
دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: دولت برای ساخت بیمارستان در قزوین پیش بینی الزم را نکرده بود ولی بازدید وزیر بهداشت از قزوین، حمایت و پیگیری 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه و تالش این معاونت باعث شد موضوع ساخت بیمارستان در قزوین مطرح و آغاز شود.

ÁÁهاÁزیرساختÁتوسعهÁبرایÁدانشگاهÁمسئوالنÁتالش
دکتر یوسفی با بیان اینکه در قالب طرح تحول نظام سالمت و مطابق ابالغ ارسال شده به دانشگاه، ساخت کلینیک های ویژه مطرح بود، اظهار کرد: سفر وزیر بهداشت به استان قزوین و بازدیدش از 2 بیمارستان 
قدیمی باعث شد نگاه ایشان به قزوین، ویژه تر شود. وی ادامه داد: با پیگیری رییس دانشگاه و مجموعه معاونت توسعه، در چشم انداز 1400 شاهد توسعه خوبی در زیر ساخت های حوزه سالمت قزوین خواهیم بود.

تاب آوری بیمارستان ها 
زیر بدهی های میلیاردی

نظام پذیرش و بررسی 
پیشنهادها، ابزار اجرایی 
مدیریت مشارکتی است
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفتهÁنامهÁخبریÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁوÁخدماتÁبهداشتیÁدرمانیÁقزوین

در چشم انداز 1400 شاهد توسعه خوبی
 در زیر ساخت های حوزه سالمت قزوین خواهیم بود

روز 7 مهر 1396 هیأت ارزشیابی تخصصی رشته بیهوشی وزارت بهداشت، از مراکز آموزشی - درمانی 
والیت و شهید رجایی قزوین به منظور ارزیابی گروه آموزشی تخصصی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین بازدید کرد که نتیجه آن، تأیید قطعی این گروه بود.
در  این ارزیابی، نقاط قّوت و ضعف گروه آموزشی تخصصی بیهوشی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه 

به وجود استانداردهای الزم مورد تأیید قطعی گروه ارزیاب قرار گرفت. 
در نتایج ارسالی از این بازدید و به نظر هیأت ارزشیابی رشته تخصصی بیهوشی وزارت بهداشت، وجود 
هماهنگی بس��یار خوب بین اعضای هیأت علمی این گروه آموزش��ی با مسئوالن دانشگاه و دستیاران، 

همچنین وجود گرایش های  تخصصی مناسب بین اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی این گروه مانند 
ICU، اطفال و درد از نکات مثبت موجود و نقاط قّوت در گروه آموزش��ی تخصصی بیهوش��ی دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین است. 
گفتنی است؛ از نظر این گروه ارزیاب، جذب عضو هیأت علمی متناسب با تعداد دستیاران، وجود جابه 
جایی جراحی های پیوند، تقویت تجهیزات و مستندسازی مطلوب از جمله مواردی است که به هرچه 
بهتر شدن کیفیت آموزشی این گروه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین کمک شایانی خواهد کرد و الزم 

است مورد توجه قرار گیرد.

گروه آموزشی تخصصی بیهوشی از سوی وزارت بهداشت تأیید قطعی شد
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ادامه از صفحه یک

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁحمایتÁاستانداری
ب��ه گفته این مقام مس��ئول با توجه به 
قدمت بیش از نیم قرن از بیمارس��تان 
های قزوین، ساخت های و ساز و توسعه 
مراکز درمانی در چش��م انداز 1400 بر 
دانشگاه تکلیف شد تا به خاطر رفاه حال 
مردم استان ساخت کلینک ها آغاز شود 
و با ساخت کلینیک های ویژه در قزوین، بویین زهرا، الوند، محمدیه و 
شمال قزوین، طرح تحول نظام سالمت شروع خوبی در قزوین داشت که 
همین انگیزه ای برای ساخت بیمارستان در قزوین شد و البته با همکاری 

استانداری همراه بود.
ÁÁممکنÁزمانÁکمترینÁدرÁتختخوابیÁ700Áبیمارستان

متولی توسعه دانش��گاه علوم پزشکی قزوین گفت: ساخت بیمارستان 
»ش��فا« تاکستان، »ش��هدا« آبیک، »الحاقی« مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی و همچنین خاکبرداری از بیمارستان 700 تختخوابی از 

اقدامات خوب حوزه سالمت بود که انجام شده است.
وی با اش��اره به اینکه ساخت بیمارستان 700 تختخوابی که تا قبل از 
آمدن رییس جمهور به قزوین بالتکلیف بود، با پیگیری رییس دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین و هماهنگی معاونت توسعه با خاکبرداری آغاز شد، 
عن��وان کرد: با توجه به پیمانکار قوی، به امید خدا این بیمارس��تان در 

کمترین زمان ممکن آماده خواهد شد.
ساخت بیمارستان در الوند، محمدیه و مهرگان

دکتر یوس��فی ساخت بیمارستان الوند را باعث اضافه شدن 150 تخت 
به ظرفیت تخت های بیمارستانی شهرستان البرز دانست و با بیان اینکه 
فرد خّیری قول س��اخت بیمارستان را در شهرهای محمدیه و مهرگان 
داده است، اظهار کرد: به حول و قوه الهی، چشم انداز 1400 در قزوین 
باعث رفاه مردم استان قزوین خواهد شد. وی افزود: همه این کارها در 
2 تا سه سال گذشته انجام شده که نشان از کارآمدی مجموعه دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین دارد.
ÁÁگمنامÁشهدایÁهمسایهÁآموزشی؛ÁطبقهÁ6Áساختمان

معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ساخت 
پروژه 6 طبقه آموزش��ی در پردیس دانش��گاه خبر داد و گفت: دانشگاه 
س��اختمان آموزشی نداش��ت ولی با پیگیری و کمک رییس دانشگاه و 
همکاران حوزه توسعه، یک پروژه عظیمی آموزشی در پردیس دانشگاه 

آغاز شده است و پیشرفت آن هم به برکت شهدای گمنامی که در کنار 
این پروژه تدفین شده اند، خوب است.

ÁÁهاÁپروژهÁساختÁبرایÁکارکنانÁمالیÁمنابعÁازÁاستفادهÁعدم
دکتر یوسفی اس��تفاده از پول حقوق کارکنان برای ساخت پروژه ها را 
شایعه ای بی اساس دانست و بیان کرد: برعکس این شایعه در دانشگاه 
برای اینکه همکاران دچار مشکل مالی نشوند، گاه از منابع مالی بخش 
توس��عه برای پرداخت عقب افتادگی حقوق و اضافه کار اس��تفاده شده 

است.
ÁÁکارکنانÁمالیÁمطالباتÁپیگیرÁدانشگاهÁوÁوزارتیÁمسئوالن

وی با تأکید مجدد بر اینکه از منابع مالی حقوق کارکنان برای ساخت 
پروژه ها برداش��ت نشده است، گفت: مشکل پرداختی مشکل کشوری 
است و شخص وزیر، به طور جدی پیگیر مطالبات حوزه سالمت از دولت 

در این زمینه است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اذعان به 
اینکه رییس دانشگاه و همکاران توسعه به صورت شبانه روز، پیگیر کارها 
و مشکالت مالی با تمام وجود هستند تا با رایزنی ها دانشگاه بتواند طلب 
های خود را از بیمه ها وصول کند و حتی حاضر شده ایم پول ها را مانند 
قبل از طرح تحول سالمت بدهند، گفت: نزدیک به یک سال است که 
پولی به دانش��گاه ارائه نشده اس��ت و به خیلی از واحدهای خصوصی و 

دولتی برای هزینه های دارو، تجهیزات و مواد غذایی بدهی داریم.
امید به عبور از بحران

دکتر یوسفی با بیان اینکه طلبکاران دانشگاه انتظار دارند که سریع تر 
پولشان را دریافت کنند و البته این حق قانونی آنهاست، اظهار کرد: یقین 
دارم که دانشگاه از این بحران به سالمت عبور خواهد کرد و انتظار داریم 
همکاران در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با وجود سختی های فراوان این 
مدت را تحمل کنند تا شاید امیدی و نوری دوباره بر حوزه سالمت بتابد. 

ضربان

بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین از دانشکده بهداشت

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین روز 
27 مهر 1396  به صورت س��رزده در دانشکده بهداشت حضور 
یافت و از فضاهای آموزش��ی، کالس ها، سایت و آزمایشگاه ها 

بازدید کرد.
دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر علی صفری 
واریانی، رییس دانش��کده بهداش��ت و دیگر مسئوالن دانشکده 
بهداش��ت نیز در ای��ن بازدید رییس دانش��گاه را همراهی  می 

کردند. 

دستیاران دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
در بین 10 درصد برتر »بورد« تخصصی 

پزشکی کشور

دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
گفت: سه تن از دس��تیاران گروه آموزشی تخصصی کودکان و 
یک تن از دستیاران گروه آموزشی تخصصی زنان و زایمان این 
دانش��گاه، حائز رتبه های برتر ش��صت و چهارمین دوره آزمون 

دانشنامه تخصصی پزشکی شدند. 
دکتر پدیسار عنوان کرد: از دانشگاه علوم پزشکی قزوین سمانه 
حمزلو حس��ین آبادی، لیال مهدی زاده و علی عسگری از گروه 
کودکان و آیناز بوستان از گروه آموزشی تخصصی زنان و زایمان 

در بین 10 درصد برتر دستیاران سراسر کشور قرار گرفتند.
قرار گرفتن در بین پنج درصد برتر آزمون دانش��نامه تخصصی 

پزشکی سال 1396
به گفته این مقام مسئول از بین این افراد، سمانه حمزلو حسین 
آبادی، لیال مهدی زاده و آیناز بوس��تان در بین پنج درصد برتر 

آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی سال 1396 قرار گرفتند. 
گفتنی اس��ت؛ دانش آموختگان دوره دس��تیاری رش��ته های 
تخصصی پس از کسب گواهینامه تحصیلی می توانند در آزمون 
دانش��نامه ش��رکت کنند و با موفقیت در آن، امکان حضور در 

جمع اعضای هیأت علمی را پیدا می کنند.
این آزمون، روز 16 ش��هریور 1396 برگزار شد و 3 هزار و 209 
دس��تیار از دانشگاه های علوم پزشکی کش��ور در 27 رشته به 

رقابت پرداختند.

کسب مقام دوم اداره تجهیزات پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

اداره تجهیزات پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برنامه 
ارزیاب��ی عملکرد س��ال 1395 در حوزه تجهی��زات و ملزومات 
پزش��کی، مقام دوم را در بین دانشگاه های علوم پزشکی سطح 

2 کشور کسب کرد.
مهندس رض��ا ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزش��کی معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با اع��الم این خبر گفت: 
کسب این مقام بر اساس اقدامات مناسب این اداره در خصوص 
ش��اخص های تعریف ش��ده وزارت متب��وع در حیطه آموزش، 
نگهداش��ت، کنترل کیفی، نظارت و خرید تجهیزات و ملزومات 
پزش��کی بوده اس��ت که با دریاف��ت امتیاز مناس��ب در اجرای 
ش��اخص ها و اهداف مورد اش��اره، اهدای لوح سپاسی از جانب 
معاون وزیر و مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت 

بهداشت را به دنبال داشت.
گفتنی اس��ت؛ این لوح در مراس��می در روز 19 مهر 1396 در 
دانشگاه علوم پزشکی گلس��تان با حضور دانشگاه های برتر در 

حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی اهدا شد. 

آیی��ن افتتاحیه برنامه مکمل یاری با آهن و ویتامین »D« صبح روز 
24 مهر 96 در مدرسه دخترانه »ثنا« برگزار شد. در این برنامه، دکتر 
سید سعید اس��کویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
اظهار کرد: مصرف مکمل ها برای پیش��گیری از گرس��نگی س��لولی 
ضروری اس��ت. وی تأکید کرد: دانش آم��وزان مکمل هایی را که به 

رایگان در اختیار آنان قرار داده می شود، مصرف کنند. 
مصرف مکمل ها در امروز برای داشتن مادران سالم در فردا

پیش از وی، آتش��گران، مس��ئول امور بانوان استانداری قزوین گفت: 
شما دانش آموزان، مادران فردا هستید و در دوران بلوغ بدن شما به 
موادی مانند آهن و ویتامین »D« نیاز دارد. وی افزود: مصرف مکمل 

ها به رشد مناسب بدن کمک می کند.
ÁÁآموزانÁدانشÁشدنÁپیمانÁهم

در ادام��ه این برنامه، دانش آموزان پیم��ان نامه مصرف قرص آهن و 
ویتامی��ن »D« را قرائت کرده و هم پیمان ش��دند ک��ه برای ارتقای 
س��المتی خود قرص های آهن و ویتامین »D« را در مدرسه مصرف 

کنند.  
ÁÁنمایشگاهÁازÁبازدید

در این برنامه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به اتفاق 
هیأت همراه از نمایش��گاه بازارچه آهن و ویتامین »D« شامل منابع 
غذایی دارای این 2 ماده بازدید کرد و دانش آموزان قرص های آهن 
را که به همراه کش��مش و پس��ته در بسته های کوچکی تزیین شده 

بود، دریافت کردند.
ÁÁÁآموزÁدانشÁهزارÁ82ÁبرایÁیاریÁآهن

در این برنامه اعالم شد: در سال تحصیلی گذشته تعداد 82 هزار 649 

دانش آموز دختر و پس��ر متوسطه اول و دوم در استان قزوین تحت 
پوش��ش طرح مکمل یاری با ویتامین »D« قرار گرفته و به مدت 9 
ماه، ماهی یک قرص ویتامین »D« در مدرس��ه دریافت کردند و در 
سال تحصیلی 1397-1396 نیز این طرح همانند سال گذشته اجرا 

خواهد شد. 
همچنین تأکید شد: تعداد 39 هزار و 856 دانش آموز دختر متوسطه 
اول و دوم تحت پوش��ش طرح آهن ی��اری قرار گرفته و به مدت 16 

هفته، هفته ای یک قرص آهن در مدرسه دریافت کردند. 
در این برنامه، مهندس مسلم میرزابابایی، معاون مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرستان قزوین، طاهرخانی، رئیس اداره سالمت و تندرستی 
اداره کل آموزش و پرورش و کارشناس��ان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، مرکز بهداشت قزوین و آموزش و پرورش ناحیه 

یک نیز حضور داشتند. 

معاونÁبهداشتیÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین:

مصرف مکمل ها برای پیشگیری از گرسنگی سلولی ضروری است

در چشم انداز 1400 شاهد توسعه خوبی در زیر ساخت های حوزه 
سالمت قزوین خواهیم بود

ÁÁ
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 پیرو ادغام برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در نظام شبکه، 
کارگاه 2 روزه »ایراپن« )بسته خدمات اساسی پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر مجموعه مداخالت اساس��ی بیماری ه��ای غیرواگیر در نظام 
مراقبت های بهداش��تی اولیه ایران( ویژه پزش��کان و کارشناسان حوزه 
بهداش��ت استان قزوین، روزهای پنجم، ششم، دوازدهم و سیزدهم مهر 
1396 در س��الن اجتماعات ساختمان ش��ماره یک ستاد دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین برگزار شد. 
ÁÁایرانÁدرÁ»ایراپن«ÁوÁجهانیÁبهداشتÁسازمانÁدرÁ»پن«

برنامه »پن« توس��ط سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر شامل چهار بیماری دیابت، قلبی- عروقی، سرطان 
ها و بیماری های مزمن تنفسی و چهار عامل خطر شامل فعالیت فیزیکی، 
تغذیه، مصرف دخانیات و الکل است که پس از بومی سازی برای کشور 

ایران تحت عنوان »ایراپن« برای اجرا ابالغ شده است. 
تمامی پزشکان و کارشناسان بیماری های غیرواگیر و کارشناسان گروه 
خانواده شهرستان ها در 2 گروه در این کارگاه حضور یافته و آموزش های 
الزم در مورد برنام��ه ارتقای فعالیت بدنی، برنامه تغذیه در طرح تحول 
سالمت، برنامه تش��خیص زود هنگام و پیشگیری از سرطان ها، برنامه 
خطرسنجی بیماری های قلبی عروقی، دیابت، فشارخون باال و اختالل 
لیپید از مجموعه مداخالت اساسی بیماری های غیرواگیر در نظام مراقبت 
های بهداشتی اولیه ایران و برنامه اختالل عدم تعادل و سقوط از بوکلت 

جدید سالمندان را فرا گرفتند. 
ÁÁزندگیÁبهÁامیدÁافزایش

در ابتدای این برنامه، دکتر سید سعید اسکویی، معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین با ارائه آمار امید به زندگی و علل مرگ و میر در استان 
عنوان کرد: باال رفتن س��ن مرگ و میر، بیشترین عامل مؤثر در افزایش 
شاخص امید به زندگی است و با توجه به سه علت اول مرگ در استان 
) 43 درصد بیماری های قلبی عروقی،  14.9 درصد س��رطان ها و 8.5 
درصد حوادث ترافیکی( در مورد وضعیت موجود بیماری های غیرواگیر 
و روند رو به افزایش آنها و تأثیرشان بر بزرگ ترین سرمایه انسان یعنی 
سالمت سخن گفت و بر نقش تیم سالمت در پیشگیری و کنترل این 

بیماری ها و جلوگیری از بروز مرگ و میر زودهنگام تأکید کرد. 
ÁÁÁÁریویÁ-ÁقلبیÁآمادگیÁحفظÁوÁفعالÁزندگیÁسبکÁداشتنÁلزوم

در ادامه، دکتر امین عیس��ی نژاد، متخصص فیزیولوژی ورزشی و مشاور 
فعالیت بدنی وزارت بهداش��ت در مورد چگونگی ارزیابی فعالیت بدنی، 
تعریف ورزش، هرم فعالیت بدنی و نقش پزشکان در برنامه ارتقای فعالیت 
فیزیکی در »ایراپن« توضیح داد و عنوان کرد: میزان حداقل فعالیت هر 
فرد برای استفاده از فواید آن 150 دقیقه در هفته با شدت متوسط است. 
وی بر لزوم داش��تن س��بک زندگی فعال و حفظ آمادگی قلبی- ریوی 

تأکید کرد. 
ÁÁسالمتÁجامعÁخدماتÁمراکزÁدرÁتغذیهÁکارشناسÁوظایفÁبهÁتأکید

دکتر پریسا ترابی، مسئول تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 
نیز درباره وظایف کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سالمت و ارائه 
بسته های خدمتی تغذیه برای گروه های سنی مختلف و بیماری های 

غیرواگیر دیابت، فشارخون باال، اختالل لیپید و سرطان ها تأکید کرد.
وی در مورد هرم غذایی جدید، روند انجام مشاوره های تغذیه ای، لزوم 
یکسان س��ازی توصیه ها و رهنمودهای تغذیه ای بین پزشکان و سایر 

اعضای تیم سالمت نکاتی را بیان کرد.
ÁÁÁسالمتÁمراقبانÁبهÁآموزشÁارائهÁوÁمداخلهÁنیازمندÁ،س�رطانÁمهار

وÁمردم
در پایان روز اول، مبحث س��رطان توسط دکتر نسرین تنکابنی، پزشک 
فوکال پوینت برنامه ایراپن و کارش��ناس بیماری های غیرواگیر معاونت 
بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین ارائه و تصریح شد: با توجه به 
افزایش سن جمعیت و شیوه زندگی انسان ها و آلودگی های محیطی، با 
روند رو به افزایش این بیماری روبرو هستیم و مهارش نیازمند مداخله و 

ارائه آموزش های الزم به مراقبان سالمت و مردم است.
همچنی��ن از اجرای تش��خیص زودهنگام و غربالگری س��ه س��رطان 
کولورکتال، سرطان پستان و سرطان دهانه رحم برای کاهش مرگ های 
زودرس بیماری های غیرواگیر به عنوان اهداف سازمان بهداشت جهانی و 

برنامه های ایراپن سخن گفت. 
ÁÁالکلÁوÁدخانیاتÁمصرفÁباÁافرادÁدرگیریÁاولیهÁغربالگریÁلزوم

در روز دوم کارگاه، دکت��ر س��مانه صفاری زاده، متخصص روانپزش��کی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره غربالگری های سالمت روان در مراکز 
خدمات جامع سالمت و روش های ترک دخانیات و پیشگیری و کنترل 
اختالالت مصرف الکل توسط پزش��ک، آموزش های الزم را ارائه کرد و 
گف��ت: اعتیاد عالوه بر فرد بر کیفیت زندگی همس��ر و فرزندان او تأثیر 
گذاشته و غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار، الکل و مواد، فرصت 
منحصر به فردی فراهم می آورد تا درک بهتری از مشکالت سالمتی فرد 

به دست آورد و خدمات بهتری ارائه داد.
ÁÁÁهایÁبیماریÁدرمانÁتاÁپیشگیریÁدرÁسالمتÁنظامÁش�دنÁتوانمند

غیرواگیر
سپس دکتر سولماز فرخ زاد، رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت 
بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین درباره چگونگی اجرای برنامه 
ارزیابی خطر 10 ساله ابتال به بیماری های قلبی عروقی در افراد باالی 30 

سال در مراکز خدمات جامع سالمت استان توضیح داد.
وی دس��تورالعمل اج��رای پیش��گیری و کنترل بیماری ه��ای دیابت، 
فشارخون باال و اختالل لیپید و نحوه درمان آنها و پیگیری های مربوطه 
در این مراکز س��خن گفت و بر لزوم جهت گیری و توانمند شدن نظام 
سالمت در پیشگیری، شناسایی و ارائه خدمات درمانی به بیماری های 

غیرواگیر هدف در برنامه ایراپن تأکید کرد.
دکتر فرخ زاد، راز موفقیت در کنترل این بیماری ها را تأمین این خدمات 
در پایین ترین سطح دسترسی یعنی مراکز و پایگاه های خدمات جامع 

سالمت دانست.
ÁÁسالمندانÁدرÁصدماتÁازÁپیشگیریÁبرایÁبرنامهÁمداخالت

در پایان این کارگاه آموزش��ی، دکتر ناهید یزدی، مدیر گروه س��المت 
خانواده مرکز بهداشت استان قزوین درباره اختالل عدم تعادل و سقوط 
در سالمندان از بوکلت جدید سالمندان و علل ایجادکننده آن و مداخالت 

الزم برای پیشگیری از صدمات ناشی از آن توضیح داد.
وی در مورد معاینات و تست های اختالل تعادل توسط مراقب سالمت 
و پزش��ک و داروها و اختالالتی که خطر س��قوط را افزایش می دهند، 

توضیح داد.
ÁÁوزارتیÁتقدیرÁوÁبازدید

در کنار برگزاری کارگاه، دکتر امین عیس��ی نژاد، مش��اور فعالیت بدنی 
وزارت بهداش��ت از مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین و مرکز خدمات 
جامع س��المت تبریز و پایگاه تاالر بازدید کرد و ضمن اینکه نحوه ارائه 
خدمت فعالیت بدنی و ثبت در سامانه »سیب« توسط مراقب سالمت و 

پزشک را بررسی کرد، از مشکالت موجود آگاه شد.
وی همچنین از فضای ورزشی ایجاد شده در ستاد مرکز بهداشت شهید 
بلندیان برای استفاده کارکنان و اجرای برنامه فعالیت ورزشی در پایگاه 
تاالر برای رابطان س��المت تقدیر کرد و آن را به عنوان الگوی موفق در 
اجرای برنامه ارتقای فعالیت فیزیکی معرفی و توصیه های الزم را برای 

استفاده بهتر از امکانات ارائه کرد. 

ضربان

تفکیک مدیریت در حوزه توسعه

با توجه به تفکیک مس��ئولیت ها در حوزه مدیریت توس��عه و تحول 
سازمان و جدا شدن مدیریت نیروی انسانی از این مجموعه شاهدخت 
رفیعی به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب شد. 
با این تغییر و طی حکمی محمد حسین شیر علی به عنوان سرپرست 

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری انتصاب یافت.

مشموالن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
به سامانه رشد مراجعه کنند 

دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین گفت: مشموالن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
جهت دریافت گواهی معافیت و پایان طرح به سامانه رشد مراجعه کنند. 
دکتر یوسفی تأکید کرد: با توجه به نامه معاونت توسعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداشت تمامی مشموالن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
و پیام آوران بهداش��ت برای دریافت گواهی معافیت و پایان طرح باید 
نس��بت به درج اطالعات، ثبت درخواست و بارگذاری مدارک خود در 
س��امانه رش��د به آدرس: http://tarhreg.behdasht.gov.ir اقدام 

کنند.

همایش دانشگاه سالم؛ دانشجوی سالم در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

همزم��ان با هفته نی��روی انتظامی )14 تا 21 مهر ماه( اداره مش��اوره 
حوزه معاونت دانش��جویی - فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با 
همکاری فرماندهی نیروی انتظامی اس��تان قزوین، همایش دانش��گاه 
سالم؛ دانشجوی سالم با محوریت پیشگیری از اعتیاد را برای دانشجویان 
این دانش��گاه برگزار کرد.  این همایش ی��ک روزه، روز 15 مهر 1396 
با حضور جمعی از دانش��جویان رشته های مختلف دانشگاه در سالن 
همایش های شهید بابایی دانشگاه برگزار شد و در آن کارشناسانی از 
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قزوین، ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت اعتیاد در دنیا و کشور، عوامل خطر آفرین، محافظت 
کنن��ده ها در زمینه اعتیاد و خطرات مصرف س��یگار و قلیان را برای 

شرکت کنندگان تشریح کردند.
پخش نماهنگ های مس��تند و آموزشی با موضوع مخاطرات جسمی، 
روحی و اقتصادی در زمینه اعتیاد به انواع مواد مخدر و همچنین آگاهی 
بخشی در خصوص باورهای اشتباه در مورد اعتیاد از دیگر برنامه های 

این همایش بود. 

برنامه استراتژیک حوزه توسعه بررسی شد

در نشستی با حضور مدیران حوزه توسعه مدیریت و منابع و مشاور برنامه 
استراتژیک معاونت توسعه، برنامه استراتژیک حوزه توسعه مورد بررسی 
قرار گرفت. در این نشست مقرر شد مدیران اهداف مرتبط با حوزه خود 
را از بین اهداف 18گانه حوزه توس��عه مشخص و وضعیت و اعداد پایه 
اهداف 5 ساله در ابتدای سال 1395 مشخص کند. همچنین مصوب 
ش��د میزان دستیابی به اهداف در سه ماهه اول سال 1396 در سامانه 

HOP مشخص شود.

مشکالت داوطلبان سالمت استان قزوین
 برطرف می شود

نشست هم اندیشی، بررسی عملکرد و طرح مشکالت داوطلبان سالمت 
با حضور کارشناسان جلب مشارکت شهرستان ها و نمایندگان داوطلبان 
سالمت استان قزوین، روز 19 مهر 1396 در سالن اجتماعات معاونت 
بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین برگزار ش��د. در این نشست، 
داوطلبان س��المت خواستار تأمین فضای فیزیکی مناسب تر و تغییر 
شیوه های آموزش آنان از تئوری به عملی شد. در ادامه دکتر سید سعید 
اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن اشاره به 
نقش مؤثر داوطلبان س��المت در بهبود ش��اخص ها و رفع مشکالت 
س��المت در زمینه رفع مشکالت آنان قول مساعد داد. همچنین زهرا 
فتاحی، کارش��ناس جلب مشارکت مرکز بهداش��ت استان گزارشی از 
عملکرد داوطلبان سالمت ارائه داد و با توجه به اجرای برنامه های طرح 
تحول نظام سالمت، خواستار حضور و فعالیت مؤثرتر داوطلبان در پایگاه 
ها و مراکز خدمات جامع سالمت به ویژه آموزش شیوه زندگی سالم در 

بین خانوارهای تحت پوشش این افراد شد.

سر خط سالمت

تشکیل کمیته تخصصی کشوری ثبت اختراعات، نوآوری ها و 
مالکیت معنوی در حوزه پزشکی و سالمت

کارگاه 2 روزه »ایراپن« برای پزشکان و کارشناسان حوزه 
بهداشت استان قزوین برگزار شد

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
ارسال نامه ای برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعالم کرد، نظر به اهمیت 
ثبت اختراعات و ابداعات در حوزه پزشکی و سالمت در ایران و با توجه 
به اجرایی شدن IP Hub Project توسط سازمان ملل در ایران، ایجاد 
واحدی در وزارت بهداشت به منظور شناسایی اختراعات و نوآوری های 
پزشکی و هدایت و حمایت آنان برای ثبت در سازمان های ذیربط داخلی 
و مؤسس��ات بین المللی ضروری است. به همین منظور مقدمات فراهم 
شده دفتر توسعه فناوری س��المت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 

متبوع اقدام به تش��کیل »کمیته تخصصی ثبت اختراعات، نوآوری ها و 
مالکیت معنوی در حوزه پزشکی و سالمت« کرده است. 

در این راستا، فناوران دارای دستاورد با ارزش ثبت بین المللی و داخلی 
می توانند تقاضاهای خود را به دفتر توسعه فناوری سالمت ارسال کنند. 
اطالعات بیشتر در خصوص کمیته و نحوه تماس مستقیم و فعالیت های 
آن تا روز 15 آبان 1396 بر روی س��امانه دفتر توس��عه فناوری سالمت 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع بارگذاری خواهد شد. 
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اعضای پیکر جوان 22 ساله قزوینی،  اهدا شد

به گزارش واحد پیوند اعضای معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین، کلیه ها، قلب، کبد و نس��وج مرد جوان 22 ساله ای به بیماران 
نیازمند پیوند عضو اهدا شد. این پنجمین اهدای عضو استان در سال 

1396 است.
دکت��ر محمد رضا مدب��ر، رئیس اداره نظارت بر درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین ضمن تأیید این خبر گفت: متوفی در اثر سانحه تصادف 
و ضربه مغزی، روز 17 مهر 1396 در مرکز آموزش��ی � درمانی شهید 
رجایی قزوین بس��تری شد و پس از اقدامات درمانی و تالش هایی که 
برای نجات جان وی انجام شد، پس از چهار روز، مرگ مغزی وی توسط 

پزشکان اعضای تیم پیوند معاونت درمان تأیید شد. 
به گفته دکتر مدبر با تأیید مرگ مغزی این جوان، خانواده بزرگوار وی 
برای اهدای اعضای فرزندش��ان اع��الم رضایت کردند و پیکر وی برای 
اقدامات اهدا عضو، روز 24 مهر به بیمارستان امام خمینی )ره( تهران 

اعزام شد و عصر روز بعد، اهدای اعضا به بیماران نیازمند انجام شد. 

فشارخون باال، چهارمین پیوند عضو قزوین را 
در سال 1396 رقم زد

واحد پیوند اعضا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از چهارمین 
اهدای عضو استان قزوین در مهر ماه 1396 خبر داد.

دکت��ر محمد رضا مدب��ر، رئیس اداره نظارت بر درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین در این باره گفت: متوفی مرد 53 ساله ای بود که در اثر 
تشنج و خونریزی مغزی به دنبال فشار خون باال، روز 16 مهر 1396 در 
مرکز آموزشی � درمانی شهید رجایی قزوین بستری و پس از اقدامات 
درمانی و مراقبت های ویژه، مرگ مغزی وی 2 روز بعد توسط پزشکان 

اعضای تیم پیوند معاونت درمان تأیید شد. 
گفتنی است؛ با تأیید مرگ مغزی، خانواده بزرگوار متوفی برای اهدای 
اعضای پیکر وی اع��الم رضایت کردند و پیکرش برای اقدامات اهدای 
عضو، روز 20 مهر به بیمارستان امام خمینی )ره( تهران اعزام و کلیه ها 

و نسوج وی به بیماران نیازمند اهدا شد. 

ضربان

مدیرÁروابطÁعمومیÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین:

وظیفه اصلی روابط عمومی، 
مدیریت و تنظیم ارتباطات

 در درون و برون سازمان است 
محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
روز 23 مه��ر 1396 در نشس��تی ک��ه با مدیران واحده��ای تابعه این 
دانش��گاه داشت، تأکید کرد: تهیه و انتشار خبر، فقط بخشی از وظایف 
روابط عمومی است. وی ادامه داد: وظیفه متولیان هنر هشتم دانشگاه، 

مدیریت و تنظیم ارتباطات در درون و برون سازمان است.
ÁÁرسانیÁاطالعÁبهÁمدیرانÁویژهÁنگاه

ارداقیان با بیان اینکه حضور مدیران دانشگاه در این نشست، نشانه بها 
دادن آنان به حوزه اطالع رسانی است که جای تقدیر دارد، اظهار کرد: 
فراتر از داش��تن نگاه تبلیغاتی به روابط عمومی، این واحد حساس و پُر 
اس��ترس تالش دارد تا ارتباطات در درون و برون سازمان را مدیریت و 

تنظیم کند.
وی اذع��ان کرد: روابط عمومی دانش��گاه هرچن��د در زمینه مدیریت 
ارتباطات درون سازمانی مانند ارتباط مدیر و کارمند و برعکس یا ارتباط 
استاد و دانشجو و برعکس موفق نبوده است ولی در مدیریت ارتباطات 

برون سازمان موفق عمل کرده است.
ÁÁخبرنگارانÁبرایÁبازÁدرهایÁسیاستÁاجرای

متولی هنر هش��تم دانش��گاه، این موفقیت را به دلیل اجرای سیاست 
درهای باز برای خبرنگاران دانست که با درایت و شجاعت رییس دانشگاه 
انجام شد و عنوان کرد: در ارتباط با مسئوالن استانی و شهرستانی نیز 
روابط عمومی توانس��ته برخی بحران ها را به خوبی مدیریت و حتی از 

بروز برخی بحران ها پیشگیری کند.
ÁÁخبرÁتولیدÁدرÁدانشگاهÁاستانیÁنخستÁرتبه

این مقام مسئول ضمن بیان اینکه در بین دانشگاه های استان، دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین همیشه رتبه نخست تولید خبر را داشته و در بین 
دستگاه های دولتی استان نیز در بین برترین ها قرار دارد، گفت: با این 
وجود، در مقوله تولید و انتشار خبر، به طور جدی نیازمند تغییر نگرش 
هستیم. وی اضافه کرد: به همین منظور در سال 1393 سیاست خبری 

تهیه شد و به صورت مکتوب به تمامی واحدها اعالم شده است.
ÁÁعمومیÁروابطÁدرÁخدماتÁتنوع

ارداقیان با اش��اره به اینکه تنوع خدمات در روابط عمومی، کار در این 
واح��د را با پیچیدگی هایی همراه کرده اس��ت، عنوان کرد: هماهنگی 
مصاحبه های خبرنگاران، پاسخ به شکایت های مردمی، تولید نماهنگ 
هایی برای پخش از س��یمای استان، اطالع رسانی از طریق وب سایت، 
کانال تلگرامی و نش��ریه پژواک؛ تهیه و انتشار ویژه نامه ها، پوسترها و 
پوشش تصویری برنامه ها و همچنین همکاری در برگزاری آیین های 

مناسبتی، بخشی از این فعالیت هاس��ت که توسط کارشناسان روابط 
عمومی در س��تاد دانشگاه انجام می شود. وی افزود: در برخی از آن ها 
مانند اطالع رسانی یا مصاحبه ها، نقش مسئوالن روابط عمومی واحدها 

قابل توجه است.
ÁÁواحدهاÁعمومیÁروابطÁمسئوالنÁآموزشÁبرÁتأکید

در ادامه مدیران واحدهای تابعه دانشگاه، نظرات خود را درباره موضوع 
خبرنویس��ی در واحدها بیان کردند. بخش اصلی بیشتر نظرات آنان در 
حالی تأکید بر آموزش مسئوالن روابط عمومی واحدها داشت که نه تنها 
در پاییز 1394 توسط روابط عمومی ستاد، برای مسئوالن روابط عمومی 
واحدها دوره های آموزشی مفصلی از جمله خبرنویسی برگزار شد که در 
ماه گذشته نیز با هماهنگی روابط عمومی ستاد، مسئوالن روابط عمومی 
واحدها برای حضور در دوره خبرنویس��ی به استانداری معرفی شدند و 
البته از بین 25 واحد تنها 15 واحد اعالم آمادگی کرده و حضور یافتند.

لزوم تهیه خبر توسط خود مسئوالن روابط عمومی واحدها و نه توسط 
کارکن��ان دیگر، انعکاس وضعیت خبری واحدها به مس��ئوالن واحدها 
برای ترسیم مسیر پیش رو، لزوم دقت در اینکه آمار و اطالعات اعالمی 
توس��ط مدیران و کارشناسان دانش��گاه در خبرها توسط خبرنگاران یا 
روابط عمومی ستاد تغییر نکند، انتخاب مسئوالن روابط عمومی واحدها 
از بین افراد توانمند، تهیه سناریوی خبرنویسی در واحدها و تهیه شرح 
وظایف روابط عمومی واحدها توسط روابط عمومی ستاد بخشی از این 

نظرات بود.
مدیران دانش��گاه همچنین ب��ه برگزاری دوره های خبرنویس��ی برای 
مس��ئوالن واحدها، حضور فع��ال تر روابط عموم��ی در واحدها هنگام 
مناسبت های وزارتی، معرفی افراد متخصص روابط عمومی به واحدها، 
حضور مدیر روابط عمومی س��تاد و کارشناسان این واحد در واحدهای 
دانشگاه، ایجاد ساز و کار مناسب توسط روابط عمومی ستاد برای نظارت 
بیشتر بر اخبار نادرست حوزه سالمت در فضای مجازی، تعیین میزان 
استقالل واحدها در اطالع رسانی خبری، مشخص شدن چهارچوب خبر 
و اصالح ساختار روابط عمومی واحدها برای اختصاص ردیف سازمانی به 

مسئوالن روابط عمومی آن ها تأکید کردند.
یادآور می شود؛ این نشست با حضور کارشناسان روابط عمومی در ستاد 
دانشگاه در س��الن آموزش های کارگاهی دانشکده پرستاری و مامایی 
برگزار شد و پیش از سخنرانی مدیر روابط عمومی دانشگاه، امیر امینی 
از معاونت توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه با قرائت دلنشین آیاتی از 

قرآن کریم فضای نشست را نورانی کرد. 

تجلیل وزارتی از دکتر مرجان نصیری اصل، 
پژوهشگر برتر دانشگاه
 علوم پزشکی قزوین

روز 10 مهر 1396 دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت با ارسال نامه ای به دکتر منوچهر مهرام ، رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین از دکتر مرجان نصیری اصل به عنوان پژوهش��گر برتر 

تجلیل کرد.
ای��ن نامه در خصوص هجدهمین جش��نواره تجلیل از پژوهش��گران و 
فناوران برگزیده در هفته ملی پژوهش و فناوری ارسال شده است و دکتر 
مرجان نصیری اصل، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 
رئیس بخش فارماکولوژی دانشکده پزشکی به عنوان برگزیده در حوزه 

پژوهشگران و فناوران عرصه سالمت معرفی شده است. 

تقدیر مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین 
از کادر مرکز

 آموزشی - درمانی شهید رجایی 

دکتر محمدصادق بابایی، مدیر درمان س��ازمان تأمین اجتماعی استان 
قزوین با ارسال لوح سپاسی از رییس و کارکنان مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی قزوین به خاطر تالش هایشان برای درمان حادثه دیدگان 

اتوبوس شرکت نیرو محرکه قدردانی کرد.
در متن ارسالی برای دکتر طارمیها، رییس مرکز آموزشی - درمانی شهید 

رجایی قزوین آمده است: »بدین وسیله، اینجانب و تشکیالت خانه کارگر 
استان قزوین، مراتب تشکر صمیمانه خویش را از تالش های ارزشمند و 
کادر درمانی بیمارستان شهید رجایی که در حادثه اتوبوس نیرو محرکه 

در نجات همشریان دریغ نکردند، اعالم می دارد.
»به یقین« انعکاس رفتار و عملی که با نیت الهی و جلب رضایت مردم، 
همراه است، اجری عظیم را از طرف درگاه متعال به همراه خواهد داشت. 
امید است با توکل به خداوند متعال، در سایه والیت علوی در ادامه خدمت 

همچون گذشته، موید و منصور باشید.« 

تجلیل وزارتی از نظام مراقبت بیماری های قابل 
پیشگیری با واکسن در مرکز بهداشت شهرستان 

قزوین
نحوهÁاجرایÁبرنامهÁایمنÁسازیÁنیزÁقابلÁتقدیرÁاعالمÁشد

مشلول، کارشناس بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
از نح��وه اجرای برنامه ایمن س��ازی و نظام مراقب��ت بیماری های قابل 
پیشگیری با واکسن مرکز بهداشت شهید بلندیان بازدید کرد و از عملکرد 

مطلوب این مرکز تقدیر کرد. 

به گفته مهناز بهرامی، کارش��ناس پیش��گیری و مبارزه با بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت شهرستان قزوین در این بازدید که با همراهی دکتر 
شیوا لقایی، مدیرگروه بیماری های مرکز بهداشت استان قزوین و زمانی، 
کارش��ناس این واحد انجام شد، عالوه بر بازدید برنامه واکسیناسیون و 
استخراج شاخص های مرتبط با این برنامه، زنجیره سرما و دپوی واکسن 

هم مورد ارزیابی قرار گرفت.
ÁÁواکسیناسیونÁمهمÁنقش

بهرامی با تأکید بر نقش شگرف واکسیناسیون در سالمت جامعه عنوان 
کرد: واکسیناسیون اقدامی بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن می 
توان با هزینه ای اندک از ابتال به بسیاری از بیماری های عفونی خطرناک 

و پُر هزینه جلوگیری کرد.
به گفته این کارشناس، پس از تأمین آب آشامیدني سالم، واکسیناسیون 
بیش��ترین تأثیر را در کاهش مرگ و میر به ویژه مرگ و میر کودکان و 
افزایش رشد جمعیت دارد و  نیازمند برنامه ریزی صحیح بوده و انجام آن 

با وسواس و دقت خاصی همراه است.
ÁÁهاÁبیمارستانÁازÁفعالÁگیریÁگزارشÁبهÁتأکید

بهرامی از تأکید کارش��ناس وزارت بهداش��ت بر گزارش گیری فعال از 
بیمارس��تان ها در خصوص موارد مش��کوک بیماری ه��ای واگیر قابل 
پیش��گیری با واکس��ن خبر داد و گفت: در گزارش گیری از بیمارستان 
ها، با برخورد به موارد مش��کوک، نمونه گیری از این موارد انجام شده و 
در صورت مثبت شدن نمونه ها، اطرافیان و 50 خانوار در مواجهه با آن 

بررسی شده و در صورت نیاز برای آنان واکسیناسیون انجام می شود. 
گفتنی است در پایان، بازدیدکنندگان با حضور در محل آزمایشگاه مرکز 
بهداشت شهید بلندیان از روند نگهداری محیط های کشت نمونه ها و 

نحوه ارسال آنها بازدید کردند.  

تقدیرها

به رنگ زندگی
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روز 17 مهر 1396 ایرج زاهدپور، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین 
در بازدید از اورژانس، بخش الحاقی و بخش های مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی قزوین گفت: با وجود قدمت بیش از 35 ساله ساختمان این 

مرکز، اقدامات توسعه ای خوبی در آن انجام شده است.
به گفته این مقام مس��ئول، نس��بت به تعداد مراجعین، شاخص ایمنی 
غیرس��ازه ای و عملکردی بیمارستانی در مرکز آموزشی - درمانی شهید 

رجایی قزوین رعایت شده است. 
ÁÁÁبعدÁÁارتشÁ553ÁبیمارستانÁدرÁاورزانسÁکوپترÁهلیÁفرودÁباندÁایجاد

ازÁتصویبÁنهایی
زاهدپ��ور از هماهنگی با مقامات عالی ارتش برای ایجاد باند فرود بالگرد 
اورژانس در محوطه بیمارستان 553 ارتش خبر داد و گفت: مقدمات این 

کار انجام شده و بعد از تصویب نهایی اجرا خواهد شد.
ÁÁÁجوانÁمدیرانÁبهÁاعتماد

علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین نیز گفت: شکوفا ش��دن مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین، نمونه اعتماد به مدیران جوان در دولت تدبیر و امید است. 
وی ادامه داد: زیر س��اخت های خوبی بعد از آمدن مدیر جوان این مرکز 

فراهم شده است.
فخار س��لیمانی با تمجید از انتقال روحیه مدیریت بحرانی توسط دکتر 
مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
عنوان کرد: وی با توجه به سوابق مدیریت حوادث در دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین، حمایت های خوبی در مدیریت بحران در دانشگاه انجام دادند. 
ÁÁامسالÁپایانÁتاÁالحاقیÁبخشÁاسکلتÁاتمام

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی هم توضیحاتی 

در مورد سازه و امنیت مرکز داد و گفت: خوشبختانه بعد از اجرای طرح 
تحول نظام سالمت، طرح های عمرانی و هتلینگ مرکز به مرحله اجرا در 
آمده اس��ت و با پایان گرفتن اسکلت بخش الحاقی مرکز تا پایان امسال، 
نازک کاری آن در دستور کار قرار خواهد گرفت تا شاهد یکی از مجهزترین 

مراکز ارائه خدمت به بیماران تروما در منطقه باشیم.
ÁÁامسالÁتابستانÁدرÁبیمارÁهزارÁ12Áپذیرش

این مقام مسئول از پذیرش 12 هزار بیمار در اورژانس و 25 هزار مراجعه 
کننده سرپایی به واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاه مرکز در سه ماهه دوم 
امسال خبر داد و اظهار کرد: در این مرکز 10 اتاق عمل به صورت شبانه 

روزی خدمت رسانی می کنند.
 مدیر مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی با اشاره به مقیم بودن شبانه 
روزی متخصص��ان ارتوپ��دی، جراحی عمومی، جراح��ی مغز و اعصاب، 
بیهوشی و طب اورژانس در بخش اورژانس، اتاق عمل و بخش های ویژه 
مرکز عنوان کرد: حضور پزشکان یاد شده در این بخش ها منجر به سرعت 
دادن در تعیین تکلیف بیماران شده است. وی افزود: این مرکز در مواقع 

بحران آمادگی پذیرش 60 بیمار در ساعت های اولیه را دارد. 

تاب آوری بیمارستان ها زیر 
بدهی های میلیاردی

جلسه هفتگی برنامه تحول نظام سالمت، سه شنبه هر هفته با حضور 
رؤس��ا و مدیران مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین برگزار می شود. در نشست روز 25 مهر 1396 موضوع بررسی 
تاب آوری بیمارستان ها در حوادث و بالیا و شاخص هزینه درآمد سال 

1395 محور گفتگو بود.
این نشس��ت با گزارش تمرین ارزیابی تاب آوری انرژی در بیمارستان 
ها، توس��ط علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدای��ت عملیات بحران 
دانشگاه آغاز شد. در این گزارش تاب آوری بیمارستان های استان در 
مانور اجرا ش��ده که طی آن برق بیمارستان ها بدون اطالع قطع شد، 

ارزیابی و نقاط قّوت و ضعف بیمارستان ها استخراج شد.
هدف از اجرای مانور تاب آوری انرژی این اس��ت که بیمارستان بتواند 
به مدت 72 ساعت بدون نیاز به منابع شهری به کار خود ادامه دهد.

به استناد گزارش مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه هر چند 
100 درصد برق بخش های اورژانس بیمارس��تان ها در زمان اجرای 
مانور تأمین شد، با این حال ژنراتور تعدادی از بیمارستان ها نتوانست 

برق مورد نیاز را تولید کند.
پایان گزارش فخار سلیمانی خبری بود که حکایت از قطع آب، برق و 

گاز بیمارستان ها در هفته پدافند غیرعامل بدون اطالع داشت.
ÁÁهاÁبیمارستانÁتومانیÁمیلیاردÁ178Áبدهی

پس از ارزیابی تاب آوری بیمارس��تان ها در حوادث، نوبت به گزارش 

دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه رسید 
تا ش��اخص درآمد و هزینه تخت در س��ال 1395 را برای گردانندگان 
بیمارس��تان ها ارائه کند. مهم ترین بخش گ��زارش وی، اعالم بدهی 
178 میلیارد تومانی بیمارس��تان ها بود که نشان از تاب آوری باالی 

بیمارستان ها دارد. 
دکتر یوسفی با اعالم این خبر که مطالبات سال 1395 بیمارستان ها 
مشروط به کاهش 30 درصدی هزینه های برنامه تحول نظام سالمت 
به زودی پرداخت می شود، گزارش خود را با محاسبه درآمد و هزینه 

تخت روز سال 1395 در بیمارستان های دانشگاهی شروع کرد.
در این گزارش که نیازمند بازنگری و تکمیل اطالعات توسط مدیران 
بیمارستان ها است، متوسط درآمد هر تخت روز بیمارستانی در سال 
1395، مبلغ هش��ت میلیون و 120 هزار و 16 ریال و متوسط هزینه 

آن هفت میلیون و 675 هزار و 784 ریال برآورد شده است. 

مدیرکلÁمدیریتÁبحرانÁاستانÁقزوین:

شاخص ایمنی بیمارستانی در
 مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی رعایت شده است

ضربان

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، ابزار 
اجرایی مدیریت مشارکتی است

روز 27 مهر 1396 کارگاه آموزشی »مدیریت مشارکتی با 
رویکرد نظام پیشنهادات« برای کارشناسان حوزه معاونت 
آموزش��ی و معاونت پژوهشی و فناوری اطالعات دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین در س��الن ابن س��ینای دانش��کده 
پزش��کی برگزار ش��د. ُمدّرس این کارگاه، محمد حسین 
ش��یرعلی، سرپرس��ت مدیریت توسعه س��ازمان و تحول 
اداری دانشگاه، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را ابزار 

اجرایی مدیریت مشارکتی دانست.
وی مدیریت مشارکتی را مانند رهیافتی جامع برای جلب 
مشارکت فردی و گروهی کارکنان به منظور حل مسائل 
سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کرد و گفت: 
مدیران س��ازمان ب��ر این باورند که مدیریت مش��ارکتی، 
ارتب��اط دائ��م، متقاب��ل و نزدیک بین مدیریت ارش��د و 
کارکنان است، پس می توان گفت که مدیریت مشارکتی 
به معنای مشارکت افراد مناسب در زمان مناسب و برای 

انجام کار مناسب است.
به گفته این مقام مس��ئول بر پایه این تعریف، مشارکت 
کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می ش��ود، 
مش��ارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این 
درگیری، ش��خص را تشویق می کند که به تحقق هدف 
های گروه کمک کند و در مسئولیت ها و پیامدهای آنها 

سهیم شود.
سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه 
با اشاره به اینکه نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظام های 
مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی 
سازمان ها ایفا می کند، بیان کرد: نظام پذیرش و بررسی 
پیشنهادها به  عنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی 
اس��ت. وی ادامه داد: در این نظام تمامی افراد س��ازمان 
درباره روش ها و حل مس��ائل و ارتقای بهره وری، فعاالنه 
اندیشه کرده و حاصل آن را در قالب طرح ها و پیشنهادها 

به سازمان ارائه می کنند. 
ش��یرعلی همچنین توضیحات��ی را در م��ورد آیین نامه 
جدید نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین که در سال جاری بازنگری و تدوین شده 
بود، ارائه داد. در انتهای این کارگاه آموزش��ی به پرسش 
های حاضران پاسخ داده شد و با تمرین کار عملی در ارائه 

پیشنهاد از سوی همکاران به پایان رسید. 

اقدامات شایسته حوزه خدمات 
پشتیبانی در آستانه سال جدید 

تحصیلی

به مناس��بت آغاز س��ال تحصیلی جدید و در استقبال از 
دانش��جویان جدید الورود دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 
ح��وزه خدمات پش��تیبانی دانش��گاه، اقدام به مناس��ب 
س��ازی فضای پردیس کرد. در این اقدامات زیرس��ازی، 
جدولگذاری و آس��فالت فضای جنب نگهبانی پردیس با 

همکاری شهرداری قزوین صورت گرفت.
حرص ک��ردن درختان و گلکاری محوطه، پاک س��ازی 
محوطه پشت س��اختمان علوم پایه و آمفی تئاتر، تعمیر 
و نقاش��ی نیمک��ت های محوطه پردی��س از جمله دیگر 
اقدامات صورت گرفته به منظور مناس��ب س��ازی فضای 
پردیس بود که توس��ط حوزه خدمات پشتیبانی صورت 

گرفت. 

برای اجرای برنامه عملیاتی دانش��گاه ها با موضوع برنامه اعتبارس��نجی 
خوابگاه های دانشجویی مجردی ملکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 
روز 19 مهر 1396 کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شامل 
ابوالفضل حسینی، رییس اداره خوابگاه ها، محمد سوری، مسئول خوابگاه 
برادران و مسعود عباسی، کارشناس دفتر فنی به عنوان تیم ارزیابی کننده 
از سوی وزارت بهداشت از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین بازدید کردند.
بازدیدکنن��دگان در ابتدا نشس��تی با دکتر محمدرضا ش��یخی، معاون 
دانش��جویی- فرهنگی، مدیران و کارشناس��ان این واحد داشتند و دکتر 

شیخی، تاریخچه ای از دانشگاه و شرایط خوابگاه ها بیان کرد.
در ادامه، بازدید از خوابگاه بوستان انقالب شروع شد و تیم ارزیابی کننده به 

همراهی کادر حوزه دانشجویی دانشگاه از تمامی خوابگاه ها بازدید و چک 
لیست های الزم را تکمیل کردند. 

خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعتبارسنجی شدند
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ضربان

ن��وزادان ن��ارس ترخیص ش��ده از بخش های ویژه مرکز آموزش��ی - 
درمانی کوثر قزوین، توسط متخصص چشم معاینه می شوند.

محبوبه گرشاس��بی، مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی - درمانی 
کوثر قزوین با بیان این مطلب اظهار کرد: بس��یاری از نوزادان نارسی 
که در بخش های مراقبت های ویژه )NICU( بستری هستند طبق 
دس��تورالعمل معاینه چش��م نوزادان نارس )ROP( نی��از به دریافت 

خدمات چشم پزشکی و معاینه شبکیه چشم دارند. 
گرشاس��بی با اشاره به اینکه دکتر مس��عود طارمی، متخصص چشم 
پزش��کی، روزهای یک ش��نبه در درمانگاه ه��ای تخصصی این مرکز، 
نوزادانی را که از بخش های نوزادان نارس و مراقبت های ویژه مرخص 
شده باشند، معاینه می کند، عنوان کرد: این برنامه، در قالب پیگیری 

درمان بیماران مرخص شده انجام می شود. 

شروع به کار درمانگاه چشم نوزادان نارس در قزوین

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم 
 Scientific پزشکی قزوین در پایگاه

World Index  نمایه شد

مجله علمی- پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در 
روز 18 مه��ر م��اه 1396 )ده��م اکتب��ر 2017( در پایگاه 

Scientific World Index  نمایه شد.
این پایگاه، امکان دسترسی به مجالت با زبان های مختلف 
را در تمامی حوزه های علمی )علوم پزشکی، علوم مهندسی 
و علوم انس��انی( برای پژوهشگران فراهم می کند و امکان 
مش��اهده پذیری مقاالت مجالت پژوهش��ی را افزایش می 

دهد.
 لینک مشاهده صفحه مجله در پایگاه:

http : / /www .sciwindex .com/index .php/
the-journal-of-/1066/business-directory

/qazvin-university-of-medical-sciences

برگزاری آیین بزرگداشت »شاهد 
قدسی« در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

عصر روز 24 مهر 1396 س��الن آمفی تئاتر دانش��گاه علوم 
پزشکی محل برگزاری آیین بزرگداشت روز حافظ با عنوان 
»ش��اهد قدس��ی« بود و تعدادی از اساتید برجسته ادبیات 
مانند دکتر س��ید خلیل قافله باشی، دکتر رضا سمیع زاد و 

دکتر حمید عابدی شرکت کنندگان را به فیض رساندند.
ÁÁریاکارانÁازÁبیزارÁ،حافظ

در ای��ن برنامه، دکتر رضا س��میع زاده، با خواندن غزلی از 
حافظ، س��خنرانی خود را ش��روع کرد و در ادامه به برخی 
از ویژگ��ی های حافظ از جمله تأکی��د بر یک جهت بودن 
اندیش��ه حافظ، آراس��ته تر بودن درون حاف��ظ از برون او، 
بی��زاری حافظ از ری��اکاری و مبارزه با ری��اکاران و زاهدان 

ریایی سخن گفت.
 وی ب��ا بی��ان اینکه در کالم حافظ اطب��ا روحی که مدعی 
ان��د اما دانش ندارند و دارای یک منیت و خود بزرگ بینی 
هس��تند مورد س��رزنش و نکوهش واقع شده اند و در واقع 
حافظ مخالف سرسخت مدعیان دروغین است، اظهار کرد: 
حافظ انس��ان را از غرور بر حذر می دارد و به آدمی گوشزد 
می کند، دنیا ناپایدار است و به مخاطب خود اطمینان می 
دهد که حس��ودان و بدگهران راه ب��ه جایی نخواهند برد و 

اندیشه های ناپاک آنان کارگر نخواهد بود.
ÁÁرساندÁدرجهÁنهایتÁبهÁراÁشعرÁ،حافظ

در ادامه، دکتر خلیل قافله باشی با اشاره به روند رشد زبان 
فارس��ی پس از 2 قرن س��کوت عنوان کرد: شعر پارسی با 
سعدی به نهایت فصاحت و بالغت رسید و به نوعی در ادب 
پارسی یک بن بس��ت ایجاد شد و در قرن هشتم، شعرایی 
مانند خواجوی کرمانی برای خروج از این بن بست به ایجاد 

معانی چند الیه در شعر روی آوردند.
ÁÁحافظÁتفکرÁشمولیÁجهان

به گفته این اس��تاد زبان پارس��ی، حافظ نابغه قرن هشتم 
توانس��ت در آرایه های لفظی و معانی چند الیه، شعر را به 
نهایت درجه خود برساند. وی اضافه کرد: شخصیتی مانند 
گوته آلمانی که خود یک نابغه است، شیفته اندیشه و کالم 
حافظ اس��ت و باید به خاطر داش��ت باشیم که حافظ فقط 
متعلق به شیراز و ایران نیست چون اندیشه خواجه، جهان 

شمول است.
ÁÁحافظÁکالمÁازÁبردنÁلذت

دکتر حمید عابدی ها هم اظهار کرد: ما باید از نگاه تزیینی 
به بزرگانی چون حافظ و تنها جشن گرفتن برای آنان پرهیز 
کنی��م. وی ادامه داد: کالم حافظ به نحوی اس��ت که حتی 
اگر کس��ی درکی از اندیشه حافظ نداشته باشد، باز هم می 

تواند لذت ببرد.
در این برنامه، امیر دیوانی با خواندن غزلی از استاد شهریار 

در خصوص شخصیت حافظ، حضار را بهره مند کرد. 
شعرخوانی ش��اعران استان، مشاعره دانش��جویان دانشگاه 
و برنامه موس��یقی ُس��ّنتی از دیگر بخش ه��ای این آیین 
بزرگداش��ت بود. تقدیر از اس��اتید، پایان بخش این مراسم 

فرهنگی هنری بود. 

آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان تنها مرکز دولتی 
انجام دهنده آزمایش های مولکولی و ژنتیک، تعداد تس��ت های ژنتیک 

خود را در نیمسال اول 1396 افزایش داده است.
دکتر سید محمدرضا خیرخواه، رییس آزمایشگاه مرجع دانشگاه در همین 
خصوص گفت: این آزمایش��گاه با در دست داشتن نیروهای متخصص و 
تجهیزات تخصصی مناس��ب، امکان شناسایی بس��یاری از بیماری های 
ژنتیکی را با پرداخت تعرفه دولتی در اس��تان قزوین فراهم کرده اس��ت. 
وی افزود: با اضافه شدن این خدمات تشخیصی در دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین تا حد زیادی می توان از اعزام بیمار به خارج استان کاست.
ÁÁدانشگاهÁدرÁبارÁاولینÁبرایÁهاییÁآزمایش

این مقام مسئول درباره تست های جدید آزمایشگاه اظهار کرد: تشخیص 
اختالالت ناباروری در مردان از طریق بررس��ی ریزحذف های کروموزوم 
»Y«، بررسی علل انعقادی در سقط های مکرر جنین، تشخیص ژنتیکی 
ابتال به لوس��می )سرطان خون(، بررسی روند درمان آن از طریق بررسی 
فیوژن، بررسی اختالالت ژنتیکی ناشنوایی مادرزادی، بررسی جهش های 
ژنی در اختالالت خونی میلوپرولیفراتیو، بررسی ناهنجاری های تعدادی 
کروموزوم های جنین و جنین سقط شده )از طریق آزمایشات مولکولی( و 
آمنیوسنتز از جمله آزمایش هایی است که برای اولین بار در دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین راه اندازی شده است. 

ÁÁهاÁآزمایشÁبرخیÁانجامÁتداوم
گفتنی است؛ پیش از این، تست های تخصصی ملکولی و ژنتیک مانند 
تش��خیص ملکولی آنفلوآنزا، بررسی ناهنجاری های تعدادی و ساختاری 
کروموزوم ها، تش��خیص مولکولی ان��واع بیماری های عفون��ی ویرال و 
باکتریال، کش��ت ق��ارچ و تعیین نوع گونه قارچی در آزمایش��گاه مرجع 
دانش��گاه انجام می شده است که همچنان انجام این آزمایش ها به قّوت 

خود باقی هستند.
این آزمایشگاه در طبقه فوقانی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بوعلی 
سینا، باالتر از چهار راه خیابان فردوسی واقع شده و مراجعان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 60-33362959 تماس بگیرند. 

بهبودی کودک 11 ساله با 
تشخیص پنومونی و اِدم ریه 

بنا به گفته فهیمه خضری پور، مس��ئول شیفت عصر بخش »پی آی 
سی یو« P.I.C.U مرکز آموزشی- درمانی قدس قزوین، کودک 11 
ساله ای که با تشخیص پنومونی و اِدم ریه بستری شده بود، توسط 

پزشکان و پرستاران این بخش تحت درمان قرار گرفت.
خض��ری پور اظهار ک��رد: با توجه به روند درمان بیمار که دس��تری 
تنفسی و کاهش س��طح هوشیاری داشت، به لوله تنفسی وصل شد 
و پ��س از اینکه به مدت یک ماه به ونتالتور وصل بود، با تالش های 
فراوان دکتر حس��ین معینی، رییس بخ��ش، دکتر علیرضا طارمیها، 
پزش��ک معالج بیمار، دکت��ر مهدخت مهرآیین، رزیدنت مس��ئول و 
تمامی کادر درمان بخش، بیمار پس از گذش��ت 50 روز با بهبودی 

کامل مرخص شد.

Áژنتیک؛ÁهایÁآزمایشÁافزایشÁبا

تعداد اعزام بیماران به خارج از استان قزوین کمتر می شود

در روزهای پایانی مهر ماه 1396 سالن اجتماعات زنده یاد دکتر مهشید 
سررشته داری مرکز آموزشی-درمانی قدس قزوین میزبان متولیان حوزه 

مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.
در این برنامه، مجید علی اکبری، مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
درباره مباحث مربوط به ایرادات حسابرسی سال گذشته، ضرورت تالش 
مضاعف مس��ئوالن مالی مراکز تابعه دانش��گاه به منظور بر طرف کردن 
نواقص مانند دریافت تأییدیه ها و تعیین تکلیف علی الحس��اب و پیش 
پرداخت های س��نواتی و همچنی��ن در مورد رعایت اخ��الق و ادب در 
م��راودات اداری و پرهیز از غیبت و تهمت تأکید ک��رد. وی در ادامه در 
مورد اهمیت کنترل و نظارت بیشتر نسبت به عملکرد جمع داران اموال 

توضیح داد.

حسین شیخی، دیگر سخنران نشست بود که در خصوص قانون جدید 
ایثارگران، کارانه پلکانی، همچنین اهمیت ثبت دقیق و کامل رویدادهای 
درآم��دی، ثبت های کنترلی قرارداده��ا و گرفتن تضمینات و تغییرات 

صورت گرفته در نرم افزار مواردی را بازگو کرد.
التزام واحدها به گرفتن س��پرده ُحس��ن انجام تعهدات قبل از انجام کار 
و ش��روع پروژه، پیگیری و مکاتبه عاملین با امور اداری واحد مربوطه و 
گرفتن لیست کارکنان رزمنده برای برخورداری از معافیت های مالیاتی 
و بیمه ای بر اساس قانون جامع ایثارگران، تعیین تکلیف علی الحساب 
و پیش پرداخت های س��نواتی توس��ط واحدها، رفع ایرادات حسابرسی 
واحدها در اسرع وقت و ارائه گزارش به حسابرس و پیگیری جرائم مالیاتی 

ماده 169 از مصوبات این نشست بود. 

مدیرÁمالیÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین:

مسئوالن مالی واحدها به گرفتن تأییدیه ها توجه خاص داشته باشند
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کلینیک ویژه مرکز آموزشی - درمانی قدس بیشترین
 مراجعه کننده را داشت

درÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین؛

دومین گروه »همتایاران سالمت روان دانشجویان« تشکیل شد

به گفته وهاب اسماعیل زادگان، مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین در 6 ماهه نخست سال 1396 درمانگاه های تخصصی 
و فوق تخصصی کلینیک ویژه مرکز آموزش��ی - درمانی قدس قزوین 
ب��ا پذیرش نزدیک به 50 هزار تن، بیش��ترین حجم مراجعه کننده را 
ب��ه خود اختصاص داد. وی ادامه داد: در مدت یاد ش��ده، تعداد 192 
هزار و 66 تن به کلینیک های ویژه دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، 

مراجعه کرده اند.
طبق گفته این مقام مس��ئول، در این زمان کلینیک های ویژه مرکز 
آموزشی - درمانی قدس، بوعلی سینا، والیت و شهید رجایی به ترتیب 
49 ه��زار و 969، 38 هزار و هفت، 26 هزار و 579 و 22 هزار و 645 
ت��ن مراجعه کننده داش��ته اند. همچنین به ترتی��ب 4 هزار و 145، 
12 ه��زار و 953، 3 ه��زار و 795 و 2 ه��زار و دو ت��ن برای خدمات 

پاراکلینیکی مراجعه کرده اند.

اسماعیل زادگان با اشاره به اینکه کلینیک های ویژه مرکز آموزشی - 
درمانی کوثر و شهرهای تاکستان، آبیک و الوند نیز به ترتیب 13 هزار 
و 798، 2 ه��زار و 834، 3 ه��زار و 240 و 5 هزار و 861 تن مراجعه 
کننده داش��ته اند، عنوان کرد: به ترتیب 3 هزار و 784، 2 هزار و 76، 
57، و 321 ت��ن نیز برای خدم��ات پاراکلینیکی به این مراکز مراجعه 

کرده اند.

رامش حس��ین زاده، رییس اداره مش��اوره و سالمت روان دانشجویی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین از تش��کیل دومین گروه »همتایاران 

سالمت روان دانشجویان« در این دانشگاه خبر داد.
به گفته حسین زاده بر اساس »آئین نامه گروه همتایاران سالمت روان 
دانشجویان« ابالغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هدف از تش��کیل این گروه، کمک به کاهش بروز و شیوع آسیب های 
روانی � اجتماعی، ترویج خدمات نیمه حرفه ای راهنمایی و مشاوره و 

بهره مندی از جریان با نشاط و پویای دانشجویی است.
رییس اداره مش��اوره و سالمت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین عنوان کرد: بر این مبنا، دومین گروه همتایاران س��المت روان 

دانشجویان دانشگاه در مهر ماه سال 1396 تشکیل شد.
ÁÁگروهÁکاریÁزمینهÁ،هپاتیتÁوÁایدز

وی با بیان اینکه امس��ال فراخوان همتایار، مورد استقبال بسیار خوب 
و قابل توجه دانش��جویان قرار گرفت، اظهار کرد: این گروه به صورت 
اختصاصی در زمینه ایدز و هپاتیت مورد آموزش قرار خواهند گرفت. 
حسین زاده با اشاره به اینکه اولین نشست آموزشی آنان، روز 13 مهر 

ب��ا تدریس دکتر بهزاد نجف پور، مدیر گ��روه ایدز و هپاتیت معاونت 
بهداشتی دانش��گاه برای 70 تن از دانشجویان عالقه مند برگزار شد، 
گفت: این گروه، پس از گذراندن دوره های آموزشی تعیین شده  قادر 

به ارائه خدمات یاورانه در سطح اولیه پیشگیری خواهند بود.
گفتنی اس��ت؛ اولین گروه همتایاران سالمت روان دانشجویی، اسفند 

ماه 1395 در مراسم ویژه ای رونمایی شده بود. 

بیشترین عامل انتشار عفونت در 
بیمارستان ها عدم توجه خود 

بیماران است 
برای فرهنگ سازی در رعایت بهداشت دست و با توجه به شعار سال 
2017 سازمان بهداشت جهانی مبنی بر »پیشگیری از مقاومت آنتی 
بیوتیکی با رعات بهداش��ت دس��ت« بیماران مرکز آموزشی- درمانی 
ش��هید رجایی قزوین برای ضدعفونی و پاکس��ازی دست ها آموزش 

دیدند.
الهام ش��الی پور، مس��ئول کنت��رل عفونت در این مرک��ز اظهار کرد: 
بیش��ترین عامل انتش��ار عفونت در بخش ها عدم توجه خود بیماران 
اس��ت و همین امر باعث دیر خوب شدن بیماران می شود. وی افزود: 
عدم آگاهی خان��واده ها به هنگام مالقات هم باعث انتقال بیماری به 

خانه و اعضای خانواده می شود.
ÁÁنبریمÁبیمارستانÁبهÁمالقاتÁبرایÁراÁکودکان

ش��الی پور عنوان کرد: یکی از دالیلی که اج��ازه ورود به کودکان در 
بیمارس��تان داده نمی ش��ود، احتمال ابتالی ک��ودکان به عفونت های 
بیمارستانی است و باید در نظر داشت که سیستم ایمنی کودک هنوز 
کامل نشده و ممکن است کودک به عفونت های بیمارستانی مهلکی 

مبتال شود.
به گفته این کارش��ناس، ورود کودک به بیمارستان و استنشاق هوای 
موجود در فضای آن به این علت که بیماران مختلفی در آنجا بستری 
هستند، برای سالمت کودک مضر است. وی ادامه داد: همچنین دست 
زدن به در، دیوار و وس��ایل مختلف موجود در بیمارستان و تنفس در 
این فضا نیز کودک را در معرض خطر ابتال به عفونت های بیمارستانی 

قرار خواهد داد.
مس��ئول کنترل عفونت در مرکز آموزش��ی- درمانی ش��هید رجایی 
تصریح کرد: چون سیستم ایمنی کودکان ضعیف است و عفونت های 
بیمارس��تانی نیز مقاوم به درمان هس��تند و به راحت��ی نمی توان آن 

را درم��ان کرد، بنابراین ب��ه جز مواقعی که کودکان ب��رای درمان به 
بیمارستان مراجعه می کنند، در مواقع دیگر ضرورتی برای اجازه ورود 

آنان به بیمارستان نیست.
ÁÁهاÁدستÁشستنÁاهمیت

این کارش��ناس ضمن اش��اره ب��ه اینکه میزان عفون��ت در یک مرکز 
درمانی نش��ان دهنده کیفیت خدمات ارائه ش��ده در آن مرکز است، 
گفت: شستن دس��ت مي تواند تا 80 درصد عفونت هاي بیمارستاني 

را کاهش دهد.
شالی پور یادآور شد: بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تن در سراسر 
جهان روزانه با این عفونت ها درگیر هستند، عنوان کرد: در کشورهاي 
توسعه یافته بین پنج تا 15 درصد بیماران بستري در بخش ها و 9 تا 
37 درصد بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ویژه به این عفونت 

ها مبتال مي شوند. 
به گفته شالی پور در کشورهاي در حال توسعه به علت کمبود نیروی 
انسانی، رعایت ضعیف تر بهداشت، کمبود تجهیزات و ازدحام بیش از 
حد بیماران، این عفونت ها شایع تر است. وی اضافه کرد: این عفونت 
ها باعث طوالني ش��دن مدت اقامت در بیمارس��تان، ناتواني طوالني 
مدت، افزایش مقاومت میکروارگانیزم ها به آنتي بیوتیک ها و تحمیل 

هزینه مي شود. 

ضربان

آموزش و فرهنگ سازی
 مدیریت مصرف غذا، مأموریت

 حوزه سالمت است

عطیه رزازی، کارش��ناس مس��ئول واحد بهب��ود تغذیه جامعه 
معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین درخصوص روز 
جهان��ی غذا گف��ت: روز 24 مهر )16 اکتبر( س��ال روز جهانی 
غذاست و با توجه به شعار این روز یعنی » تغییرآینده مهاجرت، 
س��رمایه گذاری در امنیت غذایی و توس��عه روستایی« در سال 
2017 توس��ط س��ازمان جهانی فائو، آموزش و فرهنگ سازی 
مدیری��ت مصرف غذا با هدف پیش��گیری از اضافه وزن و چاقی 
و کاه��ش ضایعات غذا همچنین اصالح الگوی مصرف غذایی با 
تأکید ب��ر کاهش مصرف قند، نمک و چرب��ی، افزایش مصرف 
س��بزی ها و میوه ها به منظ��ور جلوگیری از بروز بیماری های 
غیرواگیر شایع در کش��ور از اولویت فعالیت های دانشگاه های 
علوم پزش��کی و معاونت های بهداشت و غذا و دارو قرار گرفته 

است. 
رزازی تصریح کرد: اجرای برنامه های صبحانه سالم برای دانش 
آموزان، آموزش هرم غذایی و نش��انگرهای تغذیه ای به مربیان 
بهداش��ت مدارس، آغاز اجرای برنامه مکمل یاری دانش آموزان 
ب��رای تأمین ریزمغذیه های مورد نی��از در نوجوانان و فرهنگی 
سازی و آموزش اصالح الگوی غذایی با تأکید بر کاهش مصرف 
قند و نمک و چربی از طریق رسانه های جمعی از جمله فعالیت 

های پیش بینی شده به این مناسبت است.
بنا به گفته این کارشناس، هدف از برگزاری این هفته، حساس 
سازی و کس��ب حمایت سیاسی و اجتماعی به منظور برقراری 
امنیت غذا و تغذیه، تولید و دسترس��ی به غذای س��الم و ایمن، 
کاهش س��وء تغذیه و ریشه کنی گرسنگی است. وی ادامه داد: 

شعار روز جهانی غذا سال 2017 را نامگذاری کرده است.
این کارش��ناس عنوان کرد: توسعه روس��تایی نه تنها می تواند 
فرصت های تجاری و ش��غل برای جوان��ان با تولید محصوالت 
کش��اورزی ایجاد کند، بلکه می توان��د منجر به افزایش امنیت 
غذایی، معیشت بیشتر، دسترسی بهتر حمایت های  اجتماعی، 
کاهش اختالف بر سر منابع طبیعی و راه حل های جلوگیری از 

تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی شود. 

در آوردن میله 60 سانتی از 
دست مرد 4۵ ساله

حسنعلی فرزامی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین از درآوردن میله 60 س��انتی از دست مرد 45 ساله 
ای توسط دکتر احسان مشیری و دکتر کاظم الهی فر در اتاق عمل 

این مرکز خبر داد.
فرزامی عنوان کرد: بیمار از ناحیه دست راست دچار آسیب بافت 
و عضالت سطح قدامی شده بود و احتمال قطع شدن دست زیاد 
بود ولی با قبول کردن ریسک عمل و در زمان سه ساعت، پزشکان 
جراح توانس��تند میله را خارج و بافت های آس��یب دیده را ترمیم 

کنند.
بنا به اظهار مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، 
دست بیمار در داخل دستگاه کمباین گیر کرده بود که ابتدا توسط 
تیم آتش نش��انی خارج ش��د و پس از اعزام اورژانس به این مرکز 
اقدامات درمانی بر روی بیمار با موفقیت انجام ش��د. وی ادامه داد: 

حال عمومی بیمار، خوب است. 
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علمی

متوسط سن شروع افسردگی حدود 40 سالگی است

کاهش سزارین های غیرضروری و نابجا، سالمت مادر و نوزاد را ارتقا می دهد
ÁÁشودÁمیÁمادرÁمرگÁکاهشÁباعثÁطبیعیÁزایمان

به گفته دکتر حمیده پاک نیت، متخصص و مدیر گروه زنان دانش��گاه 
علوم پزش��کی قزوین، کاهش س��زارین های غیرضروری و نابجا نقش 
مهمی در ارتقای س��المت مادر و ن��وزاد و همچنین کاهش مرگ مادر 

خواهد داشت.
دکتر پاک نیت این موضوع را در کارگاه آموزش��ی چهار روزه »مهارت 
های بالینی ویژه زایمان طبیعی« بیان کرد و گفت: با توجه به اهمیت 
ش��اخص مرگ مادر در س��طح مجامع ملی و بین المللی و تعهد ایران 
در زمین��ه کاهش مرگ  مادر، انجام زایمان های ایمن و طبیعی نقش 

مهمی در این امر خواهد داشت.
ÁÁماماهاÁتوانمندسازی

س��میه علیقلی، کارش��ناس امور مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین نیز هدف از برگزاری این دوره آموزشی را توانمندسازی 
ماماها از نظر تئوری و عملی به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات زنان 
و مامایی دانست و پس از تشریح شرایط بلوک های زایمان استان اظهار 
کرد: عواملی چون وجود ساختار فیزیکی مناسب بخش زایمان، نیروی 
انس��انی توانمند و استفاده از برنامه های کشوری انجام زایمان طبیعی 
ایم��ن و فیزیولوژی��ک از عوامل تأثیرگذار در ارتق��ای نرخ زایمان های 

طبیعی استان خواهد بود. 

ÁÁزایمانÁآمادگیÁهایÁکالسÁدرÁباردارÁمادرانÁشرکتÁلزوم
به گفته این کارش��ناس مامایی در این کارگاه جدیدترین مطالب و کار 
عملی گروهی در زمینه مانورهای دیستوش��ی شانه )زایمان شانه( که 
یکی از ش��رایط اورژانس��ی و پُرخطر زایمان است، توسط دکتر فاطمه 
اللوها متخص��ص زنان به مدعوین ارائه ش��د. در ضمن این متخصص 

زنان، ش��رکت مادران باردار در کالس ه��ای آمادگی زایمان به منظور 
آماده-س��ازی جسمی و روحی مادر برای انجام زایمان طبیعی را بسیار 

تأثیرگذار دانست. 
ÁÁهمراهÁیکÁوÁباردارÁمادرانÁبرایÁرایگانÁهایÁکالس

علیقل��ی در ادامه تصریح کرد: کالس ه��ای آمادگی زایمان در تمامی 
بیمارس��تان های دارای بخش زنان و زایمان اس��تان ش��امل دولتی و 
خصوصی و برخی از مراکز بهداشتی، در هشت جلسه به صورت رایگان 
برای تمام مادران باردار متقاضی از هفته 20 تا 32 بارداری تشکیل می 
شود و یک همراه می تواند در طول جلسات کالس به اتفاق مادر باردار 
در دوره آموزش��ی ش��رکت و گواهی الزم برای حضور بر بالین مادر در 

زمان زایمان را کسب کند.
ÁÁبارداریÁمراقبتÁکارتÁداشتنÁهمراه

گفتنی اس��ت؛ مادران باردار برای شرکت در این کالس ها می توانند با 
همراه داش��تن کارت مراقبت بارداری به هر یک از محل های برگزاری 
کالس مراجعه کرده و ضمن هماهنگی و مشاوره با مربی کالس آمادگی 

برای زایمان، برنامه شرکت در کالس را دریافت کنند. 
ای��ن کارگاه آموزش��ی، روزهای 15 تا 18 مهر 1396 توس��ط معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرکز آموزش مهارت های بالینی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. 

افس��ردگی اختالل روانی ش��ایع و 
یک��ی از علل اصلی م��رگ و میر و 
ناتوان��ی در سرتاس��ر دنیاس��ت. به 
ط��وری ک��ه از جمل��ه 10 بیماری 
محسوب می ش��ود که بار بیماری 
ها را تش��کیل می دهند. آمارهای 
سازمان بهداشت جهانی نشان می 
ده��د که به طور کلی ب��ار بیماری 
افس��ردگی رو به افزایش است و در 
20 س��ال آینده، افسردگی بزرگ ترین بار سالمتی بر جامعه از نظر 

اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. 
دکتر الدن محمدی زاده، کارشناس سالمت روان معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطلب به مناسبت هفته 
س��المت روان )24 تا 30 مهر( اظهار کرد: متوس��ط سن شروع این 
بیماری حدود 40 س��الگی اس��ت، اگرچه آمارها حاک��ی از افزایش 

میزان بروز آن در سنین پایین تر است.  
به گفته وی، افسردگی اختالل ُخلقی است که ویژگی های مهم آن 
ُخلق افسرده و از دست دادن عالقه و لذت است و عالئم آن در چهار 
طبقه کلی هیجانی )غمگینی و احس��اس گناه(، شناختی )ناامیدی 
و کاه��ش اعتماد به نفس(، انگیزش��ی )کندی روان��ی - حرکتی( و 
جسمی )مش��کالت خواب و اشتها( است. دکتر محمدی زاده افزود: 
عالوه بر این بسیاری از افراد افسرده، اضطراب و یک سری مشکالت 

جسمی بدون دلیل پزشکی را هم گزارش می کنند. 
نیمی از افراد افسرده، درمان مؤثر می شوند

کارش��ناس س��المت روان معاونت بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین عنوان کرد: اگرچه درمان های مؤثری برای افس��ردگی وجود 

دارد ولی آمارهای جهانی نش��ان می ده��د کمتر از نیمی از افرادی 
که به این خدمات نیاز دارند )در برخی کشورها کمتر از 10 درصد( 

خدمات درمانی دریافت می کنند.
 بنا به گفته دکتر محمدی زاده عواملی که مانع دریافت این خدمات 
می شود شامل فقدان منابع، کارشناسان آموزش دیده و انگ مربوط 
ب��ه بیماری روانی اس��ت. وی با بیان اینکه مان��ع دیگر عدم ارزیابی 
دقیق و تش��خیص بیماریابی اس��ت، گفت: تجارب جهانی نشان می 
دهد افس��ردگی اختاللی اس��ت که می تواند در نظام مراقبت های 
بهداشتی اولیه به ش��کل موثری تشخیص داده شده و تحت درمان 

قرار گیرد. 
توجه به افسردگی در طرح تحول نظام سالمت

بنا به اظهار این کارش��ناس سالمت روان خوشبختانه با شروع طرح 
تحول نظام س��المت و استقرار کارشناس ارش��د روانشناسی بالینی 
در مراکز خدمات جامع س��المت در حاش��یه شهرهای استان امکان 

دریافت خدمت برای عموم مردم فراهم شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه نوع خدمت ارائه ش��ده در مراک��ز خدمات جامع 
س��المت در مورد بیماری افس��ردگی این گونه است که مراجعان به 
مراکز خدمات جامع س��المت، غربالگری اولیه ش��ده و سؤاالتی در 
مورد وضعیت س��المت روان از فرد پرس��یده می شود که در صورت 
مثبت شدن، فرد به پزشک مرکز ارجاع داده می شود و پزشک پس 
از انجام مصاحبه روانپزشکی خدمات الزم به او را مشخص می کند. 
دکتر محمدی زاده با اشاره به اینکه اگر پزشک مرکز خدمات جامع 
س��المت تشخیص دهد فرد به دارو درمانی و روان درمانی نیاز دارد، 
این کار انجام می ش��ود، عنوان کرد: روان درمانی توسط کارشناس 
س��المت روان مس��تقر در مرکز انجام ش��ده و در ص��ورت نیاز فرد 

مراجعه کننده به خدمات سطح باالتر ارجاع  داده می شود. 

40 درصد سرطان ها
 قابل پیشگیری هستند

به گفته مژگان اسماعیلی، کاردان مامایی مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرس��تان قزوین با اصالح ش��یوه زندگی و معاینات 
غربالگ��ری افزون بر 40 درصد س��رطان ها قابل پیش��گیری 

هستند.
ÁÁجهتÁچندینÁازÁسرطانÁحمله

اس��ماعیلی این موضوع را روز 27 مهر 1396 در نشستی برای 
بانوان ش��اغل در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
بیان ک��رد و گفت: تغییر ش��یوه زندگی مردم در س��ال های 
گذش��ته، کم تحرکی، تغذیه نامناس��ب، افزایش سن و عوامل 
محیطی مانند افزایش دی اکس��ید کربن و ذرات معلق هوا از 

مهم ترین علل شیوع سرطان ها هستند.
ای��ن کاردان مامای��ی ضمن بیان عالئم و راه های پیش��گیری 
سه س��رطان شایع زنان یعنی سرطان پس��تان، دهانه رحم و 
روده بزرگ عنوان کرد: بر اس��اس برنامه های وزارت بهداشت، 
معاینات و آزمایشات غربالگری ویژه سرطان های شایع کشور 
در تش��خیص زودهنگام و درمان این بیماری ها بسیار اهمیت 

دارند.
ÁÁسرطانÁشدنÁمشخصÁبرایÁمعایناتی

به گفته کاردان مرکز بهداشت شهرستان قزوین، مصرف باالی 
چربی های اشباع، مواجه با اشعه، مصرف الکل و سن باالی مادر 
در اولین زایمان از عوامل تأثیر گذار در ابتال به س��رطان سینه 
است و با توجه به شیوع این بیماری خاموش، معاینات اولیه از 
سن 30 تا 40 سالگی، هر 2 سال و در صورت نداشتن عالمت 

مشکوک بعد از 40 سالگی به صورت ساالنه الزامی است.
ÁÁغربالگریÁبهÁتوجهÁلزوم

اس��ماعیلی انجام آزمایش دوره ای پاپ اس��میر در زنان باالی 
30 سال را برای شناسایی سرطان دهانه رحم ضروری دانست 
و ادامه داد: برای شناس��ایی زودهنگام سرطان روده بزرگ هم 
در مراکز بهداش��تی سراسر اس��تان، غربالگری اولیه از طریق 

پرسشگری و آزمایش انجام می شود.
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حجاب از دیدگاه قرآن

تخم مرغ کامل ترین، ارزان ترین و فراوان ترین غذاي پروتئیني 

حجاب یکی از احکام اس��المی است که برای پوشش مردان و زنان وضع 
شده است. در قرآن مجید بیش از 10 آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به 
نامحرم وجود دارد. یکی از این آیات، آیه 95 سوره احزاب است: ای پیامبر 
به زنان و دخترانت و نیز به زنان مؤمنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته 
نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند بخشنده مهربان است. واژه جالب 
به معنای یک پوشش سراسری است، یعنی زن باید همه اندامش پوشیده 
باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد. 
در سوره نور آیه 13 نیز به طور مفصل در مورد حجاب و حرمت نگاه به 

نامحرمان سخن به میان آمده است.
ÁÁقرآنÁدرÁحجابÁابعادÁوÁمفهوم

حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوش��ش آمده است. استعمال این 
کلمه بیشتر به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می 
دهد که پرده، وس��یله پوشش است ولی هر پوششی حجاب نیست بلکه 
آن پوشش��ی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن 

صورت گیرد.
حجاب به معنای پوشش اس��المی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی 
اس��ت. بُعد ایجابی آن، وجوب پوش��ش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن 
خودنمایی به نامحرم اس��ت و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باش��د تا 
حجاب اسالمی محقق ش��ود. گاهی ممکن است بُعد اول باشد ولی بُعد 
دوم نباشد، در این صورت نمی توان گفت که حجاب اسالمی محقق شده 
است. اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب 
بنامیم، حجاب می تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن 
حجاب ذهنی، فکری و روحی است. به طور مثال اعتقاد به معارف اسالمی 
مانند توحید و نب��وت از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح 
است که می تواند از لغزش ها و گناه های روحی و فکری مثل کفر و شرک 
جلوگی��ری نماید. عالوه بر این در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار 
خارجی انسان تجلی می کند، نام برده شده است، مثل حجاب و پوشش 

در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده اند.
ÁÁحجابÁفلسفهÁوÁهدف

هدف اصلی تش��ریع احکام در اسالم، قرب به خداوند است که به وسیله 
تزکیه نفس و تقوا به دست می آید: 

بزرگوارترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست.
از قرآن کریم اس��تفاده می ش��ود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب 
حجاب اسالمی، دستیابی به تزکیه نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. 
آیاتی همچون ای رس��ول ما مردان مؤمن را بگو تا چش��م ها از نگاه ناروا 
بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی جسم و 

جان وی اصلح است.
ÁÁچشمÁحجاب

ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند.
ÁÁگفتارÁدرÁحجاب

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم 
اس��ت: پس زنهار، نازک و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آن که دلش 

بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد.
ÁÁرفتاریÁحجاب

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم 
است. به زنان دستور داده شده است به گونه ای راه نروند که با نشان دادن 

زینت های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند. 
و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایش��ان معلوم 

شود.
ÁÁنتی��جه

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می شود که مراد از حجاب 
اسالمی، پوشش و حریم قائل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در 
انحای مختلف رفتار مثل نحوه پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است. 
بنابراین حجاب و پوش��ش زن نیز به منزله یک حاجب و مانع در مقابل 
افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند. 

ارتباطات سازماني

از ترکی��ب دو واژه ارتباط و س��ازمان مي ت��وان به مفهوم 
جدیدي دس��ت یافت ک��ه ارتباط یا ارتباطات س��ازماني 
نام دارد. در ارتباط س��ازماني که یک��ي از انواع ارتباطات 
انس��اني اس��ت، چهار ویژگي هدفمندي، س��اختارمندي، 
وظیفه مداري و محاط بودن در یک س��ازمان در مقایسه با 
انواع دیگر ارتباط بیشتر مورد توجه است. در رویکردهاي 
گوناگ��ون علم مدیری��ت در مفهوم ارتباطات س��ازماني با 
توجه به تعریف هر یک از سازمان، تفاوت هاي محسوسي 
دیده مي ش��ود. براي مثال در مکتب کالسیک که سازمان 
به عنوان ماش��ین در نظر گرفته مي ش��ود، عناصر ارتباط 
به این صورت اس��ت که ارتباط یک وظیفه اس��ت، مسیر 
ارتباطي به صورت عمودي اس��ت، کانال ارتباطي همواره 

به صورت کتبي و سبک ارتباط به صورت رسمي است. 
در 2 رویک��رد دیگر یعني روابط انس��اني و منابع انس��اني 
ک��ه به نیازهاي کارکن��ان و تأثیر رضایتمن��دي بر میزان 
بهره وري توجه مي شود، ارتباط عالوه بر وظیفه، وضعیتي 
اجتماعي و ابتکاري دارد. مسیر ارتباط به صورت عمودي، 
افقي و گروهي مي باش��د. در اینجا کانال ارتباط نیز اغلب 
حالت رو در رو و بدون محدودیت را دارد و س��بک ارتباط 
شکل غیر رس��مي را دارا مي باش��د. در مقابل این مکتب 
مي ت��وان به رویکردهاي سیس��تمي، فرهنگ��ي و انتقادي 

اشاره کرد.
براي مثال در رویکرد سیس��تمي، س��ازمان به عنوان یک 
موجود زنده دیده مي ش��ود که هم بر محیط اثر مي گذارد 
و ه��م از آن تأثی��ر مي پذی��رد و این دیدگاه ک��ه متأثر از 
نظری��ه عمومي سیس��تم هاس��ت. هر مجموع��ه را داراي 
اجزایي مي داند که وجه اشتراک آنها نظم سلسله مراتبي، 
وابستگي به یکدیگر و مرزهاي نفوذپذیري است. به عالوه، 

نظام داراي فرآیند داده و ستاده و بازخورد است. 
نوربرت ونی��را )1969( در کتاب س��ایبرنتیک یا کنترل، 
ویژگ��ي هاي هر نظ��ام را به چهار دس��ته کلي مجموعه، 
ه��م پایان��ي، آنتروپي منفي و تنوع الزامي تقس��یم بندي 
مي کن��د. در این رویکرد، س��ازمان عب��ارت از یک کل با 
اجزاي پیوس��ته و متشکل از افراد انس��اني، سازمان هاي 
رسمي و غیر رس��مي، روش هاي رهبري و روابط انساني 

حاکم بر محیط فیزیکي و افراد آن مجموعه است.
ارتباط��ات س��ازماني را مي ت��وان با نگ��رش فرهنگي نیز 
مورد بررس��ي ق��رار داد. در این رویک��رد محیط دروني و 
بیروني س��ازمان داراي فرهنگي قوي یا ممتاز و متش��کل 
از عناص��ري چ��ون ارزش ها، قهرمانان، آداب و رس��وم و 
شبکه فرهنگي در نظر گرفته مي شود. در نگرش فرهنگي 
به س��ازمان، توجه به روابط با مشتریان نسبت به ساختار 
دیوان س��االر سازماني داراي ارزش بیشتري است. در این 

رویکرد تصویر و هویت سازماني اهمیت دارد.
ارتباط��ات س��ازماني فراین��دي اس��ت که به وس��یله آن 
سیستمي را براي گرفتن اطالعات و تبادل معاني به افراد 
و ارگان ه��اي مختلف داخل و خارج س��ازمان راه اندازي 
مي کنند. ارتباط��ات، نظامي ب��راي هماهنگي و یکپارچه 
س��ازي و ایجاد زمینه مشترک براي فعالیت سازمان و در 

نهایت افزایش بهره وري سازمان است.
مي توان یک س��ازمان را به بدن انس��ان تش��بیه کرد که 
مدیریت، سر آن اس��ت، یعني سازمان یک موجود زنده و 
نظم یافته است. همانطور که بدن انسان براي انتقال پیام 
ه��اي مغز که کي بخورد، کي بخوابد، کي بایس��تد و ... به 
سیس��تم عصبي تکیه دارد؛ یک سازمان هم به ارتباطات 
س��ازماني براي رس��یدن به اهداف خود نیازمند است. اگر 
در بدن انس��ان، اختالل فیزیک��ي یا عصبي به وجود بیاید 
یعني مانعي در راه جریان آزاد پیام ها ایجاد شود، عواقب 
منفي به دنبال خواهد داشت به همین صورت اگر مشکلي 
در ارتباطات س��ازماني ایجاد ش��ود، باید به صورت سریع 
و کامل برطرف ش��ود. درک مفهوم ارتباطات س��ازماني، 
اثربخش��ي کارکنان س��ازمان را افزایش مي دهد و کمبود 
اصول ارتباطات س��ازماني باعث ایجاد مشکل در سازمان 

مي شود

مرکزÁمطالعاتÁمعاونتÁتوسعهÁمدیریتÁوÁمنابعÁدانشگاه

17 مهر ماه برابر با 9 اکتبر، هر ساله به عنوان »روز جهانی تخم مرغ«  
نامگذاری شده است و در کشورهای مختلف از جمله ایران برنامه های 

مختلفی در راستای فرهنگ سازی مصرف تخم مرغ برگزار می شود.
عطیه رزازی، کارشناس مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در این رابطه اظهار کرد: تخم مرغ منبع 
خوبی از پروتئین، ویتامین ها و امالح ضروری است و می تواند به عنوان 

یک ماده غذایی مهم در برنامه غذایی افراد وجود داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه تخم مرغ کامل ترین، ارزان ترین و فراوان ترین غذاي 
پروتئیني اس��ت که جایگاه ویژه اي را در تغذیه اقش��ار مختلف جامعه 
مي تواند داشته باشد ولي متأسفانه به دالیل غیرعلمي و باورهاي اشتباه 
از مصرف این ماده مغذي خودداري مي ش��ود، افزود: نیازهای تغذیه ای 

افراد برحسب جنس و سن، متفاوت است.
به گفته این کارش��ناس مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ، س��ه درصد 
نیاز انرژی یک مرد بالغ و چهار درصد نیاز انرژی یک زن بالغ را تأمین 

می کند.
کارشناس مس��ئول بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان قزوین با 
بیان اینکه حدود نیمی از کالری یک تخم مرغ از چربی تش��کیل شده 
است، گفت: یک تخم مرغ بزرگ بیش از پنج گرم چربی دارد که در زرده 

تخم مرغ متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه تخم مرغ حدود 1.6 گرم چربی اشباع شده دارد و زرده 
آن حاوی اسیدهای چربی امگا 3 است، بیان کرد: اسیدهای چرب امگا 3 
به کاهش التهاب بدن کمک می کند و ممکن است خطر ابتال به بیماری 
های مزمن مانند بیماری قلبی، سرطان و ورم مفاصل را کاهش می دهد.

بنا به گفته رزازی در مدت 6 س��ال گذش��ته سرانه مصرف تخم مرغ از 
160 عدد به 190 )150 عدد به ش��کل مس��تقیم و 40 عدد به شکل 
غیرمس��تقیم در غذا، کیک و کلوچه( افزایش پی��دا کرده ولی به دلیل 
جوان بودن کشور و مشکالت اقتصادی و عدم دسترسی کافی به سایر 
مناب��ع پروتئینی دامی بای��د روی مصرف تخم مرغ در س��طح مدارس 

کارهای بیشتری انجام شود تا ایده آل حداقلی 250 عدد سرانه مصرف 
تخم مرغ محقق شود.

وی اظهار کرد: به همین منظور واحد بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت 
استان قزوین با همکاری ستاد ترویج مصرف تخم مرغ هزار و 500 عدد 
تخم مرغ را روز 17 مهر 1396 به شکل ساندویچ بین تمامی کارکنان 
معاونت های بهداشت، درمان و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
مدارس مناطق محروم اس��تان و مهد کودک منتخب روس��تای کورانه 

توزیع کرد. 
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امداد رسانی اورژانس تاکستان به
 مصدومان انفجار کوره

دکت��ر پیمان نام��دار، رییس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی استان قزوین گفت: انفجار مهیب کوره شرکتی در شهرک 
صنعتی ضیاء آباد، 2 مصدوم برجای گذاشت که توسط ناجیان ثانیه 

ها به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته این مقام مس��ئول، حوالی س��اعت 23 روز 16 مهر 1396 
حادثه انفجار کوره ش��رکتی در ش��هرک صنعت��ی حیدریه واقع در 
بخش ضیاءآباد از توابع شهرس��تان تاکس��تان به شماره 115 واحد 
ارتباطات مرکز فوریت های پزش��کی این شهرس��تان اعالم شد که 
بالفاصل��ه 2 تیم عملیاتی از پایگاه های فوریت های پزش��کی ضیاء 
آب��اد و ق��ره باغ به منطقه اعزام ش��دند و اولی��ن آمبوالنس پس از 
گذش��ت چهار دقیقه بر بالین مصدومان رس��ید و مسئولیت درمان 

آنان را بر عهده گرفت.
متولی اورژانس استان قزوین عنوان کرد: پس از بررسی تکنسین های 
اورژانس، 2 مصدوم 27 ساله و 25 ساله با سوختگی های به ترتیب 
42 درصد و 27 درصد از نوع درجه 2 در محل، درمان اولیه ش��ده 
و س��پس مصدومان برای دریافت درمان تکمیلی به بیمارستان شفا 

تاکستان منتقل شدند. 

امدادرسانی اورژانس قزوین به مصدومان 
تصادف 2 خودروی سواری

 

در واپس��ین لحظ��ات ش��امگاه 17 مهر 1396 تصادف 2 دس��تگاه 
اتومبیل س��واری در ابتدای ورودی ش��هرک مهرگان، پنج مصدوم 

برجای گذاشت که اورژانس به یاری آنان شتافت.
دکت��ر پیمان نام��دار، رئیس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی اس��تان قزوین در این رابطه گفت: حوالی س��اعت 23:15 
این تصادف در الین شمالی اتوبان قزوین- تهران اعالم شد که تیم 
عملیاتی پایگاه فوریت های پزش��کی مستقر در عوارضی 2 به محل 

اعزام و پس از گذشت پنج دقیقه بر بالین مصدومان حاضر شد.
به گفته این مقام مسئول پنج مصدوم در صحنه، سرنشینان یکی از 
اتومبیل ها بودند که چهار تن از آنان در همان محل حادثه توس��ط 
تکنسین های اورژانس، درمان و یک تن نیز به دلیل شدت جراحات 

به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی در قزوین اعزام شد. 

امدادرسانی اورژانس به مصدومان انفجار 
سیلندر گاز در خرمدشت

انفجار س��یلندر گاز در منزل مس��کوني واقع در شهر خرمدشت از 
توابع شهرستان تاکستان متأسفانه 2 فوتي و چهار مصدوم بر جاي 

گذاشت.
دکت��ر پیمان نام��دار، رییس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت هاي 
پزشکي استان قزوین درباره این حادثه گفت: حوالي ساعت 21:20 
روز 21 مه��ر 1396 تم��اس هاي مردمي با ش��ماره 115 اورژانس 
حاکی از انفجار در منزل مسکوني واقع در شهر خرمدشت )نهاوند( 
داشت که به سرعت سه تیم عملیاتي از پایگاه هاي تاکستان، ضیاء 

آباد و قره باغ به محل اعزام شدند و اولین آمبوالنس پس از گذشت 
چهار دقیقه در محل حاضر ش��د و مس��ئولیت درمان اولیه و دسته 

بندي مصدومان را بر عهده گرفت.
به گفته این مقام مسئول، یک زن 20 ساله در صحنه حادثه قبل از 
رس��یدن عوامل امدادي جان باخته بود و عملیات احیا هم موفقیت 
آمیز نب��ود. وی با بیان اینکه مصدوم دیگری که توس��ط همراهان 
به بیمارس��تان اعزام شده بود متأس��فانه به دلیل سوختگي باال در 
بیمارس��تان ج��ان باخت، اظه��ار کرد: 2 مصدوم دیگر هم توس��ط 
عوامل اورژانس و هالل احمر با س��وختگي 80 درصد از نوع درجه 
2 و 3 به بیمارس��تان هاي ش��فا و تأمین اجتماعي تاکستان منتقل 
شدند و مصدوم آخر هم به دلیل سوختگي سطحي در محل درمان 

شد.
متولي اورژانس اس��تان قزوین بیان کرد: با ش��روع فصل س��رما هر 
ساله ش��اهد حوادث تلخ و ناگواري هستیم اما هموطنان با آموزش 
بیش��تر در زمینه اس��تفاده صحیح لوازم گازسوز و مسائل مرتبط با 
ایمني لوازم گرمایش��ي در منزل مي توانند ضامن س��المتي خود و 

خانواده هایشان باشند. 
تبیین فعالیت های سالمت در حوادث برای 

مدیران شهرستان قزوین

روز 27 مه��ر 1396 در نشس��تی عملکرد واحده��ای مختلف نظام 
س��المت در ح��وادث و بالی��ا برای مدی��ران شهرس��تان قزوین در 

فرمانداری این شهرستان تشریح شد.
در این برنامه، علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین به عنوان ُمدّرس در کارگاه ستادی 
مدیران شهرس��تان قزوین و عضو ش��ورای هماهنگی شهرس��تان، 
فعالی��ت و نیازمندی های حوزه های مختلف بهداش��ت و درمان را 
بی��ان کرد و به تفضی��ل در مورد اقدامات در ح��وزه های اورژانس 
پیش بیمارستانی، بیمارستان ها و واحدهای مختلف بهداشت مانند 

بهداشت محیط، بیماری ها و روان سخن گفت.
به گفته مسئول دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و 
پدافند غیرعامل اس��تان قزوین، مهم ترین اصل مدنظر در مدیریت 

بحران کشور، هماهنگی است.
فخار سلیمانی با اشاره به عمده فعالیت های نظام سالمت در چهار 
فاز مدیریت بحران، موقعیت آن را منوط به هماهنگی و هم افزایی 

سایر ارگان های همکار و پشتیبان در این زمینه عنوان کرد. 

تالش مشترک اورژانس های قزوین و تنکابن 
برای نجات جان چهار توریست

 آلمانی و لهستانی 

چهار توریس��ت آلمانی - لهس��تانی گم شده در جنگل و گرفتار در 
برف و کوالک، توسط تکنسین های اورژانس های قزوین و تنکابن، 
با همکاری هالل احمر نجات یافتند. پای یکی از این افراد به دلیل 

زمین خوردگی، دچار شکستگی شدید و خونریزی بود.
دکت��ر پیمان نام��دار، رییس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی اس��تان قزوین در این رابطه اظهار کرد: این چهار توریست 
در حال عبور از مس��یر الموت استان قزوین به سمت تنکابن استان 
مازندران بودند که در طی مس��یر یکی از آنان به دلیل ُسرخوردن و 
زمین خوردگی از ناحیه پا دچار شکس��تگی و خونریزی فعال شده 
ب��ود و در حالیک��ه به غروب آفتاب نزدیک ش��ده بودند و هوای آن 
مسیر هم کوالک و مه بود، به یاری خداوند متعال و تالش نیروهای 

امدادی قزوین و مازندران نجات یافتند.
حسن حس��ن زاده، سرپرست ش��یفت وقت اورژانس استان قزوین 
هم گفت: حوالی ساعت 17:40 بود که مترجم زبان انگلیسی مقیم 
در قلعه حس��ن صباح )واقع در الموت ش��رقی( در تماس��ی تلفنی 
ب��ا پای��گاه فوریت های پزش��کی معلم کالیه عنوان ک��رد که چهار 
توریست آلمانی و لهستانی با ارسال پیامکی درخواست کمک کرده 

و موقعیت منطقه را برایش ارسال کرده اند.  
حس��ن زاده با اشاره به اینکه با کمک یک مترجم در پایگاه فوریت 
های پرش��کی، توریست ها محل دقیق خود را با مشخصات زاویه و 
قطب برای اورژانس ارس��ال کردند، گفت: با وارد کردن مش��خصات 
در »گوگل ارث« موقعیت آنان را شناس��ایی و مش��خص شد که در 
محدوده جنگل های دو هزار تنکابن هس��تند که بدون اتالف وقت 
مرکز فوریت های پزش��کی و هالل احم��ر تنکابن را در جریان قرار 

دادیم.
سرپرس��ت شیفت وقت اورژانس اس��تان قزوین بیان کرد: به کمک 
مترجم از توریس��ت ها خواستیم تا یکی از آنان، خود را به روستای 
عسل محله که در چند فرسخی آنان بود، برساند تا با رسیدن ارگان 
ه��ای امدادی همراه آنان ش��ود. همچنین 2 تن از اهالی روس��تای 
عس��ل محله را باخبر س��اختیم تا با اس��تفاده از آش��نایی آنان در 
منطقه، کار سریع تر پیش رود و این در حالی بود که ساعت به 21 

شب رسیده بود و هوای آن منطقه مه و کوالک بود.
وی با بیان اینکه سرانجام با تماس های مکرر مرکز اورژانس قزوین 
و همی��اری گروه 8 نفره امدادی تنکابن در س��اعت 22:15 عوامل 
امدادی خود را به اولین توریس��تی که قرار بود تا عسل محله بیاید 
رس��انده و پس از طی س��اعت ها ادامه مسیر، در ساعت سه بامداد 
موفق ش��دند خود را به مصدوم برس��انند، اظهار کرد: تکنس��ین ها 
اقدام��ات درمانی اولی��ه را برای مصدوم گرفتار در س��رما و تاریکی 

شب آغاز کردند.
حس��ن زاده با بیان اینکه به دلیل مه آل��ود بودن هوا و عدم امکان 
بازگشت ارگان های امدادی، با برپایی چادر، محیط را از لحاظ فضا 
و آذوقه برای توریس��ت ها هموار کردند، عنوان کرد: در روش��نایی 
صبح، مصدوم با بالگرد به بیمارستان اعزام شد و همراهانش نیز در 

سالمتی کامل به سر می برند. 

استان قزوین، مجهز به آمبوالنس ویژه 
تهدیدات شیمیایي و بیولوژیکي می شود 

علي فخار س��لیماني، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین در نشستي با مدیران ارشد سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
برنامه هاي پدافند غیرعامل این دانش��گاه را تشریح کرد. یکی از مصوبه 
های این نشست مجهز شدن استان قزوین به آمبوالنس ویژه تهدیدات 

شیمیایي و بیولوژیکي بود. 
فخار سلیماني اقداماتي از قبیل آزمایشگاه مرجع استان، پروتکل عوامل 
بیولوژیکي و شیمیایي، استخراج نقشه خطرپذیري مخاطرات شیمیایي و 

تدوین سامانه هشدار اولیه حوزه سالمت را تشریح کرد.
مس��ئول دبیرخانه کارگروه س��المت در حوادث غیرمترقب��ه و پدافند 
غیرعامل دانشگاه علوم پزش��کی قزوین، به اتفاق دکتر افشار، مدیرکل 
پدافند غیرعامل استان و دکتر نقیبي، مدیرکل دامپزشکي در این نشست 
حاضر شده بودند و از نیازهاي استان در فاز رصد و پایش تهدیدات و پاسخ 

به حوادث سخن گفتند.
این مقام مسئول، ضرورت موفقیت در فاز رصد و پایش قرارگاه زیستي 
استان را تجهیز آزمایشگاه استان عنوان کرد و همچنین نیاز استان را به 
آمبوالنس CBRNE در فاز پاس��خ به تهدیدات شیمیایي و بیولوژیکي 
مهم برش��مرد و خواستار مساعدت س��ازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه 

زیستي کشور شد.
دکتر کریمي نیا، مدیرکل بهداش��ت و درمان سازمان پدافند غیرعامل 
کشور هم با اشاره به کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکي قزوین از میان 
دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور از پتانسیل و توانمندي موجود در این 

دانشگاه تقدیر کرد.
سردار مهدي پور، معاون امور سالمت سازمان پدافند غیرعامل نیز با اشاره 
به پیوست پدافند غیرعامل بیمارستان 700 تختخوابي بر اهمیت رعایت 
شاخص هاي آن تأکید کرد. وی همچنین از مساعدت سازمان در تأمین 
آمبوالنس هاي  CBRNE و تشکیل مرکز تحقیقات و پژوهش سالمت 

در پدافند غیرعامل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آینده خبر داد.
گفتني است؛ در این نشست، برنامه هاي پدافند غیرعامل استان و اداره 

کل دامپزشکي هم تشریح شد.

ناجیانÁثانیهÁها
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کارگاه آموزش��ی بلوغ و س��المت باروری، روز 11 مه��ر 1396 با حضور 
کارشناس��ان س��المت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان 
قزوین و شهرس��تان ها در سالن اجتماعات معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین برگزار و در آن اعالم شد که دانش آموزان  استان قزوین در 

زمینه تغییرات دوران بلوغ، آموزش می بینند. 
در ابتدای این نشس��ت، مژگان عباسی، کارشناس مسئول واحد سالمت 
نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین گفت: با توجه به 
اینکه ارائه آموزش در زمینه تغییرات دوران بلوغ برای دانش آموزان دختر 
پایه هفتم و پسر پایه دهم از برنامه های واحد سالمت نوجوانان، جوانان 
و مدارس است، باید نشست های مشابهی برای ارائه دهندگان آموزش به 

دانش آموزان در سطح شهرستان ها برگزار شود. 
ÁÁاستÁبلوغÁدورانÁهایÁویژگیÁازÁنافرمانیÁوÁتضادورزی

فاطمه نوری، کارش��ناس ارشد مشاوره بالینی هم تضادورزی و نافرمانی 
را از ویژگی های دوران بلوغ دانس��ت. به گفته وی، نوجوانی شامل دوره 
های پیش نوجوانی، نوجوانی اولیه، نوجوانی میانه و پایان نوجوانی است 
ک��ه هر کدام خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارد.  نوری عنوان 

کرد: استقالل طلبی، رابطه با همساالن، اولویت دوستان بر خانواده، تمایل 
به ش��ناخت جنس مخالف، اولویت هیجان و احساس بر منطق، میل به 

متفاوت بودن و تضاد و نافرمانی از ویژگی های دوران بلوغ است. 
ÁÁبلوغÁشروعÁبرÁموثرÁعواملÁترینÁمهمÁازÁیکیÁ،عمومیÁسالمت

دکتر ونوس چگینی، متخصص زنان و زایمان مرکز آموزش��ی - درمانی 
کوثر قزوین نیز درباره تغییرات جس��مانی دوران بلوغ با اش��اره به س��ن 
شروع بلوغ، تغییرات جسمی دوران بلوغ، تغذیه مناسب و اهمیت ورزش 
و مراقبت های بهداشتی در این دوران اظهار کرد: وضعیت ژنتیکی، تغذیه، 
سالمت عمومی، وضعیت جغرافیایی، میزان تماس با نور و وضعیت روان 

شناختی از مهم ترین عوامل موثر بر شروع بلوغ هستند. 

به گفته دکتر سمانه صفاری زادها، 
متخصص روانپزش��کی شاغل در 
مرکز روانپزشکی تخصصی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوی��ن، تبلیغات 
مصرف گرایانه باعث بیشتر شدن 
اختالفات والدی��ن و فرزندان می 

شود.
وی تصری��ح کرد: از س��اده ترین 
عوارض که در ظاهر، س��اده و در واقع می تواند بس��یار مش��کل زا باشد، 
مصرف گرایی زیاد با توجه به تبلیغات زیاد و متنوع است که به ویژه در 
صورت نبود امکان مالی یا عدم توان مدیریت شرایط مالی، خود منجر به 

ناامیدی و اختالفات بیشتر در خانواده می شود. 
ÁÁنسلیÁبینÁشکافÁتشدید

این متخصص روانپزشکی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکالت، 

تش��دید شکاف بین نسلی و شک به ارزش هاس��ت، اظهار کرد: به طور 
طبیعی با گذشت زمان، بین نسل های والدین و فرزندان، تفاوت در افکار 
و عقای��د وجود دارد و هجوم فرهنگ کامالً متف��اوت حتی اگر در مورد 
درست یا نادرست بودن آن هم حرف نزنیم، این شکاف را تشدید می کند. 
وی افزود: با توجه به اینکه در واقعیت در خانواده ها آمادگی کامل برای 
مدیریت این موضوع وجود ندارد، این وضعیت منجر به تنش و تش��دید 

اختالفات و به هم خوردن روابط والدین با فرزندان می شود.
ÁÁ!فرزندانÁبرایÁوقتÁنداشتن

دکتر صفاری زادها با بیان اینکه همه ما ساعت ها کار می کنیم  و به خاطر 
انواع مناس��بت ها برای فرزندانمان جشن های مفصل می گیریم، اظهار 
کرد: هرچند که این موارد، خوب است، اما بارها و بارها این موضوع گفته 
شده که برای آنان وقت نداریم و آنان را به دست      برنامه های تلویزیون 

و شبکه های اجتماعی می سپاریم!

ارائه آموزش به دانش آموزان دختر پایه هفتم و پسر پایه دهم 
استان قزوین در زمینه تغییرات دوران بلوغ 

 تبلیغات مصرف گرایانه، باعث بیشتر شدن اختالفات 
والدین و فرزندان می شود

زندگی دوباره برای بیمار مبتال به
 فلج عصبی- عضالنی

دکتر ماهیار صدیقی، رییس بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی - 
درمانی بوعلی سینا قزوین از بهبودی 2 بیمار 31 و 43 ساله مبتال به 

گیلن باره خبر داد.
این متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه گفت: یکی از بیماران، مرد 
31 ساله ای است که با عالئم فلج چهار اندام )پاها و دست ها( در بخش  
آی س��ی یو مرکز بس��تری شد و با انجام اقدامات الزم و به موقع طبق 

چارت درمانی بعد از 10 روز با حال عمومی خوب مرخص شد.
بنا به اظهار دکتر صدیقی، بیمار دیگر مرد 43 س��اله ای اس��ت که با 
مشکل در بلع در اورژانس بستری شد و با توجه به ماهیت این بیماری 
که پیش��رونده است، کوچک ترین تحریک برای گلو حتی بزاق دهان 
برای بیمار قابل تحمل نبود که همین امر زمینه ساز مشکالت قلبی به 
صورت تغییر در ریتم قلبی و تنفسی به صورت عفونت ریوی است. وی 
ادامه داد: با توجه به پیشرفت بیماری در این بیمار، وی به دستگاه تنفس 
مکانیکی متصل و بعد از سه روز از دستگاه جدا شد و در نهایت با حال 

عمومی خوب از بخش مرخص شد. 
تهمینه رحمانی، سرپرس��تار بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی 
- درمانی بوعلی س��ینا در رابطه با این بیماران تصریح کرد: با توجه به 
وضعیت حال بیماران هنگام پذیرش در بخش آی سی یو، مراقبت های 
صحیح کادر پرس��تاری یکی از عوامل مهم در درمان بیماران بستری 

است. 

عطاری ها فقط مجاز به فروش گیاهان دارویی 
بدون تغییر شکل هستند

مهندس رامش مهرآیین، کارش��ناس نظارت بر فرآورده های طبیعی، 
ُس��ّنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگ اه علوم پزشکی قزوین در 
نشستی آموزشی برای جمعی از کارکنان حوزه معاونت بهداشتی این 
دانش��گاه گفت: عطاری ها فقط مجاز به ف��روش گیاهان دارویی بدون 

تغییر شکل هستند.
این نشست با موضوع هشدارهایی درباره مصرف گیاهان دارویی برگزار 
ش��د و مهندس مهرآیین تأکید کرد: ساخت و عرضه قرص، کپسول، 
شربت و قطره در عطاری ها بر خالف قوانین و مقررات بوده و با متخلفان 
برخورد قانونی خواهد شد. این کارشناس ادامه داد: داروهای گیاهی باید 

با نظر پزشک طب ایرانی )ُسّنتی( مصرف شود.
همزمان با برگزاری این کارگاه، نمایش��گاهی از اقالم توقیف ش��ده از 
عطاری های سطح استان قزوین برپا شد که مهندس مهرآیین ضمن 
ارائه توضیحات الزم در مورد غیرقابل عرضه بودن این اقالم به سؤال ها 

نیز پاسخ داد. 

حمله سگ، کودک 13 ساله را راهی 
مرکز آموزشی - درمانی
 شهید رجایی قزوین کرد

حسنعلی فرزامی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
قزوین از درمان کودک 13 ساله ای خبر داد که در روستایی در اطراف 
قزوین، هنگام بازی مورد حمله سگ واقع شده بود. فرزامی درباره این 
مصدوم گفت: این کودک توسط سگ از ناحیه ران پا به شدت آسیب 
دیده بود و به محض پذیرش در مرکز، توس��ط پزشک طب اورژانس و 
پرستاران تحت درمان قرار گرفت و سپس شستشوی 30 دقیقه ای بر 
روی عضوهای آسیب دیده انجام گرفت. همچنین با هماهنگی با مرکز 

بهداشت قزوین، برای مصدوم واکسن هاری تزریق شد.
ÁÁماهÁششÁدرÁگزیدگیÁحیوانÁموردÁ38

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین در 
این رابطه اظهار کرد: 38 فرد گزیده شده توسط حیوان از اول فرودین 

تا 16 مهر 1396 به این مرکز مراجعه داشته اند. 
این مقام مسئول گفت: تعداد 32 مورد، گزش توسط سگ و بقیه موارد 
توس��ط پلنگ، خرس و مار دچار گزش ش��ده بودند که در این مرکز 

درمان شدند.

پیشگیری از 707 مورد هاری در 
شهرستان قزوین تنها در 6 ماه

محمد جلیلی، کارشناس برنامه پیشگیری از هاری واحد مبارزه با بیماری 
های مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین از انجام واکسیناسیون  
707 مورد حیوان گزیدگی در 6 ماه اول سال 1396 خبر داد. وی افزود: 
از این تعداد 82 درصد مرد و 18 درصد زن بوده اند و افزون بر 74 درصد 

در شهر و 26 درصد در روستاها اتفاق افتاده است. 
به گفته این کارشناس، بیشترین موارد گزش توسط سگ به میزان 73 
درصد و گربه 22 درصد و کمتر از نیم درصد توسط گراز و پلنگ گزارش 
شده و بیشترین موارد در گروه سنی 20 تا 49 سال و به ترتیب در مشاغل 

آزاد، کشاورز، دامدار، محصل، دانشجو و خانه دار بوده است.
ÁÁپوستÁدرÁزخمÁیاÁخراشÁترینÁکوچکÁراهÁازÁهاریÁسرایت

جلیلی، هاری را  از مهم ترین بیماري هاي مشترک بین حیوان و انسان 
دانس��ت و اصلي ترین راه س��رایت آن را گاز گرفتن به وسیله حیوان هار 
دانست و گفت: البته از طریق کشیده شدن پنجة آغشته به بزاق حاوي 
ویروس هاری به ویژه در گربه و گربه سانان نیز بیماري منتقل مي شود. 
وی با بیان اینکه از طریق پوست سالم، بیماری هاري سرایت پذیر نیست، 
عنوان ک��رد: این بیماری از راه کوچک ترین خراش یا زخم در پوس��ت 

منتقل مي شود.
ÁÁسالمÁظاهرÁبهÁهايÁگربهÁوÁهاÁسگÁتوسطÁبیماریÁانتقال

کارشناس برنامه پیش��گیری از هاری واحد مبارزه با بیماری های مرکز 
بهداشت قزوین با اشاره به اینکه ویروس هاري از طریق مخاط آلوده نیز 
به انسان و حیوان هاي دیگر منتقل مي شود، بیان کرد: سگ ها و گربه 
هاي به ظاهر سالم که در اواخر دوره نهفتگي بیماري هاري هستند و هنوز 
عالئم بالیني هاري در آن ها ظاهر نش��ده است از طریق لیسیدن، چشم 
و بیني کودکاني که با آن ها بازي مي کنند بیماري هاري را انتقال مي 
دهند. وی ادامه داد: سرایت هاري از طریق تنفس به ویژه در غارهاي محل 

زندگي خفاش هاي آلوده امکان پذیر است. 
جلیلی با اشاره به اینکه انتقال از طریق دستگاه گوارش بعید بوده و حیوان 
گوشتخوار ممکن است به ندرت از طریق خوردن الشه حیوان هاي مرده 
در اثر ابتال به هاری به این بیماري مبتال ش��ود، گفت:  به هرحال باید از 

خوردن گوشت و فرآورده هاي دام هاي مبتال به هاري خودداري کرد.
ÁÁانسانÁدرÁهاریÁبیماریÁعالئم

مرحله نهفتگی، بروز عالئ��م اولیه غیر اختصاصی، مرحله حاد عصبی و 
در نهایت مرحله کما و مرگ چهار مرحله بیماری هاری هستند که این 

کارشناس بهداشتی به آن ها اشاره کرد. 
ÁÁگزیدهÁحیوانÁافرادÁبرایÁدرمانیÁاقدامات

وی با بیان اینکه در صورت تماس انسان با بزاق نشخوارکنندگان و تک 
ُسمي هاي مشکوک باید درمان پیشگیري کامل انجام شود، اظهار کرد: 
تمام موارد حیوان گزیدگي را باید مشکوک به هارگزیدگي تلقي کرد تا 
خالف آن ثابت شود و اقدام هاي فوري درمان و پیشگیري هاري را شروع 
کرد. به گفته جلیلی خارج کردن ویروس هاري از محل زخم، خارج کردن 
کف صابون از البه الي زخم، قطع کامل قس��مت هاي له ش��ده و دچار 
خون مردگی، ضدعفوني کردن زخم با محلول بتادین یا الکل اتیلیک 4 تا 
44 درصد و سایر مواد ویروس کش، خودداري از بخیه زدن زخم، تزریق 
سرم و تزریق واکسن ضد هاري از اقداماتی است که مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرستان قزوین برای پیشگیری از ابتال به هاری در افراد حیوان 
گزیده انجام می دهد. یادآور می شود، این بیماری در بسیاری از مناطق 

جهان شایع بوده است و در ایران نیز یک اولویت مهم به شمار مي آید .
کارشناس برنامه پیش��گیری از هاری واحد مبارزه با بیماری های مرکز 
بهداشت قزوین افزود: با توجه به درصد مرگ باال ینی حدود 100 درصد 
این بیماری، برنامه مراقبت و پیگیري تمام آسیب دیدگان حیوان گزیده 
به منظور جلوگیري از ابتال به هاري با جدیت خاص توسط عوامل اجرایي 
مربوطه در مراکز بهداشت شهرستان ها در حال اجراست و با وجود افزایش 
موارد حیوان گزیدگي انساني، موارد ابتالي انسان به هاري کاهش یافته 
است. جلیلی تصریح کرد: واکسن ضد هاري در پنج نوبت روزهای صفر، 

سه، هفت، 14 و 30 تزریق مي شود. 
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دکتر س��مانه صفاری زادها، متخصص روانپزش��کی شاغل در مرکز 
روانپزش��کی تخصصی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین هش��دار داد: 
تبلیغات ماهواره ای س��وال ها و هیجان های جنسی بدون پاسخ را 

در ذهن کودکان یا نوجوانان ایجاد می کند.
به گفته این متخصص روانپزش��کی حتی این تبلیغات غلو ش��ده در 
بزرگساالن منجر به باورهای جنسی اشتباه، شک به سالمت جنسی 
در خود فرد، رفتن به دنبال درمان های نادرست یا توقعات نادرست 

از شریک جنسی می شود.
دکتر صفاری زادها تصریح کرد: مقایسه خودآگاه و ناخودآگاه فرد و 
همسرش با ش��خصیت های فیلم ها و تبلیغات، منجر به ناامیدی و 

سردی در روابط بین آنان می شود.
ÁÁاستÁخودÁزدنÁگولÁ،دارÁمشکلÁهایÁشبکهÁکردنÁقفل

بنا به اظهار این متخصص روانپزشکی، یکی از توجیهات جالب توجه 
افراد برای پذیرش اولیه ماهواره این است که شبکه های مشکل دار 
را قفل می کنند ولی باید توجه داش��ت که اگر به مرور تعداد شبکه 
های قفل شده کمتر نشود، حتی در کنترل شده ترین حالت، وجود 
آنونس های تبلیغاتی در بیشتر شبکه ها مانند تبلیغ وسایل جنسی 
در حد چند دقیقه در ذهن کودکان یا نوجوانان، سوال ها و هیجانات 

بدون پاسخ ایجاد می کند. 

ÁÁ!کالسیÁبیÁیعنیÁ،ماهوارهÁنداشتن
این متخصص روانپزش��کی ش��اغل در مرکز روانپزش��کی تخصصی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین گفت: یکی از مهمترین دالیل ورود 
ماه��واره به من��ازل، ترس اف��راد از دور ماندن از پیش��رفت یا زدن 
برچس��ب بی کالس، ترس��و و بی ظرفیت به آنان از سوی اطرافیان 

است!
دکت��ر صفاری زاده��ا بیان کرد: عده ای با وج��ود اینکه از ضررها و 
ی��ا حداقل بی فایده بودن یا وقت گیر بودن ماهواره باخبر هس��تند 
ولی از ترس برچس��ب خوردن با آن مخالف��ت نمی کنند و از اینکه 
در جمع��ی بگویند در منزل ماهواره ندارند یا برنامه های آن را نمی 

بینند، می ترسند! 

تبلیغات ماهواره ای سوال ها و هیجان های جنسی بدون پاسخ را 
در ذهن کودکان یا نوجوانان ایجاد می کند

مدیرÁروابطÁعمومیÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوینÁتأکیدÁکرد؛

لزوم ایجاد جاذبه های رفاهی برای جذب کادر سالمت در آوج
محمد حس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین در جریان دیدارش از شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج 
تأکید کرد: با در نظر گرفتن امتیازات و مشوق ها و ایجاد جاذبه های 
رفاهی می توان حضور متخصصان و کارشناس��ان حوزه سالمت را در 

این شهرستان بیشتر کرد.
این بازدید، روز 26 مهر 1396 با همراهی کارشناسان روابط عمومی 
در س��تاد دانش��گاه انجام ش��د و ارداقیان بیان کرد: حوزه س��المت 
شهرس��تان آوج به تنهایی قادر به ایجاد چنین مشوق هایی نیست و 

باید از توانمندی مجموعه شهرستان برای تحقق آن استفاده کرد.
این مقام مسئول عنوان کرد: چنین رویه ای تردد کادر سالمت این 
شهرستان به شهر قزوین را کاهش داده و ارتقادهنده ضریب سالمت 

آنان خواهد بود.
متولی هنر هش��تم دانشگاه علوم پزشکی قزوین، هدف از سفرش به 
شهرس��تان آوج به عنوان دورترین شهرستان از مرکز استان قزوین 
را شناخت از نزدیک توانمندی های حوزه سالمت این شهرستان به 
منظور اطالع رس��انی بهتر فعالیت های��ش و رفع نواقص این حیطه 

عنوان کرد.
ÁÁمناسبÁخبریÁدیدگاهÁایجادÁلزوم

وی ب��ا اش��اره به اینکه الزم اس��ت دیدگاه خبری مناس��ب در همه 
واحدهای دانشگاه شکل گیرد، افزود: اطالعاتی نزد متولیان سالمت 

است که مردم از آنها آگاه نیستند.
به گفته ارداقیان نتیجه سکوت خبری، عدم آگاهی مردم از اقدامات 
ح��وزه س��المت و البته محدودیت ها و کاس��تی های آن اس��ت در 
حالیکه با اطالع رسانی صحیح و به موقع بسیاری شکایات و توقعات 

کاهش می یابد.
ÁÁهاÁفعالیتÁحجمÁازÁکمترÁبسیارÁ،رسانیÁاطالعÁحجم

صفر فیض الهی، مدیر ش��بکه بهداشت - درمان شهرستان آوج نیز 
ب��ا قدردان��ی از حضور مدیر و کارشناس��ان روابط عمومی دانش��گاه 
علوم پزش��کی قزوین در این شهرستان گفت: روابط عمومی، چشم 
و زبان گویای هر س��ازمان است. وی با بیان اینکه در مجموعه حوزه 
س��المت شهرس��تان آوج خبرهای فراوانی وجود دارد ولی به دلیل 
وجود مشکالتی در زمینه ارتباطات فنی و علمی، حجم اطالع رسانی 
بس��یار کمتر از حجم فعالیت هاس��ت، تأکید کرد: تالش می کنیم با 
استفاده از توانمندی های شبکه و همکاری روابط عمومی ستاد این 

رویه بهبود یافت.
ÁÁÁعمومیÁروابطÁکارشناس�انÁدی�دگاهÁازÁش�بکهÁرس�انیÁاطالع

دانشگاه
پیش از س��خنرانی فیض الهی، کارشناس��ان روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین درب��اره حوزه کاری روابط عمومی در ش��بکه 
نظر دادند. در این بخش، منوچهر گودرزی، س��ید حس��ن موسوی، 
سید مهدی حسینی، فتانه مینایی و محمد نوروزی هرکدام از زاویه 

حیطه کاری خود نکاتی را یادآور شدند.
لزوم توجه بیش��تر به ارس��ال خبرهای آموزش��ی، ارس��ال خبرهای 
عملک��ردی ب��ه صورت مقایس��ه ای، تهیه نماهن��گ از فعالیت های 
حوزه س��المت شهرستان ها و کمبودهای آن، توجه به خبری بودن 
عکس های ارسالی و افزایش تعداد آنها بدون ایجاد تغییرات، به روز 
بودن آمار و اطالعات در شبکه برای ارائه به روابط عمومی دانشگاه، 
داش��تن دیدگاه خبری و توانایی تنظیم اطالعات از مباحثی بود که 

کارشناسان روابط عمومی دانشگاه به آن اشاره کردند.
ÁÁشبکهÁخبرهایÁدرصدÁ33ÁبودنÁآموزشی

از سویی دیگر مهندس ابراهیم غمخواه، کارشناس مسئول بهداشت 
محیط؛ مهندس مصطفی قمش��لو، رئیس امور عمومی شبکه، ابوذر 
رئیسوندی، کارشناس مسئول مبارزه با بیماری ها و گسترش شبکه 
و فرج اله فرجی، کارش��ناس مس��ئول بهداش��ت حرفه ای و روابط 

عمومی شبکه از مشکالت اطالع رسانی در شبکه سخن گفتند.
در این بخش ضمن اینکه اعالم شد در 6 ماهه نخست امسال حدود 
42 درصد خبرهای ارس��الی شبکه از س��وی روابط عمومی دانشگاه 
پذیرفته شده است و 33 درصد آن ها محتوای آموزشی داشته است، 
تعدد مس��ئولیت برای کارشناسان ش��بکه از مهمترین مشکالت در 
زمینه اطالع رس��انی فعالیت ها عنوان شد. این موضوع، مورد تأیید 

رئیس شبکه نیز قرار گرفت.
تشکیل گروه خبری مجازی در شبکه، لزوم تغییر نگاه اداری به نگاه 
خبری در تش��ریح فعالیت ها، تش��کیل گروه خب��ری مجازی روابط 
عمومی ادارات شهرس��تان و مصاحبه با به��ورزان در آینده نزدیک، 
محور گفتگوهای کارشناس��ان شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان 

آوج بود.
ÁÁآوجÁسالمتÁپایگاهÁوÁسالمتÁجامعÁخدماتÁمرکزÁدرÁحضور

یادآور می ش��ود؛ در پایان سفر یک روزه متولیان هنر هشتم دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوی��ن به شهرس��تان آوج، آن��ان در مرکز خدمات 
جامع س��المت و پایگاه سالمت این ش��هر هم حضور یافتند. در این 
برنامه، مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با پزشک، 
دندانپزشک و کارشناسان واحدهای مختلف مرکز و پایگاه گفتگویی 

صمیمانه داشت. 

انجام آزمایش آمنیو سنتز برای اولین بار 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آزمایش آمنیوس��نتز جنین به منظور بررس��ی ناهنجاری های 
ژنتیکی و کروموزومی در جنین برای اولین بار در دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین انجام شد.
دکتر سیدمحمدرضا خیرخواه، رئیس آزمایشگاه مرجع دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین ب��ا تأیید این خبر گف��ت: این آزمایش با 
تعرفه دولتی در آزمایش��گاه مرجع دانشگاه توسط متخصصان 
ژنتیک پزشکی این آزمایشگاه انجام می شود و مادران بارداری 
که نتایج غربالگری مشکوک به ناهنجاری های کروموزومی در 
جنین خود دارند، پس از درخواست پزشک معالج می توانند از 

این خدمات بهره برند.
گفتنی اس��ت؛ منظور از آمنیوسنتز، برداشت از مایع دور جنین 
توس��ط پزش��ک متخصص از طریق پوست شکم مادر است که 
این نمونه به آزمایشگاه های تشخیص ژنتیکی به منظور بررسی 
ناهنجاری های ژنتیکی و کروموزومی جنین قبل از تولد، ارسال 

می شود. 

پیوند چهار انگشت قطع شده در مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 

زهره یونسی، مس��ئول بخش اورژانس مرکز آموزشی - درمانی 
ش��هید رجایی قزوین از پیوند چهار انگشت بانوی 35 ساله ای 
در این مرکز خبر داد. وی افزود: وی هنگام خرد کردن س��بزی 

توسط دستگاه، دچار این حادثه شده بود.
به گفته این مقام مس��ئول، بیمار بعد از پذیرش در مرکز ابتدا 
توسط دکتر پیمان نامدار، پزشک طب اورژانس معاینه و اقدمات 
درمانی اولیه برای او انجام شد. سپس توسط دکتر فرزین پاک 
فطرت، فوق تخصص جراحی و ترمیمی در اتاق عمل این مرکز 

با موفقیت جراحی و انگشتان قطع شده اش پیوند زده شد.
دکتر نامدار در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه در فصل 
پاییز و زمس��تان استفاده از وسایل سبزی خردکنی و اجاق گاز 
بیشتر می شود، الزم است کسانی که با این دستگاه ها کار می 
کنند، مراقبت بیش��تری داشته باشند. وی توصیه کرد: خانواده 
ها مراقب کودکان نیز باشند و به یاد داشته باشیم که یک لحظه 

غفلت، حادثه ای جبران ناپذیر به وجود می آورد.

خارج کردن توده لگنی چهار کیلوگرمی 
از بدن بانوی 82 ساله در مرکز

 آموزشی - درمانی والیت قزوین

با انجام یک عمل جراحی در اتاق عمل مرکز آموزش��ی - درمانی 
والیت قزوین، توده لگنی چهار کیلوگرمی از بدن بانوی 82 س��اله 

روستایی خارج شد.
بیمار یاد شده با تصور اینکه پیری و کهنسالی باعث درد و بزرگی 
شکمش شده است، به مرکز آموزشی - درمانی والیت مراجعه کرد 
که بعد از انجام آزمایش و گرافی، وجود توده در شکم وی تشخیص 
داده ش��د و در یک جراحی 2 ساعته، توسط دکتر داود محمدی، 
فوق تخصص توراکس و قفسه سینه و دکتر حامد محمدی دوست، 

رزیدنت جراحی خارج شد. 
دکتر محمدی دوست در این رابطه اظهار کرد: توده لگنی با تهاجم 
به تخمدان، بزرگ شده و قسمت اعظم شکم را اشغال کرده بود که 

سالمت بیمار را تهدید می کرد. 
وی عنوان کرد: توده به رحم و تخمدان ها چسبیده بود و به همین 
خاطر، رحم و تخمدان ها به طور کامل برداشته شد. دکتر محمدی 
ادام��ه داد: بیمار بعد از هفت روز مراقبت در بخش زنان و مراقبت 

های پرستاران با بهبودی کامل مرخص شد. 
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین

ترمومترهای ثبات 30 روزه به 
تجهیزات سرمای شهرستان قزوین 

اضافه شد

مهناز بهرامی، کارشناس ایمن سازی واحد مبارزه با بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرس��تان قزوین در نشست آموزشی 
رابط��ان مراکز و پایگاه های ش��هری تحت پوش��ش این مرکز، گفت: 
ترمومترهای ثبات 30 روزه به تجهیزات س��رمای شهرس��تان قزوین 
اضافه شد. به گفته بهرامی ترمومترهای ثبات 30 روزه یکی از ابزارهای 
اصلی در پایش ش��رایط نگهداری در یخچال واکسن انبارهای سطوح 
میانی و خانه های بهداشت است که قرار است از این پس به تجهیزات 
زنجیره سرما اضافه شود و در صورت تغییرات دما در خارج از محدوده 
تعریف ش��ده با نمایش هش��دار در 30 روزه گذش��ته بر روی صفحه 

نمایش یکی از تجهیزات مهم زنجیره سرما محسوب می شود.
این کارشناس بهداشتی تأکید کرد: چون واکسن ها نسبت به حرارت 
و یخ زدگی حساس هستند بنابراین ضروری است در دمای مناسب 2 
تا 8 درجه نگهداری ش��وند و باید دمای واکسن از زمان تولید تا زمان 
مصرف حفظ ش��ود. بهرامی افزود: به عبارت دیگر به نظامی مرکب از 
افراد و تجهیزات که اطمینان می دهد واکس��ن، مؤثر به مصرف کننده 

برسد زنجیره سرما گفته می شود. 
در ادامه این نشس��ت، رامین انوش��ه، مس��ئول زنجیره سرمای مرکز 
بهداشت شهرستان قزوین نیز نکاتی درباره زنجیره سرما و پیشگیری 

از پرت واکسن ها بیان کرد.
گفتنی است؛ برای کنترل دمای مناسب واکسن ها تاکنون از ابزارهای 
نظارتی زنجیره سرما مانند دماسنج )ترمومتر(، ترموگراف ها و شاخص 

ویال واکسن استفاده می شد.

کمبود آهن در نوجوانان
 باعث کاهش توان ذهنی و 

قدرت یادگیری و در نتیجه اُفت 
تحصیلي می شود

آهن از جمله ریزمغذی هاي اس��ت که کمبود آن در س��طح وسیعی 
از جهان به خصوص در کش��ورهای در حال توسعه مشاهده می شود. 
ای��ن کمبود، زندگی میلیون ها تن به وی��ژه زنان، کودکان، نوجوانان، 
سالمندان را تحت تأثیر قرار می دهد. کم خونی فقر آهن در کودکان 
6 تا 24 ماهه و زنان و دختران در س��نین باروری باالترین ش��یوع را 
دارد ولی اغلب در کودکان بزرگتر و نوجوانان هم دیده می شود. دالیل 
فقر آهن گوناگون اس��ت که از آن جمله می توان به دریافت ناکافی، 
ج��ذب ناکافی، افزایش نیاز ب��ه آهن  در دوران نوجوان��ی، بارداری و 
شیردهی، خون ریزی زیاد در دوران عادات ماهانه و بعضی از بیماری 

ها اشاره کرد. 
س��پیده مهدیخانی، کارش��ناس مس��ئول واحد تغذیه مرکز بهداشت 
ش��هید بلندیان شهرس��تان قزوین با بیان این مطلب افزود: در دوران 
بلوغ به دلیل افزایش سرعت رشد نیاز به بعضی از مواد مغذی افزایش 
می یابد و در دختران نوجوان عالوه بر افزایش نیاز، دفع آهن در دوران 

عادات ماهانه نیز باعث شیوع بیشتر کمبود در این گروه می شود.
مهدیخان��ی تصریح کرد: کمبود آهن در این دوران باعث کاهش توان 

ذهنی و قدرت یادگیری، اُفت تحصیلي و خس��تگی زودرس، ضعف و 
ب��ی حالی، افزایش ابتال به بیماری ها و مقاومت بدن در برابر بیماري 

ها می شود.
وی ب��ا بیان اینکه دختران ام��روز مادران فردا هس��تند، عنوان کرد: 
اطمین��ان از دریافت کافی این ریزمغذی در این دوران عالوه بر بهبود 
تکامل توانایی های شناختی، ذخایر کافی آهن را برای دوران بارداری 

در آینده فراهم می کند. 
کارشناس مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 
قزوی��ن اف��زود: برنامه مکمل آهن یاری در دخت��ران نوجوان با هدف 
ارتقای س��طح س��المت این گروه س��نی گام موثری در پیشگیری از 
ای��ن کمبود، پرورش مادرانی توانمند و نس��لی س��الم را در بر خواهد 
داشت. به همین منظور برنامه ای با عنوان ارتقای سطح سالمت دانش 
آموزان دختر از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری در مدارس دخترانه 

متوسطه اول و دوم در هفته چهارم مهر ماه هر سال اجرا شد. 
ب��ه گفته مهدیخان��ی برنامه مکمل آهن یاری، برنامه مش��ترکی بین 
وزارت بهداش��ت و آموزش و پرورش اس��ت ک��ه در ضمن اجرای این 
برنامه، قرص آهن به صورت هفتگی به مدت 16 هفته متوالی، ترجیحاً 
بعد از میان وعده به دانش آموزان داده می ش��ود که در شهرس��تان 
قزوین روزهای دوش��نبه هر هفته به عن��وان روز مبارزه با کم خونی 
نامگذاری شده است و چنانچه دانش آموز در زمان توزیع قرص غایب 

باشد، می تواند در روز یا روزهای بعد قرص را دریافت کند. 
این کارش��ناس از برگزاری جلسات آموزش��ی و توجیهی برای دانش 
آم��وزان، مربی��ان و اولیای دانش آموزان در خص��وص اهمیت اجرای 
برنامه توس��ط مراقبان س��المت، بهورزان و کارشناسان تغذیه مراکز 
خدمات جامع س��المت با همکاری ادراه آم��وزش و پرورش در طول 

اجرای برنامه به خصوص در سه ماهه سوم خبر داد.
گفتنی اس��ت؛ قرص های آهن که دارای 60 میلی گرم آهن المنتال 
اس��ت، با توجه به تعداد دانش آموزان هر مدرسه تحت پوشش برنامه 
در مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان تقس��یم بندی و به نماینده اداره 
آموزش و پرورش هر ناحیه تحویل داده شد و در طول اجرای برنامه، 
چک لیس��ت نحوه اجرا توسط کارشناس��ان تغذیه یا بهورزان تکمیل 
ش��ده و نواقص اجرای برنامه حداکثر صرف س��ه روز کاری به اطالع 
مرکز بهداش��ت شهرستان و س��پس آموزش و پرورش ناحیه مربوطه 
برای رفع نواقص خواهد رس��ید. ای��ن برنامه تا انتهای بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت. 

با کاهش عوامل خطر می توان از 
بسیاری مرگ ها، پیشگیری کرد

دکتر لیال ش��کریان زاده، متخصص قلب بیمارستان »شفا« تاکستان در 
نشست آموزشی پیشگری از بیماری های قلبی - عروقی با بیان اینکه با 
کاهش عوامل خطر، بس�یاری از مرگ ها به مق�دار زیادی قابل پیشگیری 
هس��تند، گفت: فشارخون، کلس���ترول خون و قن�د خون باال، مص�رف 
دخانیات، رژیم غذایی نامناسب، اضافه وزن و کم تحرکی از جمله عوامل 

مهم بیماری قلبی عروقی و سکته مغزی هستند.
وی عنوان کرد: چاقی و سیگار دو عامل اصلی افزایش شمار مبتالیان به 
س��رطان، حمالت قلبی، سکته و دیابت در جهان هستند و این دو، مهم 

ترین عامل مرگ در دنیای امروز تلقی می شوند.
ÁÁعروقیÁ-ÁقلبیÁبیماریÁاولÁردیفÁمتهمÁدخانیات

این متخصص قلب با تأکید بر کاهش مصرف چربی  به خصوص چربی های 
جامد، حیوانی و اش��باع ش��ده تصریح کرد: دخانیات مته��م  ردیف اول 

بیماری های قلبی - عروقی است.
پزشک بیمارس��تان »شفا« تاکستان با این هش��دار که کودکان هم در 

معرض خطر دود ناشی از مصرف دخانیات هستند، اظهار کرد: اولین گام 
برای داشتن قلب سالم، شناخت عوامل خطری است که سالمت این عضو 

را تهدید می کند.
دکتر شکریان زاده با اشاره به اینکه تغذیه سالم، عدم مصرف الکل، فعالیت 
بدنی مناسب و ترک دخانیات می تواند سالمت قلب و رفاه کلی را بهبود 
بخشد. وی ادامه داد: تمام افراد سالم باالی 40 سال، حداقل هر سه سال، 
یک بار برای اطمینان از سالمت قلب خود باید به مراکز بهداشتی- درمانی 

مراجعه کنند.
این نشست آموزشی، برای آشنایی کارشناسان مرکز بهداشت و بیمارستان 
شفا تاکستان به مناسبت روز جهانی قلب، روز 20 مهر 1396 برگزار شد. 

با مدیریت تغذیه کودکانمان، 
سالمتی را به آنها هدیه دهیم

بعد از 2 سالگي با آهسته شدن رشد، اشتهاي کودک هم کاهش مي یابد. 
بنابراین با توجه به روند رشد کودک تقاضا براي دریافت غذا نیز تغییر مي 
کند. هر چند میزان دریافت انرژي از یک غذا تا غذاي دیگر متفاوت است 

اما تمام غذاي دریافتي روزانه کودک ثابت است. در برنامه غذایي کودک 
باید از پنج گروه غذایي اصلي یعني گروه نان و غالت، میوه ها، سبزي ها، 

شیر و لبنیات و گروه گوشت و جایگزین هاي آن استفاده شود.
سمیرا باقری، کارشناس تغذیه شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین 
زهرا پس از بیان این مطالب افزود: کودک باید در روز حداقل پنج وعده 
غذا ش��امل س��ه وعده اصلي و 2 میان وعده اس��تفاده کند و با توجه به 
اینکه صبحانه کودک مهم ترین وعده غذایي اوست و مصرف آن موجب 

یادگیري بهتر و تمرکز بیشتر او مي شود. 
در ادامه باقری ضمن اشاره به مضرات مصرف قند و نمک و چربی عنوان 
کرد: به علت اینکه یکی از ویژگی های دوران کودکی شکل گیری عادات 
تغذیه ای است که می تواند نقش مؤثری در پیشگیری و کنترل بیماری 
های غیرواگیر مرتبط با تغذیه مانند چاقی، دیابت، فشارخون باال، بیماری 
های قلبی - عروقی و سرطان در دوران بزرگسالی داشته باشد بنابراین، 

الزم است مصرف قند، نمک و چربی در کودکان محدود شود. 
به گفته این کارشناس مصرف تخم مرغ به دلیل ارزش غذایی و پروتئینی 
باال، محتویات ویتامینی شامل اسیدفولیک، ویتامین ب12 و ب6، امالح 
شامل آهن و سلنیم و اسیدهای چرب مفید همچون اسید چرب امگا 3، 
غذای مفید و مؤثری برای کودکان می باشد و کودکان می توانند 4 تا 5 

عدد تخم مرغ در هفته مصرف کنند.
این برنامه به مناس��بت هفته کودک و روز جهانی تخم مرغ روز 16 مهر 
1396 در مهد کودک ترنج واقع در ش��هر س��گزآباد با حضور کارشناس 
بهزیس��تی، مربیان مهد، اولیای کودکان، کارش��ناس مسئول بهداشت 
خانواده و کارشناس تغذیه شبکه بهداشت- درمان شهرستان بویین زهرا 

برگزار شد.
به بهانه همزمانی هفته سالمند با اولین روز از هفته کودک، مراسم قصه 
گویی توسط یکی از سالمندان برای کودکان و برگزاری جشنواره غذای 

سالم توسط اولیا از دیگر برنامه های این روز بود. 

قزوین

تاکستان
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البرز

دریافت ُید در بین دانش 
آموزان شهرستان البرز

 ناکافی است

مونا تاچه بندها، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان البرز در نشست کمیته شهرستانی اختالالت ناشی 
از کمبود یُد گفت: دریافت یُد در بین دانش آموزان شهرس��تان البرز 

ناکافی است.
در این جلس��ه تاچه بندها، ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در 
خصوص پیش��گیری و کنترل اختالالت ناش��ی از کمبود یُد در سال 
1396  ب��ا توج��ه به نتایج پایش یُد ادرار دانش آموزان هش��ت تا ده 
س��اله که هر س��اله با تعداد 35 عدد نمونه در سطح شهرستان انجام 
و پایش می ش��ود، دریافت یُد را در س��طح شهرستان ناکافی دانست 
و خاطرنش��ان کرد: اختالالت ناشی از کمبود یُد زمانی ریشه کن می 
ش��ود که نمک مصرفی مردم دارای عیار مؤثر ید به میزان مورد نیاز 

باشد.
ÁÁمصرفÁتاÁتولیدÁازÁیُدÁمیزانÁکنترلÁوÁدقیقÁپایش

به گفته این کارش��ناس، پایش دقیق و کنت��رل میزان یُد در مراحل 
تولی��د، انبار، فروش، مصرف و ممانعت از مصرف نمک غیر یُددار و یا 
غیر استاندارد از اجزای اصلی برنامه های مبارزه با اختالالت ناشی از 

کمبود یُد است.
تاچه بندها عنوان کرد: استفاده از نمک های غیر یُده و تصفیه نشده 
که با اس��م های نمک دریا، نمک طبیعی و نمک های پتاسیمی رواج 
یافته اس��ت، به علت وجود امالح و ناخالصی های باال و وجود فلزات 
س��نگین همچون س��رب، کادمیوم و جیوه و افزایش احتمال ابتال به 
ناراحت��ی ه��ای کبدی، کلیوی و برخی س��رطان ه��ا از نگرانی های 

مسئوالن و کارکنان بهداشتی است.
ÁÁیُدÁدشمنانÁحرارت؛ÁوÁنورÁ،رطوبت

وی همچنی��ن گفت: عیار یُد موجود در نمک یُددار به طور مداوم به 
علت ناپایدار بودن ترکیبات شیمیایی یُد کاهش می یابد و اگر نمک 
در معرض رطوبت، نور خورش��ید یا ح��رارت قرار گیرد و  با مواد آلی 
آلوده ش��ود، این کاهش، افزایش می یابد. کارش��ناس مسئول واحد 
بهبود تغذیه ش��بکه بهداشت- درمان شهرس��تان البرز ادامه داد: در 
رطوبت خیلی زیاد، آب جذب نمک شده و یُد به طرف پایین بسته یا 

کیسه کشیده می شود. 
این کارشناس تصریح کرد: ذخیره کردن نمک به  مدت طوالنی، سبب 
کاه��ش میزان یُد آن می ش��ود و حداکثر تا 6 م��اه پس از خرید باید 

مصرف شود.

ÁÁپختÁآخرÁمرحلهÁدرÁغذاÁبهÁیُددارÁنمکÁافزودن
تاچه بندها با بیان اینکه وقتی رطوبت هوا پایین است، نمک رطوبت 
س��طحی خود را از دس��ت داده و همراه آن یُد نیز متصاعد می شود، 
قرار ندادن نمک یُددار در معرض نور مس��تقیم خورش��ید یا رطوبت، 
نگهداری نمک در ظروف بدون منفذ پالستیکی، چوبی، سفالی، ظرف 
شیشه ای رنگی و دربسته را از روش های نگهداری نمک یُددار دانست 
و گفت: نمک یُددار را باید در مرحله آخر طبخ به غذا اضافه کرد تا یُد 

موجود در آن بر اثر حرارت از بین نرود.
ÁÁشدهÁشناساییÁغیرمجازÁهایÁنمکÁمعرفی

در این برنامه، مهندس غالمی، کارش��ناس مس��ئول واحد بهداش��ت 
محیط شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز ضمن اشاره به بازدید، 
بررس��ی و نمونه برداری نمک های خوراکی مصرفی اماکن عمومی و 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و واحدهای صنفی به صورت دوره ای، 
نمک های با نام تجاری »به صبا«، »کلوان«، »ترانه بهمن«، »سوگند« 

و »طبیعت مشرق« را غیرمجاز اعالم کرد.
این برنامه با حضور دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر ش��بکه بهداش��ت- 
درمان شهرستان البرز و کارشناس مسئول واحد های ستادی برگزار 

شد. 

نمایندگان ادارات دولتی شهرستان 
البرز با نحوه عملیاتی کردن 

خودمراقبتی سازمانی آشنا شدند

کارگاه خودمراقبتی س��ازمانی با حضور نمایندگان کلیه سازمان های 
دولتی شهرس��تان البرز و با هدف اج��رای برنامه ملی خودمراقبتی و 
تأمین محیط کار سالم توسط شبکه بهداشت- درمان این شهرستان 

در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد.
 در ای��ن برنام��ه، معصومه زین العابدینی، کارش��ناس مس��ئول واحد 
آم��وزش و ارتق��ای س��المت ش��بکه ضمن مط��رح ک��ردن اهمیت 
خودمراقبتی برای ایجاد سبک زندگی سالم به ضرورت اجرای برنامه 
خودمراقبتی سازمانی با مشارکت مسئوالن و کارکنان اشاره کرد. در 
این کارگاه عالوه بر معرفی برنامه ملی خودمراقبتی، روش اجرای این 

برنامه تشریح شد.
ÁÁسالمتÁارتقایÁشورایÁتأسیس

 در این کارگاه مقرر ش��د تمامی نمایندگان س��ازمان ها در س��ازمان 
خود، ش��ورای ارتقای سالمت تشکیل دهند و برنامه عملیاتی را برای 
برطرف کردن مش��کالت بهداشتی و سالمتی کارکنان تدوین کرده و 

در نشست های هماهنگی آینده به بررسی روند اجرای آن بپردازند.
 در پای��ان هم به منظور اج��رای بهتر برنامه خودمراقبتی س��ازمانی، 
کارش��ناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سالمت شبکه برای تأمین 

مش��اور و مدرس در حوزه های مختلف س��المتی در س��ازمان اعالم 
آمادگی کرد.

با انجام برخی کارها می توان 
اضطراب را در خود

 کاهش داد

کارگاهی به مناس��بت هفته نیروی انتظامی در امامزاده اس��حاق )ع( 
روس��تای باورس برای فرماندهان و کارکنان ناجای شهرستان البرز با 
عنوان »راهکارهای کنترل اضطراب چیست؟« برگزار و در آن تصریح 

شد که با انجام برخی کارها می توان اضطراب را کاهش داد. 
در این برنامه میثم بهرامی، کارش��ناس س��المت روان مرکز خدمات 
جامع سالمت شریفیه عنوان کرد: اضطراب، حقیقتی در زندگی است، 
هر کجا باشید و هر کاری انجام دهید، نمی توانید از آن اجتناب کنید 

ولی می توانید آن را تحت کنترل در آورید تا شما را کنترل نکند. 
به گفته این کارش��ناس در زندگی تغییراتی مثل رفتن به دانش��گاه، 
ازدواج، تغییر شغل و یا بیماری، اضطراب های مکرر ایجاد می کنند. 
بهرام��ی اف��زود: اضطراب نوعی واکنش انس��ان در مقاب��ل تغییرات، 

حوادث و موقعیت ها در زندگی است.
Á،شریفیهÁسالمتÁجامعÁخدماتÁمرکزÁروانÁسالمتÁکارش�ناس

توصیهÁهاییÁبرایÁکاهشÁاضطرابÁبهÁشرحÁزیرÁبیانÁکرد:
 Á.روزتان را با صبحانه شروع کنید 
 Á.از زمان برای آرامش، استفاده و لذت ببرید 
 Á.زمانی از روز را برای آرام سازی اختصاص دهید 
 Á.در طول روز به جای نوشیدن چای از آب میوه استفاده کنید 
 Á کارهایتان را برنامه ریزی کنید و اولویت ها را در دس��تور کار قرار 

دهید.
 Á س��عی نکنید کامل باشید و احساس نکنید که باید همه کارها را 

انجام دهید. از انجام دو یا سه کار همزمان اجتناب کنید. 
 Á.اگر ممکن است، میزان صداهای اطرافتان را کم کنید 
 Á همیش��ه برای صرف ناهار زمانی خاص در نظر بگیرید. )خارج از 

پشت میز کاری تان( 
 Á.سالمت خود را با غذا، خواب و استراحت خوب باال ببرید 
 Á .مرتب ورزش کنید، تولد و دیگر مراسم را جشن بگیرید 
 Á.حوادث بیشتری را به موارد خاص تبدیل کنید 
 Á ب��ه اضطرابی که نمی توانید نادی��ده بگیرید به عنوان راهی برای 

بزرگ شدن و تغییر نگاه کنید.

آوج

هدف اصلی از آموزش مهارت 
فرزندپروری بارآوردن افرادی 
مستقل، توانمند و مسئول است

روز 22 مهر 1396 نشس��ت آموزش��ی مهارت های فرزن��د پروری برای 
والدین کودکان مدرس��ه ابتدایی 13 آبان در کانون پرورش فکری ش��هر 
آوج برگزار ش��د. در این برنامه معصومه نصیری، کارشناس سالمت روان 
شبکه بهداشت- درمان شهرستان آوج گفت: فرزندپروری، مجموعه دانش 
و مهارت های تربیت کودکان به روشی سازنده و غیر مخرب است و هدف 

اصلی از آن بارآوردن افرادی مستقل، توانمند و مسئول است.
این کارش��ناس ضمن تعریف رفتار و عوامل مرتبط با رفتار، اس��تفاده از 
جدول هفتگی ثبت رفتار را برای اصالح و تغییر رفتار مناسب عنوان کرد 
و خطاهای شایع فرزندپروری را شامل بی توجهی به رفتارهای نامطلوب 

و تله نردبانی عنوان کرد.
نصیری مشخص کردن قوانین و مطرح کردن آن به صورت جمله خبری 

مثبت، وضع کردن قوانین منصفانه، وجود قانون به صورت روشن، واضح 
و کوتاه و انعطاف پذیری در وضع قوانین را از اصول قانون گذاری مطرح و 
قانونمند بودن خانه به عنوان یک اصل اساسی در تربیت کودک دانست. 

پیشگامی حوزه سالمت شهرستان 
آوج در اجرای برخی برنامه های 

بهداشتی در استان قزوین
در زمینه اجرای برخی برنامه های بهداش��تی در اس��تان قزوین ش��بکه 
بهداشت - درمان شهرستان آوج رتبه اول را از آن خود کرد که یکی از آنها 

خطرسنجی سکته های قلبی- مغزی است.
صفر فیض الهی، مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان شهرستان آوج با بیان 
این موضوع افزود: »برنامه مراقبت از س��المندان و افراد باالی 30 سال« 
و همچنین در »برنامه ده گردش��ی«؛ حضور پزش��ک در روستاهای کم 
جمعیت این شهرستان در بین سایر شهرستان های استان رتبه نخست 

را دارد.
فیض الهی ابراز امیدواری کرد: کار ساخت »مرکز خدمات جامع سالمت 

درجه یک« شهرستان با جدیت و سرعت بیشتری ادامه یابد. 
ÁÁبخشیÁبینÁارتباطاتÁبهÁتوجه

مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان آوج با اشاره به اینکه حوزه سالمت 
شهرستان به ایجاد و حفظ ارتباط بین بخشی با سایر ادارات و سازمان ها 
توجه خاصی داشته که در استان بی نظیر است، نمونه آن را هماهنگی با 
سازمان تبلیغات اسالمی برای حضور بهورزان در ماه های محرم و رمضان 

در مساجد و ارائه آموزش های سالمت دانست.
وی افزود: محتوای آموزشی مناسب توسط حوزه سالمت تهیه شد و در 
این ایام در اختیار روحانیون و مبلغان قرار گرفت که هر س��اله با گرفتن 
پسخوراند آن و براس��اس اولویت های بهداشتی و درمانی مطالب آن به 

روز می شود.
ÁÁمردمÁنظیرÁبیÁمشارکتÁباÁبهداشتÁهایÁخانهÁتعمیر

متولی سالمت شهرستان آوج نمونه دیگر این ارتباط بین بخشی را حضور 
بهورزان در نشست های دهیاران و بخشداران برای تبادل اطالعات درباره 
مشکالت حوزه سالمت دانست و گفت: انجام تعمیرات اساسی خانه های 
بهداشت و مراکز بهداشتی- درمانی با مشارکت مالی و کاری مردم بخش 
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بویینÁزهرا

روابط اجتماعی مناسب احتمال ابتال 
به آلزایمر را به تأخیر می اندازد 

حمایتی که از روابط اجتماعی با دوستان، خانواده، آشنایان و همکاران 
ایجاد می شود به حفظ سالمت روان در سالمندان کمک خواهد کرد. 
محمد افش��ار، کارشناس مسئول واحد سالمت روان شبکه بهداشت- 
درمان شهرس��تان بویین زه��را ضمن بیان این مطال��ب عنوان کرد: 
مطالعات نشان داده است در کسانی که با اعضای خانواده، خویشاوندان 
و همچنی��ن گروه های اجتماعی ارتباط خوب��ی دارند، عالئم آلزایمر 

دیرتر از کسانی که گوشه گیر و کم ارتباط هستند، تظاهر می کند.
به گفته این کارش��ناس توصیه می ش��ود که سالمندان این ارتباط را 
حفظ کنند و فعالیت های داوطلبانه اجتماعی و شرکت در گروه های 

مختلف به این موضوع کمک کننده است.
کارش��ناس مس��ئول واحد س��المت روان ش��بکه بهداش��ت- درمان 
شهرس��تان بویین زهرا س��خنانش را روز 12 مهر 1396 در نشستی 
آموزش��ی ب��رای جمعی از س��المندان تحت پوش��ش کمیت��ه امداد 
حضرت امام خمینی)ره( شهرس��تان بویین زهرا بیان کرد. این برنامه 
به مناس��بت روز سالمند با شعار »س��المند و سبک زندگی سالم« با 
هماهنگی و همکاری مرکز بهداشت، بهزیستی و کمیته امداد حضرت 
امام خمینی)ره( شهرستان بویین زهرا در پارک بعثت این شهر برگزار 

شد.
در این برنامه زینب بوچالی، کارشناس واحد بیماری ها نیز از تمامی 
سالمندان خواست برای بررسی وضعیت سالمتی و انجام خطرسنجی 
بیم��اری های قلبی- عروقی در اولین فرصت ب��ه نزدیک ترین مرکز 
خدمات جامع سالمت به محل سکونت شان مراجعه کنند. پیاده روی، 
صرف صبحانه سالم و کنترل فشار خون سالمندان از دیگر برنامه های 

این روز بود. 

نور، رطوبت و حرارت باعث 
تشدید فساد در روغن های 

خوراکی می شود

بهداش��ت مواد غذایی علمی است که راجع به غذای سالم، غیر آلوده، 
غیرتقلبی و تهیه و نگهداری و مصرف کردن آن را مورد بررس��ی قرار 
می دهد و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه  می تواند زمینه ساز 

ارتقای بهداشت شود.
مهندس رقیه محمدی، کارش��ناس بهداش��ت محی��ط مرکز خدمات 
جامع س��المت ش��هر بویین زهرا با بیان این مطلب گفت: روغن های 
خوراکی و چربی ها باید دور از نور، رطوبت، حرارت، اکسیژن هوا، آهن 

و مس قرار گیرند زیرا این ها باعث تشدید فساد در روغن می شود.
ÁÁهاÁروغنÁترانسÁوÁاشباعÁچربÁاسیدÁمیزانÁبهÁتوجهÁلزوم

ای��ن کارش��ناس با تأکید ب��ر اینکه پس از هر بار مص��رف روغن باید 
درب ظرف آن محکم بسته شود، اظهار کرد: میزان اسید چرب اشباع 
روغن ها حداکثر 25 درصد و اسید چرب ترانس آنها باید کمتر از 10 
درصد باش��د. محمدی ادامه داد: برای مصرف غذاهای سرخ کردنی از 
روغن مخصوص س��رخ کردنی استفاده ش��ود چون در مقابل حرارت 

پایدارترند.
این کارشناس س��خنانش را روز 11 مهر 1396 در نشستی آموزشی 

با موضوع »بهداشت مواد غذایی« برای رابطان این مرکز بیان کرد. 

طرح مکمل یاری مدارس با آهن و 
ویتامین »د« به زودی در شهرستان 

بویین زهرا آغاز می شود

روز 12 مه��ر 1396 به منظور اجرای برنامه ارتقای س��طح س��المت 
دان��ش آموزان از طریق مکمل یاری با آهن و ویتامین »د« نشس��ت 
هماهنگی کمیته شهرس��تانی در خص��وص اهمیت مصرف مکمل ها 
در سال تحصیلی 1397-1396 در سالن اجتماعات شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان بویین زهرا با حضور حسن کاظمی رودباری، رئیس 
مرکز بهداش��ت این شهرستان و کارشناسان تندرستی مناطق بویین 

زهرا و شال برگزار شد.
در این نشست سمیرا باقری، کارشناس تغذیه شبکه در مورد اهمیت 
مصرف مکمل های آهن و ویتامین »د« در دانش آموزان گفت: دانش 
آموزان به علت جهش رشدی در سنین بلوغ و افزایش نیازهای تغذیه 
ای مانند کودکان، مادران باردار و س��المندان از گروه های در معرض 

خطر کمبود ریزمغذی ها محسوب می شوند.
وی ب��ا بیان اینکه کمب��ود ریزمغذی ها، پیامده��ای فیزیکی، روانی، 
اقتصادی و اجتماعی فرهنگی را به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: بر 
این اس��اس، برنامه مکمل یاری با آهن و ویتامین »د« به عنوان یکی 
از راهکاره��ای اصلی مقابله با کمبود ریزمغذی ه��ا در دانش آموزان 

اجرا می شود. 
باقری درب��اره نحوه مصرف مکمل ها گفت: نحوه مصرف مکمل آهن 
در دان��ش آموزان هفته ای یک قرص به م��دت 16 هفته در مدارس 
دخترانه دوره اول و دوم متوس��طه اس��ت و مکم��ل ویتامین »د« به 
ص��ورت ماهانه یک ع��دد پرل 50 هزار واحدی به مدت 9 ماه س��ال 
تحصیلی اس��ت ک��ه در بین تمامی دان��ش آم��وزان دوره اول و دوم 

متوسطه توزیع می شود.
این کارش��ناس عن��وان کرد: برای توزیع بهتر مکم��ل ها، کارت های 
آموزشی و ثبت مکمل های آهن و ویتامین »د« باید در تمامی کالس 
های مدارس بر روی دیوار نصب ش��ود و نمایندگان هر کالس، زمان 
توزیع مکمل ها را در کارت ها ثبت کنند. باقری در مورد توزیع منظم 

مکم��ل ها و ع��دم توزیع مکمل ها به صورت یکج��ا به دانش آموزان 
تأکید کرد.

آیین افتتاحیه برنامه مکمل یاری به صورت همزمان در تمامی مدارس 
شهرس��تان بویین زهرا روز 24 مهر 1396 همزمان با روز جهانی غذا 

برگزار خواهد شد. 

استفاده از انواع ظروف
 پلی استایرن برای بسته بندی 
روغن های خوراکی ممنوع

در نشس��تی آموزش��ی، مهندس محمد عالیی، کارش��ناس بهداشت 
محیط مرکز خدمات جامع س��المت ش��هر بویین زه��را تصریح کرد: 
اس��تفاده از انواع ظروف پلی اس��تایرن برای بس��ته بندی روغن های 
خوراکی، مارگارین و تمام��ی محصوالتی که الیه خارجی آنها چربی 

بوده و در تماس با بسته بندی است، ممنوع می باشد. 
به گفته این کارشناس، ظروف با جنس انواع پلی استایرن نباید برای 
بسته بندی آن دسته از مواد غذایی خوراکی و آشامیدنی که در زمان 
پُر ش��دن، نگهداری یا مصرف، دمای باالتر از 60 درجه س��انتی گراد 

دارند، استفاده شود.
این نشس��ت روز شنبه 11 مهر 1396 توس��ط کارشناسان بهداشت 
محی��ط مرکز خدمات جامع س��المت ش��هر بویین زه��را با موضوع 

»بهداشت مواد غذایی« برای رابطان این مرکز برگزار شد. 

شیر پاستوریزه تا 48 ساعت 
در یخچال با دمای 4 درجه 
سانتیگراد قابل نگهداری است

روز 11 مهر 1396 در نشس��تی آموزش��ی با موضوع »بهداشت مواد 
غذایی« برای رابطان مرکز خدمات جامع س��المت ش��هر بویین زهرا، 
مهندس نس��یم عطایی، کارش��ناس بهداش��ت محی��ط مرکز گفت: 
بیشترین زمان نگهداری شیر پاستوریزه 48 ساعت در یخچال با دمای 
4 درجه سانتی گراد است. وی افزود: برای شیر استریلیزه حداکثر زمان 

نگهداری 6 ماه است.
به گفته این کارش��ناس بعد از باز شدن پاکت شیر، محتویات آن باید 
سریع مصرف شده یا در یخچال نگهداری شود. مهندس عطایی اضافه 
کرد: زمان جوش��یدن ش��یرخام از لحظه جوش ب��ه مدت یک دقیقه 
است و بیش��تر از این س��بب از بین رفتن ویتامین ها و پروتئین های 

شیر می شود.
به گفته کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت شهر 
بویین زهرا شیر نباید در مجاورت نور خورشید قرار گیرد زیرا سبب از 

بین رفتن 80 درصد ویتامین »B« آن می شود. 

دیگری از ارتباطات بین بخشی در حوزه سالمت آوج است.
فیض الهی به برگزاری همایش ها در روس��تاها با محوریت بیان مضرات 
استفاده از مواد مخدر و یا تهیه و نصب بنرهایی با محتوای پیام های هشدار 

دهنده در این زمینه برای نصب در مدارس اشاره کرد. 

کاهش 28 درصدی ابتال به بیماری 
تب مالت در شهرستان آوج

صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان آوج از کاهش 
28 درص��دی ابتال به بیماری تب مالت در این شهرس��تان خبر داد. وی 

افزود: این کاهش در سال 1395 نسبت به سال 1394 اتفاق افتاده است.
فی��ض الهی گفت: در س��ال 1394 از هر 100 هزار م��ورد 457 مورد به 
بیماری تب مالت مبتال شدند که در پایان سال 1395 با اقدامات مداخله 

ای انجام شده به 333 مورد در هر 100 هزار مورد رسید.
ÁÁمالتÁتبÁکاهشÁبرایÁهمکاریÁمثلث

متولی سالمت شهرستان آوج این موفقیت را حاصل تالش مجموعه شبکه 
و همکاری اداره دامپزشکی شهرستان عنوان کرد و افزود: مشارکت خود 

مردم نیز در اجرای برنامه های بهداشتی در این کاهش تأثیرگذار بود. 
به گفته این مقام مس��ئول، شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان آوج در 
اقدامی خالقانه از تجربه »درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم« برای 
مقابله با بیماری تب مالت استفاده کرد. وی ادامه داد: در گذشته این روش 

برای درمان بیماری سل اجرا می شد.
مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان آوج در تشریح این روش گفت: 
با همکاری و پشتیبانی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
وسایل مورد نیاز برای مهار بیماری تب مالت تهیه و بین روستاییان توزیع 
ش��د. فیض الهی این نکته را نیز اضافه کرد: در کنار وسایل توزیع شده، 
کارشناس��ان شبکه با حضور هفتگی در روس��تاها ضمن آموزش، نحوه 

استفاده از وسایل و به کارگیری آموزش ها را پیگیری کردند.
گفتنی است؛ مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج این سخنان 
را هنگام بازدید مدیر و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین از حوزه سالمت این شهرستان بیان کرد. این بازدید روز 26 مهر 

1396 انجام شد. 
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قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی

ÁÁبیانÁوÁاندیشهÁآزادیÁحقÁ:جÁ
ماده 25: شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید 
ممنوع اس��ت و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد 

تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده 26: هر ش��هروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق 
باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال ش��ود. شهروندان حق 

دارند نظ��رات و اطالعات راجع به موضوعات مختلف را با اس��تفاده 
از وس��ایل ارتباطی، آزادانه جس��تجو، دریافت و منتشر کنند. دولت 
بای��د آزادی بی��ان را به طور خاص در عرصه ه��ای ارتباطات گروهی 
و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، س��ینما، 
رادیو، تلویزیون و ش��بکه های اجتماع��ی و مانند این ها طبق قوانین 

تضمین کند.
ماده 27: شهروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساِس خود را از 
طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق 

دیگران بیان کنند.
م��اده 28: ش��هروندان از حق نقد، ابراز نارضایت��ی، دعوت به خیر و 

نصیحت در مورد عملک��رد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. 
دولت موظف به ترویج و گس��ترش فرهن��گ انتقادپذیری، تحمل و 

مداراست.
ماده 29: دولت از آزادی، استقالل، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب 
قانون حمایت می کند. هیچ مقامی حق ندارد برخالف موازین قانونی 
برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر 
مطبوعات و س��ایر رس��انه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و 

سایر رسانه ها مبادرت نماید.
                                                                                    
 ÁÁÁÁکمیتهÁارتقاءÁسالمتÁاداریÁوÁصیانتÁازÁحقوقÁشهروندی
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