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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

با برگزاری آیین »در ستایش فرزانگی«

از دکتر اسماعیل یزدی
 یکی از مفاخر دندانپزشکی کشور تجلیل شد

این دانشمند برجسته قزوینی، عضو هیأت اُمنای دانشگاه است

رشد 44/6 درصدی
 مراجعه به  درمانگاه های 

مرکز آموزشی - درمانی قدس

در پرونده این هفته می خوانید:

 )Stigma( انگ یا استیگما
مشکلی واقعی 

در درمان بیماران روانی
 صفحه 5 صفحه 3

آیین »در س��تایش فرزانگی« به منظور بزرگداش��ت مقام دکتر اسماعیل یزدی، دانشمند 
برجسته قزوینی و یکی از مفاخر دندانپزشکی کشور برگزار شد.

در برنامه نکوداشت تالش های 60 ساله این عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور 
و هیأت اُمنای دانشگاه، مسئوالن ارشد استان قزوین و جمعی از فرهیختگان حوزه سالمت 

کشور و استان مشتاقانه گردهم آمدند.

در این آیین، پس از گزارش چگونگی برگزاری این آیین توس��ط دکتر کریم افشار، رییس 
بنیاد نخبگان استان قزوین، دکتر فریدون عزیزی، چهره ماندگار پزشکی کشور و قزوین و 
معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی کشور به تشریح ویژگی های علمی و شخصیتی 

دکتر اسماعیل یزدی پرداخت. 
 شرح صفحه ۲

رییس دانشگاه، عضو ستاد اجرایی
 اجالس سراسری نماز شد

مرتضی روزبه، استاندار قزوین و رییس ستاد راهبری بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز کشور، دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانشگاه را به عنوان عضو ستاد اجرایی اجالس سراسری نماز قزوین منصوب کرد.

بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز کشور، هفته اول بهمن 1394 به میزبانی استان قزوین برگزار می شود و در ستاد 
اجرایی آن ۲5 دس��تگاه و س��ازمان از جمله دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین، بین الملل امام 

خمینی )ره( و آزاد اسالمی عضویت دارند.
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آیین »در ستایش فرزانگی« به منظور بزرگداشت مقام دکتر اسماعیل 
یزدی، دانشمند برجسته قزوینی و یکی از مفاخر دندانپزشکی کشور 

برگزار شد.
در برنامه نکوداشت تالش های 60 ساله این عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم پزش��کی کشور و هیأت اُمنای دانش��گاه، مسئوالن ارشد استان 
قزوین و جمعی از فرهیختگان حوزه سالمت کشور و استان مشتاقانه 

گردهم آمدند.
در این آیین، پس از گزارش چگونگی برگزاری این آیین توسط دکتر 
کریم افشار، رییس بنیاد نخبگان استان قزوین، دکتر فریدون عزیزی، 
چهره ماندگار پزش��کی کشور و قزوین و معاون پژوهشی فرهنگستان 
علوم پزشکی کش��ور به تشریح ویژگی های علمی و شخصیتی دکتر 

اسماعیل یزدی پرداخت. 
Á  تالش های دکتر یزدی، مؤثر در مقوله مرجعّیت علمی

به گفته این عضو هیأت اُمنای دانش��گاه، برخی از خدمات و افتخارات 
دکتر یزدی شامل تأس��یس اولین مطب تخصصی محدود به طبابت 
در آس��یب شناس��ی و جراحی دهان و فک و صورت در ایران در سال 
1339، انجام اولین جراحی اُرتوگناتیک یا عمل تنظیم روابط فک باال 
و پایین در ایران در سال 1339، راه اندازی رشته آسیب شناسی فک 
و دهان و صورت در ایران، راه اندازی دوره تخصصی آس��یب شناسی 
فک و دهان و صورت در ایران، راه اندازی اولین آزمایش��گاه تشخیص 
و تحقیقات آس��یب شناس��ی فک و دهان در س��ال 1345، پی ریزی 
نظ��ام نوین آموزش دندانپزش��کی در س��ال 1346 و انجام اولین کار 
پژوهش��ی در جهان درباره رابطه س��رطان زبان و تریاک تدخینی در 

سال 1347 است.
اولین رییس درمانگاه آس��یب شناس��ی فک و دهان در کش��ور، عضو 
مؤس��س انجمن علمی جراحان دهان و فک و ص��ورت ایران در قبل 
و بعد از انقالب، اولین دبیر ش��ورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، 
اولی��ن متخصص آس��یب شناس��ی و جراحی دهان و ف��ک و صورت 
بازگش��ته از آمریکا، مشاور س��ازمان جهانی بهداشت، کسب دو نشان 
درجه اول فرهنگ و دانش کش��ور و همکاری در تأس��یس دانش��کده 
دندانپزشکی قزوین نیز بخشی از سوابق کاری و افتخارات دکتر یزدی 

است که دکتر عزیزی به آنها اشاره کرد.
دکتر فریدون عزیزی، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی کشور 
نیز با اشاره ای گذرا به روند تولید علم در کشور در قبل و بعد از انقالب 
اسالمی و مقایس��ه آماری کمّیت آن در کنار میزان کاربردی بودنش 
عنوان کرد: طبق بند 14 سیاست های کلی سالمت کشور، ایران باید 
مرجعّیت علمی منطقه ش��ود و تالش های افرادی مانند دکتر یزدی 

در این امتداد بوده است.
این عضو هیأت اُمنای دانش��گاه با بیان اینکه دکتر اس��ماعیل یزدی 
در س��ال 1387 از سوی فرهنگس��تان علوم پزشکی کشور به عنوان 
چهره ش��اخص برگزیده شد، گفت: ایش��ان عالوه بر داشتن مدال ها 
و تقدیرنام��ه های فراوان در عرصه س��المت، از فعاالن س��تاد انقالب 

فرهنگی نیز بودند.
Á تالش وافر دکتر یزدی برای ارتقای دانش ملی

در این برنامه، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه در سخنان کوتاهی 
گفت: ایش��ان نه تنها در استان که در سطح کشور برای ارتقای دانش 

ملی، تالش وافری داشته است.
دکتر مهرام اظهار امیدواری کرد: ُسّنت نیک تجلیل از کسانی که برای 
باال بردن عّزت کش��ور تالش می کنند، در آین��ده نیز ادامه یابد. وی 
افزود: دکتر اس��ماعیل یزدی عالوه بر تالش برای توسعه دندانپزشکی 
کشور، خاطرات ارزشمندی دارد که برای رهپویان این عرصه می تواند 

گنجینه ای مفید باشد.
Á مفاخر قزوین، ریشه های این شهر هستند

همچنی��ن مرتض��ی روزب��ه، اس��تاندار قزوی��ن ضم��ن قدردان��ی از 
برگزارکنندگان این برنامه و تأکید بر ادامه آن برای شناسایی و تجلیل 
از سایر مفاخر پایتخت خوشنویسی ایران، اظهار کرد: آنچه به شهرها 
هویت می دهد، چیزی فراتر از سازه ها و ساختار فیزیکی آن است و 

آن، ریشه هایش یعنی مفاخرش است.
اس��تاندار قزوین نقش خانواده را در پیدایش چنین افرادی، بی بدیل 
دانس��ت و گفت: توجه نکردن به اندیش��مندان یعنی حذف صفحات 

جریده روح شهرها که به یقین باعث تباهی جامعه می شود.
Á  قزوین، میراث معنوی خاورمیانه

سخنران پایانی این آیین، دکتر اسماعیل یزدی بود که ضمن قدردانی 
از برگزارکنندکان برنامه اظهار کرد: بسیاری از افتخارات علمی کشور 
و اس��تان به خاطر گزارش نشدن، هنوز رس��انه ای نشده است. عضو 
هیأت اُمنای دانشگاه، افزود: اگر همه مفاخر قزوین شناسایی شود، این 

شهر می تواند حتی به عنوان میراث معنوی خاورمیانه معرفی شود.
دکتر یزدی با مرور سریع روند تولید دانش در ادوار مختلف تاریخ ایران، 
با طرح س��ؤال هایی، ذهن شرکت کنندگان در این برنامه را به سوی 
دالیل کاربردی نبودن بخش زیادی از دانش تولید ش��ده در کش��ور، 
غارت دس��تاوردهای دانش تولید شده توس��ط کشورهای پیشرفته و 
پدیده فرار مغزها سوق داد و گفت: در حوزه سالمت با وجود پیشرفت 
های فراوان در عرصه درمان، الزم است در حوزه بهداشت نیز گام های 
اساسی برداشته شود تا هر روز مجبور به افزایش مراکز درمانی نباشیم.

عضو پیوس��ته فرهنگس��تان علوم پزشکی کش��ور تصریح کرد: بعد از 
انقالب، توسعه کمی علم در ایران به خوبی محقق شده است و اینک 

زمان آن رسیده است که به ارتقا کیفّیت توجه شود.
یادآور می ش��ود، آیین تجلیل از دکتر ی��زدی، روز هفتم آبان 1394 
در س��الن همایش های شهید بابایی دانش��گاه برگزار شد. این برنامه 
توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین و بنیاد نخبگان استان، با همکاری 
اس��تانداری و شهرداری قزوین برگزار شد و پس از پخش نماهنگی با 
موضوع زندگینامه این اس��تاد فرزانه در س��ه بخش شامل »در کالس 
درس«، » در ِکسوت استادی« و » در ستایش فرزانگی« با تقدیم لوح 
های س��پاس و هدایای مختلفی، از این چهره شاخص کشور و قزوین 

تجلیل شد.
این عالم برجسته در سال 1310 در شهر قزوین دیده به جهان گشود 
و پس از گذران��دن دوره تحصیالت ابتدایی و راهنمایی در تهران، در 
رش��ته دندانپزشکی پذیرفته شد. ایشان پس از کسب رتبه اول دانش 
آموخت��گان با درجه ممتاز، ب��رای ادامه تحصیالت تخصصی از طریق 
بورس تحصیلی به معتبرترین دانشگاه های آمریکا رفت و در دو رشته 
»جراحی« و » آس��یب شناسی دهان و فک و صورت« دانش آموخته 

شد و برای خدمت به مردم کشورش به ایران بازگشت. 

ضربان

با برگزاری آیین »در ستایش فرزانگی«

از دکتر اسماعیل یزدی، یکی از مفاخر دندانپزشکی کشور تجلیل شد
این دانشمند برجسته قزوینی، عضو هیأت اُمنای دانشگاه است
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در مقایسه شش ماه نخست 
سال 1394 با سال قبل مشخص شد؛

رشد 44/6 درصدی
 مراجعه به  درمانگاه های 

مرکز آموزشی - درمانی قدس
گفتگو، رمضان شهسواری

روز اول آب��ان ماه، روز آمار و برنامه ریزی نام 
گرفته است و با توجه به نقش مهم آمار در 
تشریح فعالیت ها، فاطمه صادقی، مسئول 
آمار مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین در 
گفتگویی، عملکرد درمانگاه های این مرکز را 

با رویکرد ارائه عدد و رقم بیان کرد.
صادقی با داش��تن کاردانی مدارک پزش��کی و با 19 سال سابقه کار 
ضمن اش��اره به مهم ترین وظایف این واحد، گفت: مقایس��ه آماری 
مراجعین به درمانگاه های مرکز در ش��ش ماهه نخست سال 1394 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حاکی از آن است که به خاطر 
اجرای طرح تحول نظام سالمت، تعداد مراجعین افزایش چشمگیری 
داش��ته اس��ت و به طور کلی، 44.6 درصد رش��د مشاهده می شود.  
درمان��گاه فوق تخصصی »غدد« بیش از 10 برابر افزایش بیمار دارد  
وی البته ادامه داد: درمانگاه فوق تخصصی »غدد« با رسیدن به عدد 
ش��ش هزار و 941 تن مراجعه کننده، نس��بت به عدد 614 مراجعه 

کننده در سال قبل، بیش از 10 برابر افزایش داشته است.
مسئول آمار مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با اظهار این موضوع 
ک��ه در درمانگاه های فوق تخصصی، پ��س از »غدد« میزان مراجعه 
بیماران »کلیه«، »نوزادان«، »آنکولوژی«، »آسم و آلرژی« و »قلب« 
به ترتیب رشد 100، 100، 50، 30 و ۲5 درصدی داشته است، گفت: 
در این مدت تعداد مراجعه کنندگان درمانگاه های »اطفال« و »مغز و 
اعصاب« تغییر چندان محسوسی نداشته است. صادقی افزود: درمانگاه 
های »روانپزشکی« و »عفونی« نیز در این مدت کاهش مراجعه کننده 

داشته است.
مسئول آمار مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با اشاره به اینکه در 
درمانگاه های تخصصی »گوش و حلق و بینی« و »اطفال« به ترتیب 
رش��د 100 و 30 درصدی مراجعه کننده مشاهده می شود، عنوان 
کرد: تعداد بیماران معاینه شده توسط پزشک عمومی هم رشد 15 
درصدی داشته است.  گفتنی است، در افزایش مراجعین به درمانگاه 
غدد، افزایش یک پزش��ک دیگر نسبت به سال قبل مؤثر می باشد. 
همچنین دلیل کاهش بیماران درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی، 
افتتاح بخش روان در این مرکز و معاینه تعدادی از بیماران در کلینیک 

ویژه دانشگاه گزارش شده است.

ضربان

 دکتر هادی مرش��دی تنکابنی، عضو هیئت علمی دانش��کده 
بهداشت دانشگاه به مرتبه » استادیاری« ارتقا یافت

 دکتر حدیقه کاظمی جلیس��ه، عضو هیئت علمی دانش��کده 
پرستاری و مامایی » استادیار « شد

سر خط سالمت

گفتگو، رمضان شهسواری.
 صب��ر و متانت دکتر امیرمحمد کاظمی فر، رییس مرکز آموزش��ی - 
درمانی بوعلی سینا قزوین، فرصتی فراهم آورد تا با وجود مشغله زیاد، 
چگونگی انتخاب این مرکز به عنوان یکی از 30 بیمارستان برتر کشور 

در ارتقای هتلینگ تشریح شود.
این استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه، با بیان اینکه همراه و همزمان 
با سایر بیمارس��تان های استان، طرح تحول نظام سالمت به درستی 
و با سرعت و نظم در تمام عرصه های درمانی این مرکز در حال اجرا 
اس��ت، اظهار کرد: انتخاب این مرکز به عنوان یکی از 30 بیمارستان 
برتر کش��ور نتیجه تالش، همدلی و همراهی مدیران و کارکنان مرکز 
اس��ت. وی البته اشاره کرد: این موفقیت، با یاری خداوند و حمایت و 

پشتیبانی مسئوالن دانشگاه محقق شد.
Á ضعف های مرکز به درستی شناسایی و رفع شد

دکتر کاظمی فر ضمن اش��اره به اینکه با ش��روع طرح تحول، مصمم 
بودیم دس��تور العمل های صادره از س��وی وزارت بهداشت را به نحوه 
شایس��ته اجرا کنیم، خاطر نشان کرد: مرکز آموزشی- درمانی بوعلی 
س��ینا با قدمت و بافت قدیمی که داش��ت، نیازمند بازسازی بود که با 
حمایت مجموعه دولت و وزارت بهداشت موفق شدیم به درستی نقاط 

ضعف مرکز را شناسایی و رفع کنیم.
رییس مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی س��ینا قزوین اظهار داش��ت: 
تالش کردیم خود را جای بیماران فرض کنیم و با استخراج توقعات و 

نیازهای آنان، برای عملیاتی شدن آنها برنامه ریزی کنیم. وی افزود: بر 
این مبنا ارتقای هتلینگ مرکز از طریق خریداری تجهیزات پزش��کی، 
تهی��ه کیف بهداش��تی، تأمین فضای مربوط به بیم��اران و همراهان، 
بهبود تغذیه بیماران و همراهان آنان، تعمیر و تعویض س��رویس های 
بهداش��تی، نصب و تعویض پرده ها، کف سابی بخش ها، رنگ آمیزی 
راهروها و بخش ها و تهیه و نصب امکانات سمعی و بصری و سیستم 

گرمایشی و سرمایشی انجام شد.
Á  هم اندیشی، پشتیبان تجهیز

دکت��ر کاظمی فر با اش��اره به نقش بی بدیل امکان��ات نرم افزاری در 
موفقیت کارکرد امکانات س��خت افزاری گفت: به این منظور نشست 
های متعددی با حضور مدیران مرکز در بخش های مختلف برگزار شد 
که حاصل این هم اندیشی ها، استفاده شایسته از نظرات آنان و البته 
کسب موفقیت ش��د. این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد: عالوه بر 
حفظ این وضعیت مرکز و البته بهبود روزافزون آن، س��ایر بیمارستان 

های استان نیز حائز این رتبه شوند. 
گفتنی اس��ت، مهدی رسولی، مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی 
نی��ز در این با ابراز ُخرس��ندی از انتخاب مرکز ب��ه عنوان یکی از 30 
بیمارس��تان برتر کش��ور در هتلینگ، خواس��تار حمایت های بیشتر 
نمایندگان مردم قزوین در مجلس ش��ورای اس��المی از طرح مذکور 
ش��د و اظهار امیدواری کرد که روند مذکور با قّوت و قدرت بیش��تری 

ادامه پیدا کند.

گفتگو، نّیره رحیمی.
 به گفته دکتر حسین جاودانی، متخصص روانپزشکی 
شاغل در مرکز آموزشی – درمانی ۲۲ بهمن قزوین از 
جمله اختالالت مهم در حوزه روانپزش��کی کودک و 
نوجوان، اختالل طیف اوتیسم است که البته در طبقه 

بندی های قدیمی تر شامل چند اختالل می شد. 
دکت��ر جاودانی اظهار کرد: در جدیدترین تعریفی که 
از این اختالل ش��ده عالئم این اختالل شامل نقص مداوم در ارتباطات و 
تعامالت اجتماعی در موقعیت های مختلف به شکل تخریب روابط دوجانبه 
هیجانی � اجتماعی همچون عدم مکالمه، مکالمه نابهنجار، سهیم نکردن 
دیگران در عالئق، عدم توانایی در شروع یا پاسخ به تعامالت اجتماعی و 
نقص در ایجاد، حفظ و درک روابط همچون اشکال در تعدیل رفتار خود 
در موقعیت های مختلف، عدم دوست یابی، نداشتن بازی های تخیلی و 
عدم عالقه به همتایان است. وی با اشاره به دیگر عالئم این اختالل عنوان 
کرد: الگوهای عالیق، رفتارها و فعالیت های تکراری و محدود، حداقل به 
دو ش��کل رفتارهای حرکتی قالبی یا اس��تفاده از اشیاء و گفتار به شکل 
کلیش��ه ای مثل حرکات س��اده بی معنی و تکراری، پرتاب کردن اشیاء، 
پژواک کالم یا واژه های خاص، اصرار به یکنواختی و انعطاف ناپذیری در 
عادات روزمره، عالئق شدیداٌ محدود و ثابت و واکنش بیش از حد یا کمتر 
از حد به محرک های حسی مثالً بی تفاوتی به درد و حرارت یا حساسیت 
زیاد به صدا و نور از دیگر عالئم این اختالل می باشد. دکتر جاودانی با بیان 
اینکه این عالئم وقتی باعث تشخیص گذاری می شوند که در اوایل دوران 
رشد شروع شده باشند، عنوان کرد: با توجه به اینکه در این مالک ها چند 
اختالل با شدت متفاوت تحت عنوان یک اختالل نام گذاری شده اند، الزم 
است برای دستیابی به تشخیص دقیق تر و برنامه ریزی درمانی بر اساس 

معیارهایی نظیر وجود یا نبود »تخریب هوشی« و »تخریب زبانی« مرتبط 
با یک بیماری ژنتیک، طبی یا عامل محیطی مرتبط با اختالل روانی دیگر 
و همراه با کاتاتونی، شدت اختالل تعیین شود. این متخصص روانپزشکی 
با اشاره ای گذرا به تابلوی بالینی انواع اختالالت این طیف آن را بر اساس 

طبقه بندی قدیمی به شرح زیر دانست:
Á اختالل اوتیسم

 اوتیسمی ها عالئم شان قبل از سه سالگی شروع می شود و از موارد نسبتاً 
شدید از طیف اوتیسم می باشند. اغلب اینها اصالً تکلم ندارند یا از زبان 
برای برقراری ارتباط استفاده نمی کنند. درصد باالیی از آنها بهره هوشی 
پایین دارند و در عین حال که از آس��پرگرها ش��دیدترند، از اختالل فرو 

پاشنده کودکی و رت خفیف ترند. 
Á اختالل فروپاشنده کودکی

 اختاللی مخصوص پسرهاست. اینها حداقل تا سن دو سالگی رشد عادی 
دارند، اما تا قبل از 10 سالگی دچار از دست دادن مهارت های کسب شده 
می ش��وند و ممکن اس��ت اختالل در حیطه های زبان بیانی � دریافتی، 
مهارت های اجتماعی، کنترل مثانه و روده و مهارت های حرکتی و بازی 

ها بروز کند. 

کسب موفقیت مرکز آموزشی - درمانی  بوعلی سینا قزوین
نتیجه تالش و همدلی

این مرکز یکی از 30 بیمارستان برتر کشور در ارتقای هتلینگ شد

اوتیسم، اختالل روانپزشکی 
مهم در کودکان و نوجوانان

Á اختالل رت
 اختاللی مخصوص دخترهاس��ت که رشد عادی این کودکان حداقل تا 
سن پنج ماهگی وجود دارد اما پس از آن و تا قبل از چهار سالگی دچار 
کاهش س��رعت رشد و از دست دادن مهارت های  قبلی و انجام حرکات 
کلیشه ای می شوند و در راه رفتن و فعالیت های حرکتی و اجتماعی نیز 

دچار مشکل می شوند.
Á آسپرگر

فرم خفیف طیف اوتیس��م اس��ت. این کودکان که ممکن اس��ت هوش 
طبیعی هم داش��ته باشند و علیرغم داشتن معیارهایی نظیر تخریب در 
استفاده از زبان غیرکالمی، عدم سهیم کردن دیگران در عالئق و فقدان 
تعامل اجتماعی بهنجار، ممکن اس��ت در حیطه های خاص و عجیبی، 
توانایی ذهنی خوب و حتی باالیی داش��ته باشند و پس بنابر این به آنان 
پروفسورهای کوچک هم می گویند چراکه در عین حال که عالئق محدود 
و عجیبی دارند، ممکن است لیست های بی اهمیت مانند دفتر تلفن ها 

را کامالً حفظ کنند.
دکتر جاودانی با بیان اینکه تش��خیص اختالل طیف اوتیسم، تشخیص 
پیچیده ای اس��ت و پرداختن به جزئیات بالینی آن در این مطلب نمی 
گنجد، توصیه کرد: در صورت شک به وجود این اختالل در کودکی، بدون 
زدن برچسب تشخیصی، کودک را برای ارزیابی به روانپزشک ارجاع دهند.
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کلینیک

20 نکته کلیدی در رابطه با 
پیوند عضو پس از مرگ مغزی

 
Á  آیا میدانید

1- ساالنه پنج تا هشت هزار نفر در ایران با مرگ مغزی جان خود را از 
دست می دهند که حدود دو هزار و 500 تا چهار هزار نفرشان دارای 

ارگان های قابل اهدا هستند.
۲- ساالنه فقط حدود 700 نفر از این تعداد مورد مرگ مغزی قابل اهدا، 

اعضای خود را اهدا می کنند.  
3-آمار رضایت به اهدای عضو خانواده ها در س��ال 1384، پنج درصد 
بود و با کمک ارگان های فرهنگ ساز، هنرمندان و خالقین آثار هنری 

و ورزشکاران در سال 1394 به 70 درصد رسیده است.  
4-در ایران ۲7 هزار بیمار نیازمند به عضو وجود دارد که روزانه هفت تا 
10 نفرشان به علت عدم وجود ارگان مناسب پیوندی فوت می کنند. 

5-مهمترین علت کمبود ارگان های پیوندی، عدم رضایت خانواده ها 
ب��ه اهدای عضو به دلیل ضعف آگاهی عموم از ماهیت مرگ مغزی یا 

رضایت دیر هنگام است.
6-مرگ مغزی بازگشت ندارد و امیدی به هوشیاری مجدد این بیماران 

نیست.   
7-تفاوت مرگ مغزی و کما: در مرگ مغزی س��لول های مغز منهدم 
شده و بافت مغز به یک ماده خمیری تبدیل می شود که غیرقابل ترمیم 
و برگشت است ولی کما اختالل در فعالیت سلول های مغزی است، در 

حالی که ساختمان سلول ها سالم است و امکان بازگشت وجود دارد.
نکته:ظاهر فرد مرگ مغزی و کما از دید مردم کامالً شبیه است.

8- اس��اس تش��خیص مرگ مغزی، معاینات بالینی اس��ت و مدارک 
تصویری مانند اسکن و نمای رادیولوژی برای اظهار نظر در مورد مرگ 

مغزی کافی نیستند.
9-تأیید مرگ مغزی فقط برعهده چهار گروه از پزشکان آموزش دیده 
و معتمد وزارت بهداش��ت با تخصص جراحی مغ��ز واعصاب، داخلی 
اعصاب، داخلی و بیهوشی است و سایر رشته های تخصصی پزشکی و 
یا پزشکان این چهار رشته که دوره ندیده باشند و ابالغ تأیید وزیر را 

نداشته باشند، مجوز تأیید یا عدم تأیید مرگ مغزی را ندارند.
10- هر بیمار مرگ مغزی می تواند با اهدای یک تا هشت ارگان حیاتی 
خود همچون قلب، کبد، دو ریه، دو کلیه، لوزالمعده و روده، هشت نفر 
را از مرگ حتمی نجات دهد و با اهدای یک تا 53 بافت خود، یک تا 

53 نفر را از معلولیت برهاند. 
11- در حال حاضر ارگان های برداشت شده به هیچ وجه قابل نگهداری 

نیستند و در مدت بسیار کوتاهی از زمان برداشت، باید پیوند شوند.
1۲- تخصیص ارگان های فرد مرگ مغزی، توسط مرکز تخصیص عضو 
وزارت بهداش��ت براساس متناسب بودن آزمایشات و میزان اورژانسی 

بودن وضعیت گیرنده عضو صورت می گیرد.
13-در مقوله اهدای عضو، هیچ گونه وجهی بین خانواده اهداکننده و 
گیرنده عضو پیوندی تبادل نمی شود و پیوند از مرگ مغزی در ایران 

کامالً رایگان است.
14- کارت اهدای عضو در حکم یک وصیت قلبی و بیانگر نظر فرد در 
زمان حیات در مورد اهدا می باشد و سندیت قانونی ندارد و برای اهدای 

عضو حتماً باید رضایت ولی اخذ شود. 
15- اکنون تنها سایت کشوری و دولتی صدور آنی کارت اهدای عضو 
www. Ehda.center  می باشد که پس از ورود اطالعات متقاضی، 

بالفاصله کارت اهدا نمایان و قابل پرینت می باشد.
16- فرآیند برداشت عضو، تغییری در ظاهر اهداکننده بوجود نمی آورد 

و حتی در برداشت قرنیه هم برای فرد، پروتز گذاشته می شود.
17- صالحی��ت فرد برای اهدای عضو پیون��دی، تنها زمان فوت وی 
توسط پزشکان متخصص تیم پیوند تشخیص داده می شود و به جز 
تعداد محدودی از بیماری های عفونی یا بدخیمی ها، ابتال به س��ایر 
بیماری ها منعی برای اهدا نیست، در ضمن هیچ محدودیت سنی برای 

اهدای عضو وجود ندارد.
18- تیم تخصصی برداشت اعضای پیوندی، فقط مجاز به برداشت اعضا 
و نسوجی می باشند که اجازه آنها توسط خانواده اهداکننده در جلسه 

پزشکی قانونی داده شده باشد.
19- پ��س از تأیید مرگ مغزی، تنها راه نگهداری بیمار اس��تفاده از 
امکانات ICU اس��ت و قطع اقدامات حمایتی درمدت کوتاهی منجر 

به خاموشی عالیم حیاتی بیمار خواهد شد.
۲0- مج��وز اهدای عضو با فتوای تاریخی امام خمینی )ره( در س��ال 
1368 در پاس��خ به استفتاء جواز پیوند اعضا از ارگان های افراد مرگ 
مغزی که توسط جناب آقای دکتر فاضل طرح شده بود، صادر شد که 
در این فتوا فرموده اند: بسمه تعالی. برفرض مذکور چنانچه حیات انسان 
دیگری متوقف بر این باشد با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز 

است. تاکنون مراجع بسیاری این کار مقدس را جایز شمرده اند.

 تهیه و تنظیم: کبری کریمیان
واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی

1-با مصرف خودسرانه داروها بدون تجویز پزشک، سالمت خود را به 
خطر نیندازید. 

۲- مقادیر باالي برخي از داروهاي به ظاهر کم خطر، مي توانند براي 
فرد به خصوص کودکان و افراد مسن کشنده باشد.

3- ش��ایعترین علت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از 
مقادیر درماني مي باشد.

4- هفتاد درصد از مسمومیت های ارجاع شده به مراکز اطالع رسانی 
داروها و سموم کشور، مسمومیت های دارویی می باشد.

5- دهان، شایعترین راه ورود سموم به بدن مي باشد.
6- داروها را دور از دید و دسترس کودکان و در ارتفاع باال و در کمد 

مجهز به قفل نگه داري نمایید.
7- در هنگام بیماري کودک تان مراقب باش��ید ت��ا دوز تکراري دارو 

به وي ندهید.
8- برای کاهش تب در کودکان، داروی اس��تامینوفن را بر اساس وزن 
و سن کودک و با مشورت پزشک و داروساز به کودک بدهید. مقادیر 

بیش از حد درمانی استامینوفن می تواند ایجاد مسمومیت نماید.
9- داروهاي مصرفي افراد خانواده را دور از دسترس کودکان نگهدارید. 
10- از قرار دادن دارو در کیف دستي پرهیز کنید تا مانع خورده شدن 

دارو توسط کودکان شود.
11- داروهاي خود را در مقابل چشم کودکان نخورید چرا که کودکان 
از رفتار بزرگساالن تقلید مي کنند و ممکن است دور از چشم والدین 

داروها را به دهان ببرند. 
1۲- اگر به کودک خود دارو مي دهید به او تفهیم کنید که این دارو 

است و از کلماتي مثل آبنبات، شکالت و خوراکي استفاده نکنید.
13- بهتر اس��ت داروهای بیمار افس��رده، بیمارانی که تعادل رفتاری 
ندارند و افرادی که س��ابقه اقدام به خودکشی دارند را دور از دسترش 
ش��ان قرار دهید و مراقبت دقیق��ی در خصوص میزان داروی مصرفی 

آنها به عمل آورید.
14- بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت داشته باشید چراکه 
آنها به دالیل تشابه ظاهری شکل داروها، ابتال به فراموشی، عدم اطالع 
از نام داروها، بی س��وادی یا کم سوادی و خوانا نبودن مقادیر مصرفی 
دارو مندرج روی جعبه دارویی، ممکن اس��ت داروی خود را به اشتباه 

یا به طور تکراری مصرف نمایند.
15- بهترین کار برای پیشگیری از خوردن دوز تکراری دارو، یادداشت 
کردن دفعات مصرف دارو و یا قرار دادن قرص ها در داخل جعبه های 

مخصوص تقسیم بندی شده برحسب صبح، ظهر و شب می باشد. 
16- مصرف مقادیر باالی بس��یاری از داروها در اقدام به خودکش��ی، 
ممکن است در ابتدا عالمت و نشانه خاصی نداشته باشد ولی وضعیت 

فرد مسموم به طور ناگهانی وخیم شود.
17- بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممکن است منجر 
به مرگ نشود ولی مقادیر باالی این داروها می توانند منجر به صدمات 

دائمی کبد و کلیه فرد مسموم شود. 
18- داروها را مطابق با توصیه پزش��ک یا داروس��از و نه بیشتر از آن 
مص��رف نمایید چراکه با مصرف چند برابر مقادی��ر درمانی داروها به 
طور خودسرانه، نه تنها روند درمان شما سریعتر نمی شود بلکه دچار 

عوارض سوء یا مسمومیت با داروها خواهید شد.
19- مص��رف بیش از مقادیر توصیه ش��ده داروهای مس��کن س��بب 

مسمومیت و تخریب کلیه ها خواهد شد.
۲0- مصرف خودس��رانه داروی اس��تامینوفن جهت درمان درد و تب 

بیش از مقادیر درمانی، منجر به صدمات کبدی خواهد شد.  
۲1- داروه��ا به خصوص داروهای خ��وش طعم مخصوص کودکان را 
از دس��ترس آنها دور نگه دارید. ممکن است با استفاده از غفلت شما، 

کودک اقدام به مصرف دارو نماید.
۲۲- در برخورد با فرد مس��موم غیر هوش��یاری که در کنارش بسته 
های داروی خورده ش��ده وجود دارد، ضمن حفظ خونس��ردی خود و 
عدم القای اس��تفراغ در این فرد، بسته های دارویی را همراه بیمار به 

بیمارستان ببرید.
۲3- در مس��مومیت ه��ای تعم��دی ب��ا دارو، بهتر اس��ت در صورت 
هوشیاری فرد مسموم، نام دارو یا داروهای مصرفی و تعداد هر یک از 

آنها را از وی بپرسید و به کادر درمانی اطالع دهید.
۲4- در اغلب مسمومیت های اتفاقی یا تعمدی با داروها، برای اطالع 
از نحوه انجام اقدامات اولیه، هرچه سریع تر با شماره تلفن مرکز اطالع 

رسانی داروها و سموم 1490 یا اورژانس 115 تماس بگیرید.
۲5- آی��ا می دانید ش��ایعترین علت مس��مومیت در کش��ور ما بروز 

مسمومیت های دارویی می باشد. 
۲6- چنانچه در خانه کودک زیر پنج س��ال دارید، حتما داروها را در 

کمدهای باالتر و مجهز به قفل قرار دهید.
۲7- کودکان کنجکاوند و ممکن اس��ت زمانی که افراد سالمند فامیل 
در حال مصرف داروهای خود می باشند، کودکان اقدام به چشیدن یا 

بلعیدن دارو بنمایند.
۲8- برای پیشگیری از مسمومیت دارویی کودک دلبندتان، از والدین 
خ��ود بخواهی��د داروهای مصرفی خ��ود را دور از دس��ترس کودکان 

نگهداری نمایند.
۲9- متاسفانه س��االنه تعدادی از کودکان کشورمان به دلیل مصرف 
ناخواسته شربت متادون که در شیشه داروهای دیگری نگهداری می 

شده است، به کام مرگ می روند. 
30- در آمار به دس��ت آمده از مراکز اطالع رس��انی داروها و س��موم  
کش��ور، کماکان درصد باالیی از مس��مومیت ها یعن��ی در حدود 56 
درصد از کل مس��مومیت های ثبت شده در این مراکز به مسمومیت 

دارویی تعلق دارد.
31- با توجه به آمار س��ازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مرگ 
و میر ناش��ی از مسمومیت با داروها، مش��اهده می شود در پنج سال 
گذش��ته به طور میانگین هر سال بین 550 تا 780 نفر از هموطنان 

مان در اثر مسمومیت با دارو جان سپرده اند. 
3۲- در س��ال های 1390 تا 1394، از هر صد نفر مراجعه کننده به 
بیمارستان لقمان حکیم تهران 60 تا 68  نفر در اثر دارو مسموم شده 

بودند و 80 درصد از این موارد تعمدی بوده است.
33- در سال های 1391 تا نیمه نخست سال 1394، بین 75 تا 84 
درصد از مس��مومیت های بیمارس��تان امام رضای مشهد و همچنین 
نزدیک به 45 درصد از مس��مومیت های بیمارستان نور و علی اصغر 

اصفهان ناشی از دارو بوده است. 
34- در مش��هد 9 درص��د، در اصفه��ان در حدود چه��ار درصد و در 
بیمارس��تان لقمان چهار درصد از مسمومیت های دارویی در کودکان 

اتفاق افتاده است.

پیشگیری از مسمومیت ناشی از داروها
معاونت غذا و دارو

از پیشگیری تا مصونیت
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پرونده

در اوائل انگ یا استیگما  )Stigma(به نشان یا داغی 
گفته می ش��د که روی ب��ردگان یونانی می زدند و 
بدین وسیله آنها را از مردم آزاد متمایز می ساختند. 
گافمن، انگ را این گونه تعریف می کند: انگ ویژگی  
منفی و نامطلوبی در یک فرد است که او را از دیگران 
متمایز می کند و او در نظر دیگران به شکل موجودی 

کامالً بد، خطرناک یا ضعیف جلوه می  کند.
امروزه انگ به تفکرات و نگرش هایی می گویند که 
افراد جامعه به آن اعتقاد دارند و برای کسانی که این 
انگ به آنها نس��بت داده می شود، زیانبار است. در 
واقع این چنین پنداشته می شود که این افراد برای 
جامعه خطرناک می باشند، مانند بیماران روانی و یا 

افراد وابسته به مواد. 
این نگرش ها چهار ویژگی دارند:

 این افراد از س��ایر افراد جامعه جدا می شوند مانند 
بیماران روانی یا سوء مصرف کنندگان مواد. 

 ب��ا ویژگی ه��ای غیرعادی و ناشایس��ت پیوند می 
خورند و مانند بیم��اران روانی خطرناکند و یا مثل 

معتادین دزد هستند. 
 این قربانیان به طور کلی افرادی متفاوت از جامعه 
پنداش��ته می ش��وند و ذهنیت خوب در برابر بد را 
گس��ترش  می دهند و در جامعه این چنین جا می 
افتد که بیماران روانی یا معتادین بد هستند و بقیه 

افراد انسان های خوبی هستند. 
 این افراد به شکل های گوناگون مورد تبعیض قرار 
می گیرند و از حقوق انسانی محروم می شوند. مثال 
گفته می ش��ود که معتادان نباید ازدواج کنند و یا 
بیمارس��تان عمومی نباید بخش روانپزشکی داشته 

باشد. 
عمق فاجعه زمانی آش��کار می شود که پژوهش ها 
نش��ان می دهد ۲3.6 درصد از افراد 14 تا 65 سال 
نیازمند خدمات روانپزشکی می باشند و همچنین 
بیم��اران روان��ی از میانگین افراد جامعه خش��ونت 
آمیزتر نیستند یا میزان دزدی در افراد معتاد بیشتر 
از سایر اقشار آس��یب دیده اجتماعی نیست. با این 
وجود بیش از نیم��ی از افراد مبتال به بیماری های 
ش��دید روانی برخی تجارب تبعیض آمیز را گزارش 
می کنند. بیماران روانی، نه تنها از بیماری خود بلکه 

از انگ و تبعیض همراه با آن نیز رنج می برند. 
انگ بیم��اری روانی عالوه بر خود بیم��ار، خانواده، 
دوس��تان و اعض��ای حرف��ه ه��ای مرتبط ب��ا ارائه 
خدم��ات به آنان را نیز در برم��ی گیرد. تبعیض ها 
و محرومیت های اعمال ش��ده بر بیماران روانی در 
قالب قوانین اجتماعی، پوش��ش بیمه های پزشکی 
و سیاس��ت گذاری های مرتبط به آنان نیز مشاهده 
می ش��ود. انگ بیم��اری روانی تح��ت تأثیر عوامل 
تاریخ��ی، اجتماعی و فرهنگی خاص هر جامعه می 
باش��د. تعداد زیادی از بیماران روانی به دلیل انگ از 
خدمات موجود و قابل عرضه به آنان اس��تفاده نمی 
کنند، آنها یا هرگز درمان را شروع نمی کنند و یا آنرا 

به پایان نمی رسانند. 
در پژوهشی مشخص شده که 30 درصد از بیماران 
روانی به دنبال درمان می روند. نتایج تحقیق دیگر 
نش��ان داد که 40 درصد خانواده ها بستری کردن 
بیماران را مخفی و 50 درصد نیز در برابر بس��تری 

کردن مقاومت کرده اند. 
یکی از مش��کالت عمده این اس��ت که فرد یا افراد 
جامعه انگ را می پذیرند و باور می کنند. مثال افراد 

وابس��ته به مواد باور می کنند که باید دزدی کنند. 
بررسی ها نش��ان داده اند که بزرگترین مانع بیماران 
جهت بهره مندی از خدمات درمانی و حمایت های 
اجتماعی، ترس از  انگ خوردن اس��ت. انگ بیماری 
روانی ریشه در فرهنگ دارد. فرهنگ چند روزه و یا 
در چند سال هم به وجود نمی آید و در زمان کوتاه  
تغیی��ر نخواهد کرد. امروزه نگرش به بیمار روانی به 
نسبت قبل تا حد زیادی تغییر کرده است. باید این 
واقعیت را پذیرفته ش��ود که اس��تیگما یک مشکل 
فردی نیست و مسأله  ای اجتماعی است که باید در 
سطح جامعه حل شود. به گفته رئیس کل بهداری 
آمریکا:« انگ بزرگترین مانع در مقابل پیشرفت های 
آتی در حوزه بیماری روانی و سالمت روانی است«.

Á پیامدهای انگ بیماری روانی
• تبعیض: نحوه نگرش افراد جامعه به بیماران روانی 
در بهره مندی از مزایای اجتماعی مثل یافتن شغل 
مناس��ب و انتخاب آزادانه همسر مؤثر است . انگ و 
در نتیج��ه تبعیض حاصل از آن ف��رد را از این مزایا 

محروم می کند. 
• از دس��ت دادن موقعیت اجتماع��ی: انگ بیماری 
روانی باعث می ش��ود که ف��رد موقعیت اجتماعی 
بدست آورده را از دست بدهد مثل پست های علمی 

و یا اداری.
• کاهش کیفیت زندگی: یکی از عواقب انگ، محدود 
کردن روابط اجتماعی فرد است و همین امر کیفیت 

زندگی او را کاهش می دهد. 
• تش��دید بیماری: برخی از بیماری های روانی اگر 
در ابتدا درمان شوند، تخریب کمتری وارد می کنند. 
در غیر این صورت بیماری آنها ش��دت پیدا کرده و 
چه بس��ا که بعد هم به درستی کنترل نشوند مثل 

افسردگی.
• س��وء مصرف مواد: در بیش��تر موارد ریشه اعتیاد، 
درمان نش��دن نارحتی های روانی می باش��د. انگ 
باعث می شود فرد به دنبال درمان بیماری نرفته و 
معتاد گ��ردد، در واقع می خواهد درد کوچکی را با 

درد بزرگتری درمان کند.
• عدم دریافت درمان و افزایش نابسامانی در خانواده: 
بنا به گزارش تحقیقات فراوان ریشه خیلی از طالق 
ها، درمان نش��دن اختالالت روانی درمان نشده در 
بین زوجین است که انگ عامل اصلی خیلی از عدم 

مراجعات بیماران روانی به پزشک است.
• کاهش عزت نفس و احس��اس حق��ارت: فرد فکر 
می کند از س��ایرین کمت��ر اس��ت و در نتیجه در 
رقابت ها ش��رکت      نمی کند و همین تفکر باعث 
عقب ماندگی و عدم رش��د او می شود. انگ گذاری 
درونی توسط بیماران روانی موجب احساس تحقیر 
و س��رافکندگی در آنان و خانواده هایشان می شود. 
کس��انی که  نام بیماری روانی را یدک می کش��ند 
چون فکر می کنند اختالل روانی در آنها یک نقص 
عمده می باش��د، عزت نفس پایینی پیدا می کنند. 
این عزت نفس پایین اوال به استرس بیشتر بیماران و 
بروز افسردگی در آنان و ثانیا به اختالل روانی منجر 

شود و مشکل را پیچیده تر می کند.
• انزوا و گوشه گیری: بیماران روانی برای اجتناب از 
برچسب خوردن،  از اجتماع  دوری می کنند.  قدرت 
تطابق با محیط را پی��دا نمی کنند که این موضوع 
بهبودی را به تأخی��ر می اندازد و  آنها فرصت ها را 

برای رشد در جامعه از دست می دهند.

• پیش��داوری غیر موجه از سوی دیگران: باور های 
غل��ط در جامعه وجود دارد ک��ه بیماری های روانی 
عالج ناپذیرن��د، در صورتی که اختالل افس��ردگی 
اساسی 65 تا 70 درصد، اسکیزوفرنیا در اولین دوره 
تا 60 درصد و اخت��الل دوقطبی تا 80 درصد قابل 

درمان است.
• محرومیت از بس��یاری حق��وق فردی و اجتماعی: 
ف��ردی که ای��ن ان��گ را دارد از عق��د قراردادهای 
اقتصادی، ازدواج، فعالیت های سیاسی و اجتماعی 

محروم می شود. 
• تأخی��ر در درمان: ای��ن بیماران ب��ا پنهان کردن 
بیم��اری خود  برای معالجه به درمانگر مراجعه نمی 
کنن��د که تأخیر در درمان منجر به ش��دت گرفتن 

اختالل می شود.
• تأثیر بر سیاستگذاری های بهداشتی: انگ اختالل 
روانی در نحوه سیاس��تگذاری و برنامه ریزی تعیین 
اولویت های بهداشتی و درمانی تأثیر دارد. سیاست 
گذاران به اهمیت موضوع پی نمی برند و در نتیجه 
آنرا بخشی از برنامه های مهم خود قرار نمی دهند. 
در نتیج��ه بودج��ه و امکان��ات کمتری ب��رای ارائه 

خدمات سالمت روان اختصاص می دهند.
• کاهش گستره شبکه اجتماعی: عضویت در شبکه 
های اجتماعی یکی از نیازهای اصلی زندگی انسانی 
اس��ت. انگ باعث می شود که فرد حضور خود را در 
این شبکه های اجتماعی مثل حضور فعال در محله 
کم می کند و حتی به صفر می رساند. نتیجه آن این 
است که به عضو منفعل جامعه تبدیل می شود و به 

تدریج منزوی می شود.
• کاهش عملکرد شغلی: افزایش بیکاری و به دنبال 
آن افزایش مشکالت اقتصادی برای بیمار، خانواده و 

اجتماع را به همراه خواهد داشت.
Á  اقداماتی که برای انگ زدایی از بیماران روانی

باید انجام داد 
انگ، نوعی طرز فکر است که به رفتار تبدیل می شود 
. تغیی��ر و تصحیح این طرز تفکر در بین مردم یک 

ضرورت اس��ت که این کار با آموزش عمومی مردم 
ش��روع می ش��ود. اقداماتی که باید مد نظر باشند 

شامل:
 تصحیح  نگرش های غلط خود بیمار، خانواده، عامه 
مردم، مدیران و سیاستگذاران و متخصصین پزشکی 

در سایر رشته ها. 
 کاه��ش ط��ول زم��ان بس��تری بیم��اران روانی و 

برگرداندن آنها به جامعه و توانمند کردن آنها.
 افزای��ش آگاهی بیم��اران، عامه م��ردم، خانواده و 
مس��ئولین درباره درمان پذیر ب��ودن بیماری های 

روانی.
 ایجاد و تقویت سازمان های مردم نهاد برای بیماران 
و خانواده های آنها و مش��ارکت بیشتر مردم در این 

راستا.
 ارتقای س��طح آگاهی جامع��ه در خصوص اهمیت 
دادن به سالمت روان در مقایسه با سالمت جسمی.

 اس��تفاده از روش ه��ای درمان��ی روانش��ناختی و 
روانپزشکی نوین.

 موظ��ف کردن هم��ه مراکز بهداش��تی و درمانی و 
بیمارستانها برای پذیرش بیماران روانی .

 افزای��ش  دسترس��ی خدمات روانپزش��کی و روان 
شناسی برای بیماران روانی در سطح کشور.

 ارائه خدم��ات مددکاری برای حفظ ش��غل، کار و 
استقالل بیمار روانی.

 پذی��رش بیماران روانی در نهادهای اجتماعی مثل 
مس��اجد، مدارس و دانش��گاه ها، محیط های کار و 

اداری.
 راه اندازی بخش روانپزش��کی در بیمارستان های 

عمومی.
 عدم استفاده از کلماتی مانند دیوانه، مجنون، روانی، 
موجی و ... در محاورات روزانه، فیلم ها، نوشته های 

رسمی و غیررسمی.
 پذیرش اینک��ه بیماران روانی خش��ن و جنایتکار 
نیس��تند. واقعیت این است که بیشتر جرایم توسط 

افراد به اصطالح سالم انجام می شود.

تهیه و تنظیم: 

الدن محمدی زاده - کارشناس سالمت روان، 

اجتماعی، اعتیاد و الکل – مرکز بهداشت استان

در پرونده این هفته می خوانید:

 )Stigma( انگ یا استیگما

مشکلی واقعی در درمان بیماران روانی
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اصول تغذیه مناسب
 در دوران بارداری

در ش��ماره 10۲ و 103 مجله، برای شناسایی نقش تغذیه صحیح در 
دوران بارداری، با هدف تأمین رش��د مناس��ب جنین و حفظ سالمت 
م��ادر، به معرفی گروه های اصلی غذایی و میزان س��هم مصرف آن ها 
پرداختی��م. ارزش غذایی و توصیه ه��ای کاربردی آن ها در چهار گروه 
اصلی غذایی بیان ش��د. همچنین مواد غذای��ی غیرمجاز، مکمل های 

غذایی و نحوه مصرف آن ها را در این دوران توضیح داده شد. 
در ادامه مطالب و در این ش��ماره بر آن شدیم، یکی از گروه های مهم 
غذای��ی را با هم مرورکنیم. گروه گوش��ت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها 
نقشی اساسی در تأمین امالح ضروری بدن مادر داشته و پروتئین های 
مناسب را برای رشد بافت های  جنین در دوران بارداری فراهم می کنند. 

Á  :گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها
ارزش غذای��ی: این گروه منبع عمده تامین پروتئین و امالح همچون 

آهن و روی می باشند.
توصیه های  کاربردی: از مرغ یا جوجه به صورت کبابی یا آب پز همراه 
با برنج و انواع س��بزی های پخته و یا به ش��کل س��وپ جوجه یا مرغ 
استفاده شود. بهتر اس��ت ماهی به صورت کبابی یا بخارپز تهیه شود 
و در صورت تمایل به س��رخ کردن از حداق��ل مقدار روغن مخصوص 

سرخ کردنی استفاده شود. 
مصرف ماهی، به دلیل احتمال آلودگی به جیوه بیش از دو بار در هفته 

توصیه نمی شود. مصرف ماهی تن و کنسرو ماهی محدود شود. 
از تخم مرغ ترجیحاً س��فت و آب پز اس��تفاده ک��رده و از مصرف زرده 
تخم م��رغ خام یا نیم بند اجتناب ش��ود. مصرف متع��ادل 4 تا 5 عدد 

تخم مرغ در هفته است. 
چربی های قابل رویت گوشت قرمز را جدا کرده، پوست و چربی طیور 

مصرف نشود.
از مص��رف انواع جگر، به دلیل احتم��ال وجود باقیمانده داروها و مواد 

هورمونی و احتمال مسمومیت با ویتامین  آ، پرهیز ش���ود.

از انواع مغزها همچون پسته، بادام و ... که منابع خوب آهن و پروتئین 
هستند، به شکل خام و کم نمک و به عنوان میان وعده استفاده  شود. 

Á   :نکته مهم در کنترل وزن در دوران بارداری
مصرف کنترل ش��ده م��واد غذایی گروه متفرقه ش��امل منابع غذایی 
حاوی قند و ش��کر، چربی، روغن و نمک در کنترل مناس��ب وزن در 
دوران بارداری و پیش��گیری از ابتال به دیابت بارداری و پره اکالمپسی 

که مسمومیت دوران بارداری است، نقش بسزایی دارد.
Á  :نکات کاربردی در مصرف مکمل ها در دوران بارداری

مقدار و نحوه مصرف هرگونه مکمل دارویی در دوران بارداری باید زیر 
نظر پزشک معالج باشد. بنابراین از هرگونه مصرف خودسرانه آن ها به 

دلیل وجود اثرات جانبی نامطلوب خودداری کنید.
مصرف مکمل غذایی امگاسه بنا به اتفاق نظر اکثر متخصصین تغذیه 

در این دوران توصیه نمی شود.

در شهرستان قزوین
هر کودک 12 ساله بطور متوسط با 2.2 دندان 
پوسیده دائمی، وارد مقطع راهنمایی می شود

 گفتگو، شهال کشاورز.
 تعداد دندان های پوس��یده، نش��ان از میزان رعایت بهداشت دهان و 
دن��دان در هر ف��ردی دارد و البته برای تحقق این موضوع می توان با 
روش های پیش��گیری س��اده و کم هزینه، کاری کرد تا افراد از دوره 

کودکی تا سالمندی، دندان های سالمی داشته باشند.
دکتر اکبر یوسفي، کارشناس مس��ئول واحد بهداشت دهان و دندان 
مرکز بهداش��ت شهید بلندیان شهرس��تان قزوین با بیان مطالب فوق 
گفت: هر کودک زیر ش��ش سال در شهرس��تان قزوین، چهار دندان 
پوس��یده دارد. وی اضافه کرد: هر کودک 1۲ س��اله قزوینی، به طور 

متوسط با ۲.۲ دندان پوسیده دائمی وارد مقطع راهنمایی می شود.
دکتر یوس��فی با اش��اره به اینکه آمار کش��وری در م��ورد کودک زیر 
شش سال همانند شهرس��تان قزوین، است، اظهار کرد: آمار کشوری 
پوس��یدگی دندان در کودکان 1۲ س��اله، دو دندان است که نشان از 
وضعیت نامطلوب شهرستان قزوین در مقایسه با کشور است و باید در 

این خصوص والدین توجه بیشتری داشته باشند.
Á پنج عامل، مانع پوسیدگی دندان

دکتر یوس��فی در تش��ریح روش های پیش��گیری از ایجاد پوسیدگی 
دندانی در کودکان بیان کرد: عالوه بر مس��واک زدن، اس��تفاده از نخ 
دن��دان، تغذیه مناس��ب و معاین��ات دوره ای دهان و دن��دان و انجام 
وارنی��ش فلورای��د تا حدود زیادی از پوس��یدگی دن��دان در کودکان 

جلوگیری می کند.
وی فلوراید را ماده ای طبیعي دانس��ت که در س��اختمان دندان نفوذ 
کرده و باعث افزایش مقاومت آنها در برابر پوس��یدگي مي ش��ود. وی 
افزود: فلوراید مورد نیاز براي سالمت دندان ها را مي توان از راه هاي 
مختلف، از قبیل خمیر دندان داراي فلوراید، دهانشویه سدیم فلوراید، 

ژل و وارنیش فلوراید تأمین کرد. 
تأثیر ۲5 تا 75 درصدی وارنیش فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان

کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرس��تان قزوی��ن، وارنیش فلوراید را م��اده اي نیمه مایع، 

چس��بنده و حاوي فلوراید معرفی کرد که در تماس با س��طح دندان 
به تدریج فلوراید آزاد مي کند و پوس��یدگي دندان ها را از ۲5 تا 75 

درصد کاهش مي دهد. 
بنا به اظهار وی، به طور معمول فلوراید از طریق آب آشامیدني، بعضي 
میوه ها )به و آلو( س��بزیجات )جعفري، کاهو و سیر( غذاهاي دریایي 

)ماهي و میگو( و چاي به بدن انسان رسانده می شود.
Á  انجام وارنیش فلورایدتراپی توسط افراد آموزش دیده

دکتر یوسفی با بیان اینکه وارنیش به صورت بسته بندی یکبار مصرف 
اس��ت و کار وارنیش فلورایدتراپی توسط افراد آموزش دیده انجام می 
شود، گفت: در این اقدام بعد از خشک کردن سطح دندان ها، وارنیش 
فلوراید با بُرس مخصوص به صورت الیه ای نازک بر روی تمام سطوح 
دندان ها مالیده می شود که بالفاصله در تماس با بزاق سفت می شود.

Á  ط�رح وارنی�ش فلورای�د در تمام�ی مدارس ش�هر و روس�تای
شهرستان در حال اجراست

کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرس��تان قزوین با اش��اره به اینکه هم اکنون طرح وارنیش 
فلوراید در تمامی مدارس شهر و روستای شهرستان در حال اجرا مي 
باش��د، عنوان کرد: گروه هدف این طرح، کودکان سه تا 14 سال مي 
باش��ند که به صورت رایگان، از طری��ق مهدهاي کودک و مدارس در 
حال انجام اس��ت. دکتر یوسفی تصریح کرد: این طرح از اول مهر ماه 

آغاز شده و تا 15 آذر 1394 ادامه خواهد داشت. 
وی با اشاره به اینکه این طرح با رضایت والدین انجام می شود، توصیه 
کرد: کودک بعد از صرف صبحانه کامل، مس��واک زده و تا دو س��اعت 
بع��د از انجام وارنی��ش فلوراید هیچ ماده غذای��ی مصرف نکند. دکتر 
یوس��فی تأکید کرد: تا ۲4 س��اعت نیز باید از مسواک زدن خودداری 

کند.

تأثیر رژیم غذایی صحیح
در کاهش بروز سرطان

ادامه از شماره قبل

برای اینکه غذاهای گیاهی را در هر وعده رژیم غذایی خود داش��ته 
باشید، راهنمای ساده زیر کمک کننده است.

• صبحانه: میوه ها و آجیل را به غالت صبحانه همچون بلغور یا جو 
دو سر اضافه کنید.

• ناهار: یک بش��قاب بزرگ ساالد را با لوبیا، نخود فرنگی و یا دیگر 
حبوبات مورد عالقه تهیه کنید. ساندویچی از نان کامل سبوس دار 
که با کاهو، گوجه فرنگی و دیگر سبزیجات همچون هویج، کلم رنده 

شده و یک قطعه میوه پر شده مصرف نمایید.
• میان وعده: میوه های تازه و س��بزیجات مصرف کنید و وقتی به 
خارج از منزل می روید موز و س��یب همراه خود داش��ته باشید. از 
سبزیجات خام مانند هویج، کرفس، خیار و فلفل استفاده کنید. از 

آجیل و دانه ها و میوه های خشک شده مصرف نمایید.
• ش��ام: سبزیجات تازه را به همراه برنج و یا ماکارونی مصرف کنید. 
سیب زمینی پخته را با کلم بروکلی، ماست و سبزیجات کمی سرخ 
ش��ده مصرف نمایید. هنگام مصرف ماکارونی به جای اس��تفاده از 

سس خامه از سس گوجه با روغن زیتون استفاده کنید.
• دسر: به جای استفاده از دسر چرب از میوه استفاده کنید.

• در رژیم غذایی خود فیبر کافی در نظر بگیرید.
فیبر بخشی از غالت، میوه ها و سبزیجات است که بدن نمی تواند 
آن را هض��م کند. انواع فیبرها ش��امل فیبرهای محلول و نامحلول 
است. فیبرها موجب کاهش کلسترول خون و کاهش بروز بیماری 
های قلبی می ش��وند و نقش کلیدی در حفظ س��المت دس��تگاه 
گوارش ایفا می کنند و باعث می شوند ترکیبات سرطان زا قبل از 
ایجاد آسیب همراه با مواد غذایی در حال حرکت، از طریق دستگاه 

گوارش خارج شوند. 
فیبر به میزان زیادی در غالت سبوس دار همچون جودو سر، ذرت 
بو داده، برنج قهوه ای، غالت و گندم کامل، حبوبات ش��امل عدس، 
لوبیا، لپه، نخود، نخود فرنگی، میوه ها شامل تمشک، سیب، گالبی، 
ت��وت فرنگی، موز، زغ��ال اخته، انبه، زردآلو، مرکب��ات، میوه های 
خش��ک، آلو ،کشمش و سبزیجات شامل اسفناج ، سبزیجات برگ 
دار سبز تیره، نخود فرنگی، کنگر فرنگی، ذرت، هویج، گوجه فرنگی، 

کلم بروکلی و سیب زمینی وجود دارد.
توصیه هایی برای چگونگی اضافه کردن فیبر به رژیم غذایی:

• از برنج قهوه ای به جای برنج سفید استفاده کنید.
• نان سبوس دار را جایگزین نان سفید کنید.

• ذرت بو داده به جای چیپس سیب زمینی مصرف کنید.
• میوه های تازه مانند گالبی، موز و سیب بخورید. 

• از خوردن هویج تازه و کرفس به جای چیپس لذت ببرید.
• از لوبیا به جای گوشت چرخ کرده و همبرگر استفاده کنید

سفر اولبرج چهارم

مثل 
سالمت

ندا دهناد، کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان
سمیه علیقلی، کارشناس مسئول دفتر مامایی معاونت درمان

راهله صادق، کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه 

کودک سالم
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نبض

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

ادامه از شماره قبل

محم��ود کریم��ی، کارش��ناس مس��ئول 
بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان 
تاکستان: واحد بهداشت محیط شهرستان 
تاکستان از طریق سامانه »1490« پیگیر 

1۲0 مورد شکایت شد

محمد افشار، کارشناس 
مرک��ز  روان  س��المت 
زهرا:  بویین  بهداش��ت 
تش��ویق و بی توجهی، 
دو اص��ل مهم در فرزند 

پروری است

فاطمه نظری، کارشناس 
مرک��ز  روان  س��المت 
شهرس��تان  بهداش��ت 
محیط  ایج��اد  آبی��ک: 
تربیتی أم��ن، اصل اول 

تربیت فرزند است

حس��ن کاظمی رودباری، سرپرس��ت مرکز بهداشت 
شهرستان بویین زهرا: دو کارگاه غیر بهداشتی جمع 

آوری شیر در شهرستان بویین زهرا تعطیل شد

کارش��ناس مرکز بهداش��ت آبیک: باال بردن س��طح 
آگاهي بهداش��تي خانواده ها مهمترین راه پیشگیری 

از آلودگی شپش است

سرپرست مرکز بهداشت بویین زهرا: تغذیه صحیح و 
محیط مناسب در تکامل کودکان نقش زیر بنایی دارد

»پرستار خوش آمدگو« در اورژانس مرکز شهرستان ها
ترومای استان قزوین شروع به کار کرد

خبر، سّید حسن موسوی.
 از ای��ن پ��س، بیم��اران 
اورژانسی پذیرش شده در 
مرکز آموزش��ی – درمانی 
ش��هید رجایی قزوین پس 
از دریافت خدمات درمانی 
اولیه الزم، هنگام انتقال به 
بخش های بستری، فردی 

را با عنوان »پرستار خوشامدگو« بر بالین خود خواهند دید.
Á کار این فرد، راهنمایی بیمار و همراهش است

محسن ادهمی، مدیر این مرکز ضمن اعالم این خبر گفت: »پرستار 
خ��وش آمدگو« به همراه بیمار به بخش مربوطه می رود و در آنجا، 
عالوه بر اینکه بیمار را با مس��ئول و پرستاران بخش آشنا می کند، 
نکات��ی که به روند بهبودی بیمار کمک می کند را برای او بیان می 
کند. وی ادامه داد: »پرس��تار خ��وش آمد گو« همراه بیمار را نیز از 
جزئیات اقدامات درمانی انجام شده یا پیش رو برای بیمار آگاه می 
کند. این مقام مسئول هدف از این کار را پاسخگویی به سؤال های 
بیمار یا همراهش در مورد مراحل درمان دانس��ت و اجرای آن را در 

افزایش رضایت مراجعه کنندگان بسیار مؤثر خواند.
ادهمی با بیان اینکه دلیل اس��تفاده از »پرستار خوش آمدگو« این 
اس��ت که تنها داش��تن مهارت ب��رای ارتقای کیفی��ت و مراقبت از 
بیماران کافی نیست، بلکه یکی از شاخص های مهم در این زمینه، 
برقراری ارتباط صحیح با بیمار اس��ت، اظه��ار کرد: وجود اعتماد و 
احترام متقابل بین بیمار با پزش��ک و پرس��تار در کنار حالت صدا و 
چه��ره کادر درمان، همراه با نوع نگرش و چگونگی انتقال فکر آنان 

به بیمار نقش موثری در ایجاد ارتباطی صحیح و مؤثر خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، برقراری ارتباط صحیح منجر به این می 
شود که بیمار زمینه را برای طرح سؤال مناسب دیده و نگرانی ها و 

تمایالت خود را بازگو می کند.

مروری بر دستاورد های طرح جامع سالمت 
استان قزوین از سال 1388 تا کنون

در شماره قبل بر دستاورد های طرح جامع سالمت در استان اشاره شد که در ادامه به معرفی دیگر دستاورد 
های این طرح اشاره می شود. 

Á ۸-کمیته دیده بانی سالمت
در س��ال 1389 پروژه سند سیاست دیده بانی اجرا ش��د و متعاقب آن در سال 1391 آیین نامه دیده بانی 
س��المت دانش��گاه تدوین و در سال 139۲ کمیته دیده بانی با ریاست مدیرکل آمار و اطالعات استانداری و 
دبیری دانش��گاه و عضویت دس��تگاه های مؤثر در سالمت تشکیل و با تعیین 103 شاخص مهم سالمتی به 

عنوان شاخص دیده بانی سالمت فعالیت آن آغاز گردید. 
Á 9-پیوست سالمت

پیوست سالمت بر اساس ماده 3۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای دو 
پروژه ش��هرک کاس��پین و پارک بانوان شهر قزوین در س��ال 1389 تهیه گردید. در سال 139۲ آیین نامه 
پیوست سالمت تهیه و در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان  تصویب شد. تفاهم نامه همکاری با اداره 
کل فنی استانداری جهت تهیه پیوست سالمت برای دو پروژه در سال جاری منعقد شده است و برای اجرایی 
شدن این تفاهم نامه کمیته فرعی در اداره کل فنی استانداری تشکیل گردید. این کمیته چهارچوب تهیه 
گزارش پیوس��ت س��المت را تهیه نموده و پروژه های مش��مول تهیه پیوست سالمت و شرکت هایی که می 
توانند پیوس��ت سالمت تهیه نمایند را تعیین کرد. پروژه های بزرگ شهرداری ها، سازمان جهادکشاورزی، 

صنعت، معدن و تجارت و ... از جمله مصادیق پی گیری جهت تهیه پیوست سالمت می باشند.
Á 10-کتب چاپ شده و قابل استفاده در سطح استانی و ملی

1-تدوین و چاپ کتاب پرس��مان برنامه جامع س��المت اس��تان قزوین وی ژه اعضاي هیات علمي ، مدیران و 
کارشناسان حاوي سواالت مکرر با تیراژ ۲000 جلد 

۲-تدوین و چاپ کتاب راهنماي میانجیان سالمت وی ژه اعضاي خانه مشارکت مردم با تیراژ ۲000 جلد 

3-تجدید چاپ مروری بر برنامه جامع سالمت استان 139۲-1388 با تیراژ 1000 جلد
4-چاپ نظام نامه مدیریت سالمت همه جانبه

** دستاوردهایي که از نظر میانجیان مردم، کارشناسان و مدیران دستگاه هاي اجرایي اهمیت کمتري از 
موارد برشمرده ندارند.

• ارائه الگویی برای کار تیمي در سطح استان از جمله شیوه برنامه ریزی، روش های سازماندهی، رهبری و 
نظارت استانی. 

• افزایش سرمایه اجتماعی در زمینه تحول سالمت استان از طریق ارتباط و تعامل با سازمان ها.
• بهبود روش های گفتگوی دانشگاه علوم پزشکي با سایر بخش های توسعه استان.

• بهبود دانش و نگرش س��المت محوري دس��تگاه ها و پاسخگویي اجتماعي آنها و پرهیز از تصمیمات نافي 
سالمت مردم.

• فراهم سازی بسترهای استقرار برنامه پزشک خانواده و نقشه تحول نظام سالمت کشور که در حال حاضر 
یکي از گلوگاه هاي توسعه خدمات سالمت پیشگیرانه در شهرها نبود الگوهاي آزمایش شده است.

• گسترش برنامه ریزی و نظارت بر بهبود سالمت در حیطه های جغرافیایی سه گانه پنج شهرستان، نوزده 
بخش و پنجاه دهستان از طریق بازنگری و یا ایجاد آیین نامه های مذکور و تدارک برنامه های توجیهی و 

آموزشی برای هریک از آنها.
• مصادیق عملی از توجه به بعد س��المت اجتماعي از طریق تدوین برنامه س��المت اجتماعي اس��تان و بعد 
س��المت معنوی از جمله اس��تقرار خدمات مشاوره معنوی در بیمارس��تان کوثر و تشکیل شورای سالمت 

معنوی استان. 
• استقرار سامانه کاري تدوین پیوست سالمت به عنوان اولین نمونه هاي پیوست سالمت توسعه پارک بانوان 

و توسعه شهرک کاسپین. 
•  همسوس��ازی و جهت دهی طرح ها و مأموریت های سازمانی برای دستیابی به اهداف تبین شده در حوزه 

سالمت )اولویت های حوزه سالمت(.
• مهم شدن سالمت برای دستگاه هایی که شاید مستقیماً با آن ارتباط نداشتند.

• تغییر نگرش مردم به سالمت خود.
ادامه دارد......

می توان ش��کایت ها را از طریق این س��امانه مطرح و پاس��خ را در همان لحظه از کارشناس مربوطه دریافت یا پیگیری کرد. این سامانه از ساعت 
هشت صبح تا هشت بعد از ظهر پاسخگوی موارد مربوط به بهداشت آب، فاضالب، مواد غذایی، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
و بهداش��ت محیط اس��ت. این س��امانه، عالوه بر این موارد، پاسخگوی س��ؤال هایی با موضوع نحوه تهیه داروهای کمیاب، دریافت مشاوره دارو و 
مسمومیت ها می باشد. گفتنی است؛ شکایت های مربوط به فرآورده های خام دامی شامل تخم مرغ، گوشت گاو و گوسفند، شیر فله ای، گوشت 
سفید همچون مرغ، ماهی و میگو و آالیش دامی از نظر انتقال، نگهداری و عرضه نامناسب آنها و همچنین آلودگي هاي وابسته به آنها شامل این 

موضوع نمی باشد و مسئولیت نظارت بر سالمت این فرآورده ها بر عهده سازمان دامپزشکی می باشد. 
 شماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات مردمی در بخش سالمت.

 شماره تلفن »1690«: برای برخورد با پدیده ناپسند زیر میزی.

تلفن: 5- 33355152
کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33359995

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

سامانه پیام کوتاه: 30005010

سامانه های ارتباطی وزارت بهداشت
شماره تلفن »1490«: سامانه دریافت هرگونه شکایت مردمی در زمینه بهداشت محیط و کار. 
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انس�ان هنگام�ی که علم و دان�ش ب�اال و توانایی ها و تبحر 
پزش�کان و کادر درمانی و پرس�تاران کش�ور را مش�اهده 
می کن�د، به وج�ود چنین ث�روت عظیم انس�انی در بخش 
س�المت و بهداش�ت که یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین 
بخش ه�ای زندگی مردم و جامعه اس�ت، به خ�ود می بالد و 

افتخار می کند.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

امدادرسانی اورژانس به 21 مصدوم 
تصادف زنجیره ای در ساعت 21

این تصادف در اتوبان قزوین – تهران اتفاق افتاد

خبر، سّید مهدی حسینی.
 ش��امگاه پنجم آبان ماه 1394 و کمی بعد از س��اعت ۲1 به 
دلی��ل بروز تصادفی زنجیره ای در اتوب��ان قزوین- تهران، ۲1 
تن مصدوم ش��دند که توس��ط اورژانس استان قزوین به مراکز 

درمانی اعزام شدند.
علی فّخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه 
با بیان اینکه تصادف ش��امگاه پنجم آبان، در یک ماه گذش��ته 
چندمین تصادف زنجیره ای اس��ت که در محورهای ارتباطی 
اط��راف قزوین به وقوع می پیوندد، گف��ت: این حادثه، مقابل 
نیروگاه شهید رجایی و هنگام بارش شدید باران و لغزنده شدن 

جاده اتفاق افتاده است.
س��لیمانی عنوان کرد: با اعالم حادثه به شماره 115 اورژانس، 
آمبوالنس های پایگاه های اورژانس کاسپین، ناصر آباد، زیاران، 
ج��اده ای آبی��ک و محمدیه به یاری هموطن��ان حادثه دیده 

شتافتند.

وی با اشاره به اینکه در حادثه مذکور، ابتدا سه کامیون تریلی 
واژگون ش��دند و سپس چندین خودروی س��واری به صورت 
زنجیره ای ب��ا هم تصادف کردند، اظهار کرد: تعداد مصدومان 
۲1 تن بود که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، س��ه تن در 
محل درمان ش��دند و 18 تن توسط آمبوالنس های اورژانس 
و هالل احمر به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 
و بیمارس��تان های ولی عصر )عج( آبیک و رازی قزوین اعزام 

شدند. سلیمانی تصریح کرد: این حادثه بدون فوتی بود.

ناجیان ثانیه ها عکس هفته

آیین آغاز ساخت ساختمان الحاقی دانشکده دندانپزشکی 

امام علی علیه السالم :
بنده اگر قناعت كند، »آزاد« است، آزاد، اگر طمع داشته باشد »برده« است! 

غررالحكم: ج1 ،ص113

سامانه های ارتباطی اداره بازرسی دانشگاه
چنانچه از نحوه ارائه خدمات یکی از مراکز آموزشی- درمانی یا مراکز بهداشتی- درمانی در زمینه هاي نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله 
رسیدگي، عدم پاسخگویي یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتي داشته و شخصا ذینفع آن بوده و از این اداره خواهان رسیدگي براي احقاق حق 
خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسئولیت اجتماعي از سوء جریان اداري نظیر تضییع اموال عمومي، دولتي، وجود فساد 
و جرم و یا دیگر تخلفات اداري اطالعاتي دارید، مي توانید ش��کایت یا اطالعات خود از این گونه س��وء جریانات، با توجه و رعایت نکات زیر به 

سامانه رسیدگي به شکایات و اعالمات اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگي شود.

1.شماره تلفن گویا 33349061                       2.شماره مستقیم 33369416 )فقط ساعات اداری(

3.مراجعه به پورتال به آدرس    http://bazresi.qums.ac.ir     در قسمت فرم های الکترونیکی 

4.با شماره گیری 111 سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(

5.ب�ا مراجعه حضوری به این اداره به نش�انی قزوی�ن –خیابان نواب ش�مالی – مجنمع ادارات – 

ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه –طبقه همکف – اتاق 105 دریافت و تکمیل فرم و مستندات 

6.ارسال شکایات و یا گزارشات و مستندات با شماره فاکس 33369416

پیشینه پزشکی قزوین

پزشک  ابوالقاسم حکیمی قزوینی

او فرزن��د رحیم خان و در س��ال 1۲8۲ ه.ش در قزوین به دنیا 
آمد. از تحصیالت ابتدایی و دوران کودکی و نوجوانی او اطالعی 
در دست نیست. پزشک حکیمی دوره دو ساله طب را از تاریخ 
130۲ ت��ا 1304 در مدرس��ه بیط��اری اداره کل مدارس نظام 
ک��ه زیر نظر وزارت جنگ اداره می ش��د، گذراند. در این دوره 
دو س��اله او موفق ش��د دروس فیزیک، ش��یمی، گیاه شناسی، 
حفظ الصحه، اسب شناسی، تشریح مختصر اسب، علم پرورش 
حیوانات، عل��م االمراض داخلی، علم الع��الج، معرفت االدویه، 

جراح��ی، عملیات مطبی، فرانس��ه مختصر، فارس��ی، تعلیمات 
نظامی و نعلبندی علمی را با کس��ب درجه ش��اگرد اولی پشت 

سر گذارد و تصدیق نامه مربوطه را اخذ نماید.
او پ��س از پای��ان دوره تحصیل مدتی در ناحیه چهار س��نگلج 
تهران زندگی کرد و بعد از آن با عنوان پزش��ک بهداری آوه به 
اس��تخدام درآمد. در تاریخ 13۲8/3/۲۲ طی حکمی از س��وی 
دکتر بقایی رییس وقت بهداری قزوین به سمت رییس بهداری 
تاکس��تان منصوب گردید. این پزشک پس از ۲6 سال خدمت 
در بهداری و درمانگاه تاکس��تان در ۲5 مرداد 1354 بازنشسته 

شد. )در تاکستان به او حاجی دکتر می گفتند(


