
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در جمع مسئوالن فنی واحدهای تولیدی 
مواد غذایی در اس��تان قزوین س��خن می گفت، ضمن تبریک روز جهانی غذا و تقدیر از فعالیت ها در 
زمینه تولید مواد غذایی س��الم اظهار کرد: در اس��تان قزوین 284 واحد درگیر در موضوع تهیه و تولید 
مواد غذایی هستند که از این تعداد، 222 واحد به طور مستقیم در صنایع مولد غذایی فعالیت می کنند 

و این موضوع نشانگر جایگاه خاص این استان در تولید مواد غذایی است. 
دکتر مهرام در بخش دیگر از صحبت های خود با اش��اره به عادات غذایی نادرست مردم گفت: شرایط 
زندگی امروز، عادات غذایی ما را مورد تأثیر قرار داده اس��ت و در حالی که بدن ما به چیزی دیگر نیاز 

دارد، شرایط و فرهنگ، ما را به سمت دیگری برده است.

س�رمایه گ�ذاری ب�ر روی 
سالمت جامعه باعث کاهش

 آسیب های جامعه خواهد 
شد

خطرسنجی سکته های 
قلبی- مغزی افزون بر
 90 هزار تن در استان قزوین
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

وجود 284 واحد صنایع غذایی در استان قزوین
 نشانگر جایگاه خاص این استان در تولید مواد غذایی است

کسب مقام اول مسابقات مخترعان جهانی توسط 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

در این اختراع، دو دانشجوی دانشگاه نیز همکاری داشتند

در مسابقات ببن المللی مخترعان جهانی به میزبانی کشور لهستان، دکتر رفعت 
محبی فر، دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مقام اول را کسب 

کرد. در این اختراع، دو دانشجوی دانشگاه نیز همکاری داشتند.
در مسابقات مذکور، دکتر رفعت محبی فر، مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی 
- درمانی دانش��کده بهداش��ت ، بهنام امینی و خلیل کلوانی از دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی این دانشگاه، موفق به 
گواهی اختراع »واکرطبی ویژه سالمندان و بیماران دچار شکستگی پا و ضایعات 

نخاعی  با قابلیت ذخیره انرژی و تسهیل پیاده روی« شدند و مدال طال را کسب کردند.
این مسابقات، زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان جهان IFIA روز 19مهر 1396  برابر با 11 اکتبر 

2017 برگزار شد. 
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ادامه از صفحه اول
متولی س��المت استان قزوین برای این تغییر عادت، یک مثال عینی را 
عنوان کرد و ادامه داد: بدن ما در 24 س��اعت به س��ه تا پنج گرم نمک 
نیاز دارد، در حالی که س��رانه مصرف نمک در اس��تان قزوین بین10 تا 
12 گرم اس��ت و این مصرف زیاد باعث ش��ده است تا آمار بیماری های 

قلبی - عروقی و فشار خون باال برود.
دکتر مهرام که متخصص اطفال است، خطر غذاهای شور برای کودکان 
را یادآور ش��د و افزود: ما با خوراندن غذاهای شوری مثل چیپس، پفک 
و مص��رف بی رویه خیارش��ور، در حقیقت بیماری های قلبی - عروقی، 

سرطان ها و فشار خون را به آنان هدیه می دهیم.
رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، مصرف زیاد شکر را یکی دیگر از 
عوامل بیماری ها در کشور و همچنین استان قزوین دانست و گفت: سرانه 
مصرف شکر در کشور 30 کیلوگرم است که در برابر سرانه جهانی پنج 
کیلوگرم، شش برابر بیشتر مصرف می کنیم و نتیجه آن شیوع بیماری 

دیابت در سن 40 سالگی است.
آمار دیگری که دکتر مهرام با تأکید و تأسف به بیان آن پرداخت، مصرف 
17 کیلوگرمی روغن در برابر مصرف 12.5 کیلوگرمی جهانی آن بود و 
این مصرف زیاد را ناشی از فرهنگ نادرست غذای چرب دانست و عنوان 
ک��رد: ما غذای لذی��ذ را غذایی می دانیم که روی آن روغن حرکت کند 

و پُر باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مصرف کم مواد غذایی 
سالم انتقاد کرد و گفت: میانگین سرانه مصرف شیر در کشور بین 66/5 
تا 90 کیلوگرم در سال است و این آمار در میانگین جهانی 190 کیلوگرم 

است که در کشورهای اروپایی به 300 تا 450 کیلوگرم می رسد.
وی در پایان س��خنان خود، چند توصیه برای مسئوالن فنی واحدهای 
تولیدی و صنایع غذایی داشت و از آنان خواست تا برای تولید مواد غذایی 

سالم چاره اندیشی کنند.
دکتر مهرام با بیان اینکه از شما می خواهم به این فکر کنید که آیا راهی 

می توان یافت که هم ُمغّذی سازی کرد و هم اثرات سوء را از بین برد؟ 
اظهار کرد: آیا می شود به جای چیپس ها و پفک ها راهی ُجست که از 
چاش��نی های دیگر استفاده کرد تا این مقدار حجم نمک به بدن مردم 

وارد نشود؟
گفتنی است؛ همایش روز جهانی غذا با شعار تغییر و اصالح الگوی تغذیه 
برای حفظ و ارتقای سالمت با حضور مسئوالن فنی واحد های تولیدی 
مواد غذایی استان قزوین، روز سوم آبان 1396 توسط حوزه معاونت غذا 
و داروی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در سالن اجتماعات شهید بابایی 
دانش��گاه برگزار شد و از واحدهای تولیدی برگزیده  PRPs، واحد های 
تولیدی دارای نش��ان ایمنی و سالمت، مسئوالن فنی برتر و واحدهای 
تولیدکننده ای که شاخص قند، نمک، چربی و اسید چرب ترانس را در 

محصوالت خود کاهش داده بودند، تقدیر شد.

ضربان

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛
مدیریت و برنامه ریزی باعث پرداخت به 

موقع حقوق و اضافه کار شده است

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
مدیری��ت و برنامه ری��زی باعث 
پرداخ��ت ب��ه موق��ع حق��وق و 
اضافه کار ش��ده است. البته عدم 
پرداخت بیم��ه ها موجب تأخیر 
در پرداخ��ت کارانه پزش��کان و 

کارکنان شده است.
ای��ن مطال��ب را دکت��ر مهدی 
یوس��فی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه علوم پزش��کی قزوین روز چهارم آبان 1396 
بی��ان کرد و گفت: در این دانش��گاه، حقوق در 2 نوع دس��ته 
بندی می ش��ود که ش��امل حقوقی که از س��وی دولت تأمین 
می ش��ود )کارکنان، ک��د اقتص��ادی دارند و از س��وی خزانه 
پرداخت می ش��ود( و حقوقی که دانشگاه از منابع اختصاصی 
)برای کارکنان شرکتی، قراردادی تبصره 4 و طرحی( از منابع 

داخلی پرداخت می کند، است.
Á  حقوق 2 هزار و 500 کارمند دانش�گاه وابسته به پرداخت

بیمه هاست
دکتر یوس��فی با بیان اینکه 7 هزار کارمند در دانشگاه شاغل 
اس��ت و از ای��ن تعداد 2 ه��زار و 500 کارمن��د، تبصره ای و 
ش��رکتی بوده که از محل اختصاصی حقوق می گیرند، گفت: 
دول��ت بابت حقوق این 2 هزار و 500 تن، هیچ پولی پرداخت 

نمی کند.
وی عن��وان کرد: میزان هزینه های دانش��گاه در ماه، افزون بر 
110 میلیارد ریال است و متأسفانه یک سال است که بیمه ها 

هیچ پولی پرداخت نکرده اند.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
اظهار کرد: طلب دانش��گاه از بیمه ه��ا مربوط به بیش از یک 
س��ال شامل 6 ماه آخر سال 1395 و هفت ماه نخست امسال 
است. وی البته تأکید کرد: با این وجود دانشگاه هیچ تأخیری 

بابت پرداخت حقوق و اضافه کار نداشته است.
Á ساخت پروژه ها با اوراق

دکتر یوس��فی با بیان اینکه از ابتدای سال 1396 و با ابالغیه 
دولت، دانش��گاه هیچ پولی برای س��اخت و س��از پروژه ها در 
اختیار نداش��ته و از طریق اوراقی که دولت داده اس��ت، کارها 
انج��ام می ش��ود، اظه��ار کرد: ای��ن اوراق یک یا 2 س��اله به 

پیمانکاران دارای صورتحساب ارائه می شود.
متولی توسعه دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اینکه 
اوراق واگذار شده تنها هفت درصد مطالبات دانشگاه است و 2 
س��ال طول می کشد تا نقد شود، عنوان کرد: مشخص نیست 

که عدم نقدینگی و نبود پول تا چه زمانی ادامه دارد. 
دکتر یوسفی تصریح کرد: هر چند این مشکالت کشوری است 
ولی به هر حال مش��کالت مالی دانشگاه به وزارت بهداشت و 

سازمان برنامه بودجه اعالم شده است.
تاب آوری دانشگاه بیشتر از انتظار است

وی خاطرنش��ان کرد: در حالی که مسئوالن وزارت بهداشت، 
تاب آوری دانشگاه ها را 6 ماه برآورد کرده بودند، این دانشگاه 

توانسته است، هفت ماه تحمل کند.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر دانشگاه نزدیک به 2 
هزار میلیارد ریال از بیمه ها طلب دارد و این تأخیر باعث شده 
است، پزشکان به مدت یک سال و کارکنان به مدت هفت ماه 
کارانه دریافت نکنند و خیلی از آنان مجبور ش��دند وام بگیرند 

تا زندگی خود را بچرخانند.
به گفته وی برخی پزشکان، تنها درآمدشان از دانشگاه کارانه 
اس��ت که عدم پرداخت آن، آنان را با مش��کالتی مواجه کرده 

است.
دکتر یوس��فی با بیان اینکه به صورت داوطلبانه، حقوقی برای 
حضورش در مس��ئولیت توس��عه نمی گیرد، گفت: برای یکی 
ش��دن با دیگران از سال گذش��ته اینجانب نیز هیچ کارانه ای 

دریافت نکرده ام. 
وی تأکید کرد: با توجه به داشتن مجوز برپایی مطب خصوصی 
و با توجه به درآمد پزش��کان ارتوپدی، داوطلبانه از این درآمد 
صرفه نظر کرده و در مجموعه دانش��گاه همانند سایر پزشکان 

بدون دریافت دستمزدی)کارانه( ارائه خدمت می کنم. 

دیدار نماینده مردم قزوین 
در مجلس خبرگان با مدیران 

سالمت استان
حضرت آیت اله علی اسالمی، نماینده مردم استان قزوین در مجلس 
خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان با دکتر منوچهر مهرام، رییس 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین دیدار کرد. 
در این دیدار که حجت االس��الم و المس��لمین سید فتاح مرتضوی، 
مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه، دکتر 
مجید بهرامی، مش��اور اجرایی رییس دانشگاه، دکتر جالل رحمانی و 
مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان تاکستان نیز حضور داشتند، 
نماینده مردم قزوین در مجل��س خبرگان پس از اقامه نماز جماعت 
ظهر و عصر روز 14 آبان 96 در جمع نمازگزاران س��اختمان س��تاد 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سخنان کوتاهی ضمن ابراز ُخرسندی 
از حض��ور و دیدار با کارکنان دانش��گاه، به اهمی��ت اجتماع میلیونی 
مس��لمانان در اربعین حس��ینی پرداخت و این حماس��ه را نشانه ای 
از احیای دین رس��ول خدا)ص( دانس��ت که در تشریح حدیث نبوی 

حسین منی و انا من حسین تجلی می یابد.
حضرت آیت اله اسالمی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به حضور 
بیش از 18 میلیون زائر اربعین در کربالی معلی ادامه داد: در هنگام 
درگذش��ت پاپ، رهبر کاتولیک ه��ای جهان تنها 800 هزار تن برای 
مراس��م تشییع ش��رکت داش��تند و این در حالی است که جمعیت 
مسیحیان جهان بیش از 300 میلیون تن است. ضمن اینکه از زمان 

درگذش��ت پاپ کم تر از 10 سال می گذرد و از شهادت حسین ابن 
علی)ع( یک هزار و 400 سال گذشته است.

نماین��ده م��ردم قزوین در مجل��س خبرگان س��پس در دفتر رییس 
دانش��گاه حضور یافت و در نشس��تی صمیم��ی از نزدیک در جریان 

فعالیت ها و اقدامات دانشگاه قرار گرفت.
دکت��ر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در این 
نشست، ضمن تشریح وظایف و مأموریت های حوزه سالمت، گزارشی 

از فعالیت ها و اقدامات دانشگاه ارائه داد.
رییس دانش��گاه با اشاره به تنوع اقدامات در دانشگاه گفت: اکنون در 
این دانش��گاه 52 رشته تحصیلی پزشکی و پیراپزشکی آموزش داده 

می شود و 32 رشته در مقطع تحصیالت تکمیلی است.
رییس دانشگاه راه اندازی رشته جدید و انحصاری »اختالالت خواب« 
در قزوین را یکی از رشته های بسیار مفید دانست و گفت: این رشته 
را در کشور تنها دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور یکی از بهترین 
متخصصان این رشته آموزش می دهد که هم اکنون از دانشگاه های 

بزرگ کشور برای فراگیری این دانش به قزوین می آیند. 

دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

وجود 284 واحد صنایع غذایی در استان قزوین نشانگر جایگاه 
خاص این استان در تولید مواد غذایی است
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برگزاری 2 دوره کارگاه 
آموزشی مدیریت فنون اداره 

جلسات 
جهت دبیران کارگروه ها و کمیته های اجرایی واحد های 

ستادی و تابعه دانشگاه در مهرماه 1396

با توجه به اهمیت برگزاری جلس��ات کارگ��روه ها و کمیته های اجرایی 
دانشگاه در قالب قوانین و فنون استاندارد و جلوگیری از هرگونه خطا در 
برگزاری جلسات و مش��خص نمودن وظایف استاندارد دبیران و رؤسای 
جلسه و چگونگی تدوین دستورجلسات و صورتجلسات و ...  2 دوره کارگاه 
آموزشی برای دبیران کمیته های اجرایی واحدهای ستادی و تابعه دانشگاه 
با عنوان فنون اداره جلسات در آمفی تئاتر ستاد دانشگاه در تاریخ 22 و 29 
مهر ماه 1396  برگزار ش��د. این کارگاه توسط مدیریت توسعه سازمان و 

تحول اداری دانش��گاه به صورت عملیاتی و کارگاهی و با بیان مثال های 
ملموس و انجام پرسش و پاسخ صورت گرفت و از تمامی دبیران جلسات 
واحدها خواسته شد که پس از این، تمامی جلسات واحدهای مربوطه را 
به صورت استاندارد و در قالب فرم های ارائه شده و با پایین ترین درصد 

خطا برگزار کنند.

سالمت زائران پیاده روی 
اربعین تأمین است

دومین نشس��ت کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین استان قزوین به 
ریاس��ت دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین و با 

حضور اعضا، روز 30 مهر 96 در دفتر ریاست این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، پس از گزارش اقدامات اجرایی مصوبات نشست پیشین، 
موضوعات برپایی بیمارستان صحرایی در مرز خسروی، اعزام پزشکان و 
کارشناسان، انتقال دارو و لوازم پزشکی به کشور عراق، استقرار موکب در 
شهرستان آوج، اطالع رسانی پیام های بهداشتی و سالمت محور در صدا 
و سیمای مرکز قزوین و نظارت واحد بهداشت محیط، مورد بحث و تبادل 

نظر اعضا قرار گرفت.
در ادامه مقرر شد واکسیناسیون آنفوالنزای کارشناسان، کادر درمانی و 
نیروهای اعزامی به کش��ور عراق توسط حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 

انجام شود.
در کمیته بهداش��ت و درمان ستاد پیاده روی اربعین حسینی در استان 

قزوین، مدیر عامل جمعیت هالل احمر، مدیرکل انتقال خون، مدیرکل 
سازمان تبلیغات اس��المی، مدیرکل دامپزشکی، مدیرکل حج و زیارت، 
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین، 
فرماندهی بهداری لشگر 16 زرهی، مسئول بسیج جامعه پزشکی، معاونت 
بهداشت، امداد و درمان سپاه صاحب االمر )عج(، معاونت بهداری نیروی 
انتظامی، مدیر درمان تأمین اجتماعی، مس��ئول ستاد بازسازی عتبات 
عالیات، معاونان توسعه مدیریت و منابع، درمان، بهداشتی، غذا و داروی 
دانشگاه، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین، رؤسای شبکه های 
بهداش��ت و درمان شهرستان های آبیک، تاکستان، بویین زهرا، البرز و 
آوج، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، مدیر حراست 

دانشگاه  و مدیر روابط عمومی دانشگاه عضویت دارند. 

دکتر مریم بیدخام، معاون امور اجتماعی استانداری قزوین با بیان اینکه 
در دولت دوازدهم )دولت تدبیر و امید( نقش بانوان پررنگ تر شده است، 
افزود، س��رمایه گذاری بر روی سالمت جامعه باعث کاهش آسیب های 
جامعه خواهد شد و این امر بدون توجه به سالمت بانوان جامعه محقق 

نخواهد شد.
دکتر بیدخام با حضور در برنامه فرهنگی- ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین عنوان کرد: به خاطر اهمیت سالمت بانوان جامعه 
»هفته ملی س��المت زنان« در نظر گرفته شده اس��ت و ورزش از ارکان 

اساسی در سالمت آنان به حساب می آید.
معاون اجتماعی استانداری گفت: اگر بانوان جامعه سالم، پر انرژی، شاد 
و بانشاط باشند، عالوه برخانواده های آنان جامعه نیز بانشاط خواهند بود 
و برنامه هایی همچون پیاده روی یا ورزش های گروهی بانوان می توانند 

جامعه را در رسیدن به این هدف سوق دهند.
دکتر بیدخام با توجه به نقش بانوان در جامعه عنوان کرد: در حال حاضر 
بانوان 60 تا 70 درصد از رشته های دانشگاهی را به خود اختصاص داده 
اند و توانسته اند در عرصه های مختلف علمی موفق عمل کنند و با توجه 
به آمارهای موجود از چهار سال قبل تاکنون تعداد بانوان شاغل در عرصه 

های مختلف درمان افزایش پیدا کرده است.
معاون اجتماعی استانداری در پایان اظهار کرد: سرمایه اجتماعی جامعه 
فقط منابع مالی و انس��انی نیس��ت و اعتماد متقابل بین دولت و مردم 
مهمترین سرمایه است و بانوان توانمند یک نوع از سرمایه های اجتماعی 

به حساب می آیند و آنان نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.
Á کم تحرکی یکی از فاکتورهای خطر بیماری ها

با توجه به س��بک زندگی امروزی جامعه که به سمت کم تحرکی سوق 
پیدا کرده اس��ت و کم تحرکی خود به عنوان یکی از فاکتورهای خطر و 
زمینه ساز در ابتال به بیماری ها به شمار می رود که از این بین بیماری 
های قلبی- عروقی، پوکی استخوان، سرطان ها، دیابت و پرفشاری خون 

را می توان نام برد.
دکتر ناهید یزدی، مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان 

این مطالب ادامه داد: با توجه به اینکه شاخص کم تحرکی در جمعیت 
زنان استان 90 درصد و در جمعیت مردان 85 درصد می باشد، با افزایش 
فعالیت بدنی، رعایت س��بک زندگی سالم از جمله تغذیه سالم، کنترل 
اس��ترس ها و پرهیز از دخانیات می توان عامل خطر ابتال به بسیاری از 
بیماری ها را کاهش داد و از آنجایی که رکن اساس��ی سالمت جامعه و 
فرهنگ سازی بانوان هستند می توان با آموزش منظم و مستمر به آنان 

به تغییر نگرش و رفتار خانواده ها کمک کرد.
مش��اور امور بانوان دانشگاه افزود: برای رسیدن به اهداف سالمت بانوان 
برنامه فرهنگی- ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به 
مناس��بت بزرگداشت هفته سالمت زنان با شعار »ورزش، نسخه رایگان 
برای سالمت زنان« در بوستان مالخلیال با همت دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و همکاری سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری، سازمان پارک ها 

و فضای سبز و نیروی انتظامی استان قزوین برگزار شد.
دکتر یزدی در پایان استقبال بانوان شرکت کننده در این برنامه را مطلوب 
دانس��ت و ادامه داد: این برنامه با حمایت رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و معاونت توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی و هماهنگی های 
الزم با حوزه امور بانوان دانشگاه، دفترنهاد رهبری دانشگاه، روابط عمومی 
دانشگاه، اداره تربیت بدنی دانشگاه، معاونت بهداشتی و سایر معاونت ها و 

مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین برگزار و اجرا شد. 

ضربان

مسئول تیم ارزیاب وزارت بهداشت در قزوین:
عملکرد مالی بودجه دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین ارتقا یافته است

راشینی، سرپرست تیم ارزیاب وزارت بهداشت در حاشیه پایش 
عملکرد مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: عملکرد 
مالی بودجه دانش��گاه در 2 سال گذشته بسیار بهتر شده و ارتقا 
یافته است. ارزیابان وزارت بهداشت، 6 آبان سال جاری در قالب 
یک گروه هش��ت نفره به سرپرس��تی راشینی،  عملکرد مالی و 
بودجه دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین را پای��ش کردند. در این 
برنامه فعالیت های مالی مرکز آموزش��ی درمانی والیت، شبکه 
بهداش��ت و درمان البرز و دانش��کده های پزش��کی و پرستاری 
و مامایی را مورد بررس��ی و رس��یدگی قرار دادند. در پایان این 
بازدید، دکترسیدصادقی، جانشین معاون توسعه ومدیریت و منابع 
دانشگاه ضمن تشکر از حضور تیم ارزیاب وزارت گفت: این گونه 
پایش ها کمک شایانی در جهت ارتقاء و پیشرفت عملکرد مالی 
دانش��گاه خواهد کرد. در ای��ن بازدید ها علی اکبری مدیر مالی 

دانشگاه تیم ارزیاب را همراهی می کرد.

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین دبیرخانه 
مدیران پاسخگو تشکیل شد

دکتر مهدی یوسفی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین از تشکیل دبیرخانه مدیران پاسخگو در این 
دانش��گاه خبر داد. دکتر یوس��فی با بیان این خبر گفت : منابع 
انسانی به عنوان سرمایه ای بی بدیل، پویا و آموزش پذیر تا کنون 
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. معاون توس��عه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن تأکید بر ضرورت توان موجود 
نیروی انسانی و کشف تخصصی افراد گفت: باید بدانیم برای ادامه 
مسیر سازمان و ارتقای کیفی و توسعه آن با منابع انسانی چگونه 

برخورد کنیم.
در همین راس��تا محمد حسین ش��یر علی، سرپرست مدیریت 
توسعه س��ازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از 
سوی معاون توسعه این دانشگاه به سمت دبیر دبیرخانه مدیران 

پاسخگو منصوب شد. 

آیین »عصر تالوت خورشید« در دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین برگزار شد

در آس��تانه اربعین و با موضوع اربعین ساالر شهیدان و شهدای 
مدافع حرم، آیین »عصر تالوت خورش��ید« عصر هش��تم آبان 

1396 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. 
در ای��ن برنامه، س��ید مهدی س��ید صادقی، قائ��م مقام معاون 
دانشجویی- فرهنگی دانشگاه، مطالبی را در مورد شعر آیینی و 
جایگاه شاعران اهل بیت بیان کرد و گفت: طبق روایات رسیده 
از ائمه معصوم)ع(، ش��اعر اهل بیت مؤید از جانب روح القدوس 
است. وی با بیان اینکه ائمه معصوم)ع( شاعران اهل بیت را بسیار 
گرامی می داشتند، با اشاره به سال روز وفات مرحوم قیصر امین 
پور، یاد این شاعر فقید انقالب اسالمی را گرامی داشت. در ادامه، 
برخی شاعران آیینی استان قزوین مانند استاد عباس حبیبی، لیال 
محمدی و جواد ستارپور  به عنوان مهمانان دانشگاه به شعرخوانی 
پرداختند. همچنین، سید ارمینا، زهرا همدانی و مریم السادات 
میرعابدینی از دانشجویان دانشگاه به شعرخوانی پرداختند و در 

پایان از شاعران و مهمانان دانشگاه تجلیل شد.

برگزاری جشنواره غذای سالم به نفع
 بیماران سرطانی

روز 11 آب��ان 1396 اولی��ن جش��نواره غ��ذای س��الم با هدف 
بزرگداشت روز جهانی قلب و با شعار »همه با هم برای سالمتی 
قلب » با حضور  پزشکان، پرستاران و کادر اداری و خدماتی مرکز 
آموزش��ی - درمانی والیت قزوین برگزار ش��د. در این جشنواره، 
دکتر محمدحاجی آبادی، متخصص قلب مرکز سخنرانی کرد و 
پس از اتمام جش��نواره به قید قرعه به سه تن از تهیه کنندگان 
غذاها، جوایزی به رس��م یادبود اهدا ش��د. عوای��د برگزاری این 

جشنواره نیز به نفع بیماران شیمی درمانی خواهد بود.

سر خط سالمت

معاون امور اجتماعی استاندار قزوین:

سرمایه گذاری بر روی سالمت جامعه باعث کاهش
 آسیب های جامعه خواهد شد
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دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیشگام و محور آموزش
 علم خواب در حوزه اطفال است

در جشنواره دانشجوی نمونه؛

دانشگاه علوم پزشکی قزوین رتبه سوم کشور را کسب کرد

آیین تودیع و معارفه مدیر فرهنگی و قائم مقام و 
مشاور معاونت دانشجویی برگزار شد

با حضور دکتر محمدرضا ش��یخی، معاون دانش��جویی - فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آیین تودیع و معارفه مدیر فرهنگی و 
قائم مقام و مش��اور معاونت دانش��جویی در روز 10 آبان ماه 1396 

برگزار شد.
در این برنامه، دکتر شیخی از زحمات سید مهدی سیدصادقی، مدیر 
فرهنگی س��ابق قدردانی کرد و وی را فردی فرهنگی و صاحب ایده 
و نظر در این حوزه دانس��ت و در ادامه از وی ایش��ان به عنوان قائم 
مقام و مش��اور معاون دانش��جویی فرهنگی همچنان در این حوزه 
همکاری خواهند کرد، ابراز مسرت و خوشحالی کرد. سپس از حضور 
مجید نظامی به عنوان مدیر فرهنگی و به عنوان فردی که در دوران 
دانش��جویی، عضو کمیته های مختلف فرهنگی بودند، ابراز رضایت 

کرد.
در این برنامه سید مهدی سیدصادقی از همکاران خود که در این چند 
سال با وی همکاری داشتند، تشکر کرد. مجید نظامی، مدیر فرهنگی 
جدید نیز ضمن ارائه توضیح درباره فرهنگ سازمانی گفت: دانشجو 
امانتی از طرف خانواده و جامعه است که به دست مسئوالن دانشگاه 
سپرده می ش��ود.  در پایان هم لوح سپاسی از طرف دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به سید مهدی سید صادقی 

اهدا و ابالغ مجید نظامی به وی تقدیم شد.

روزی سه تماس با خط »هات الین« مرکز 
تخصصی روانپزشکی استان قزوین

به گفته محمدرضا بیگدلو، مدیر مرکز 
آموزشی - درمانی 22 بهمن قزوین از 
زم��ان آغاز به کار خ��ط »هات الین« 
یعنی از س��ال 1391 تاکنون به طور 
متوسط روزی دو تا سه تماس از سوی 
مردم برای بهره مندی از مشاوره های 
تخصصی اعصاب و روان گرفته ش��ده 

است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه تلفن 
33572997 در س��اعت 17 ت��ا 20 ه��ر روز برای پاس��خگویی به 
مش��کالت اعصاب و روان تماس گیرندگان راه اندازی ش��ده است، 
اظهار کرد: از طریق این شماره مردم می توانند برای کسب راهنمایی 

تخصصی از پزشکان مرکز اقدام کنند.
مدیر تنها مرکز تخصصی روانپزشکی استان قزوین عنوان کرد: بیشتر 
تماس گیرندگان در گروه سنی به طور متوسط بین 30 تا 45 سال 
قرار دارند. بیگدلو افزود: پیش��گیری و درمان از مهمترین محورهای 
تماس های یاد شده است و اشاره کرد: از بین تماس های گرفته شده 

افزون بر 40 درصد مرد و بقیه زن بوده اند. 
مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی 22 بهمن قزوین این س��خنان را در 
جریان بازدید محمد حس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین از این مرکز بیان کرد. در جریان بازدید این مقام 
مسئول، وی از بخش های اورژانس و بستری زنان و مردان بازدید کرد 
و با ش��نیدن توضیحات مسئوالن مرکز در جریان روند ارائه خدمات 
به بیماران قرار گرف��ت. در حین بازدید از این بخش ها، مدیر مرکز 
آموزشی - درمانی 22 بهمن با بیان اینکه بخش های بستری مجهز 
به کاردرمانی بوده و فضاس��ازی اتاق ه��ا و راهروها با نظر تخصصی 
روانپزشکان انجام شده است، گفت: همین موضوع باعث شده است 
که در آخرین اعتباربخشی بیمارستان های استان قزوین این مرکز 

رتبه نخست را کسب کند.
بیگدلو با بیان اینکه آموزش رایگان برای خانواده بیماران نیز توسط 
متخصصان ارائه می شود، عنوان کرد: این مرکز نسبت به بسیاری از 

بیمارستان های همطراز دولتی دارای تجهیزات مناسبی است. 
در جریان این بازدید، فاطمه طالبی، س��وپروایزر و مصطفی نصیری، 
رییس امور اداری مرکز هم پاسخگوی پرسش های بازدیدکنندگان 
بودند. منوچهر گودرزی، فتانه مینایی، س��ید حسن موسوی و سید 
مهدی حسینی، کارشناسان روابط عمومی ستاد دانشگاه هم در این 

بازدید حضور داشتند.

ضربان

دکتر خسرو صادق نیت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در جریان 
بازدیدش از وضعیت بخش خواب مرکز آموزشی- درمانی قدس قزوین 
با اشاره به اینکه به لطف الهی، پیشرفت منطقی، علمی و درست رشته 
خواب در کشور سرعت خوبی دارد و ایران در منطقه خاورمیانه هم به 
لحاظ پژوهشی و هم به لحاظ ارائه خدمت در وضعیت کاماًل مناسبی 
قرار دارد، گفت: در س��طح کشور نیز دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، 
پیش��گام و محور آموزش علم خواب در حوزه اطفال اس��ت و این یک 

افتخار محسوب می شود.
مسئول آموزش فلوش��یب خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان 
اینکه به لحاظ پژوهش��ی و آموزشی هم حتی می توان گفت ایران به 
ترتیب در رده اول و دوم کشور های منطقه خاورمیانه قرار دارد، اظهار 
کرد: در ارائه خدمات الزم اس��ت مس��یر قانونمند شدن هم به صورت 
خدمات آموزش��ی، پیش رود و امید م��ی رود در این زمینه هم بتوان 

سامان بهتری به وضع خدمات مربوط به علم خواب داد.  
وی هدف از بازدیدش را ارزیابی خدماتی که ارائه می ش��ود دانست و 

افزود: از راه های توسعه بیشتر این خدمت حمایت می کنیم. 
دکتر صادق نیت ارزیابی خود از وضعیت بخش خواب مرکز آموزشی 
- درمانی قدس نس��بت به بازدید قبلی را کاماًل مثبت دانست و ادامه 
داد: خوشبختانه قس��مت عمده نواقص مشاهده شده در بازدید قبلی 
با حمایت دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 

تالش دکتر ش��بنم جلیل القدر، متخصص اطفال و فلوش��یب خواب 
برطرف شده است. 

در ای��ن بازدید، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین، دکتر انس��یه واحدی، فوق تخصص ری��ه و عضو هیأت علمی 
دانش��گاه بقیة اله و مس��ئول کلینیک خواب این دانشگاه، دکتر پرویز 
پدیس��ار، معاون آموزش��ی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین، دکتر نوید 
محمدی، رییس دانشکده پزشکی، دکتر عبداله دیدبان، رییس مرکز 
آموزش��ی - درمانی قدس و دکتر شبنم جلیل القدر، متخصص اطفال 
و فلوش��یب خواب حضور داشتند و پس از بازدید از بخش خواب، در 

نشستی در دفتر رییس مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه، دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در بین 68 دانشگاه علوم پزشکی کشور، رتبه سوم را در فرایند 

ثبت نام اولیه کسب کرد. 
ثبت نام جش��نواره دانش��جوی نمونه به منظور انتخاب نخبگان و ارج 
نه��ادن به علم در بخش های آموزش��ی، پژوهش��ی و فرهنگی از روز 
15 مهر 1396 آغاز ش��د و با تالش و برنامه ریزی دبیرخانه جشنواره 
دانش��جوی نمونه در حوزه مدیری��ت تعالی فرهنگی دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین، اطالع رسانی به دانش��جویان در ماه های گذشته با 
هدف ش��رکت حداکثری آنان انجام ش��د که با اس��تقبال و مشارکت 

بسیاری از دانشجویان در جشنواره امسال مواجه شد.
گفتنی اس��ت؛ به اس��تناد آمار وزارت بهداشت تعداد یک هزار و 840 
دانشجو، ثبت نام اولیه را در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام دادند. 

قدردانی بیمار از پزشک شاغل در مرکز 
آموزشی - درمانی قدس قزوین

یکی از بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین 
با ارسال متنی از  دکتر شبنم جلیل القدر، متخصص کودکان و فلوشیب 

خواب این مرکز قدردانی کرد.
در متن ارسالی این بیمار، ضمن سپاس از خداوند عز و جل؛ از تالش های 
دکتر جلیل القدر به خاطر درمان بیماری آپنه این بیمار و نجات جانش، 
کمال تشکر و قدردانی ابراز شده است. این فرد، بیش از 20 سال به این 

بیماری مبتال بوده است. 

تقدیر همراه بیمار از مدیر، پزشک و کارکنان 
خدماتی مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی 

قزوین

همراه بیم��اری در نامه ای از زحمات مدیر، پزش��ک معالج و کارکنان 
خدماتی مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین تقدیر و تشکر کرد.

در متن نامه ارسالی آمده است:
»اینجانب ... برای درمان بیمارم به بیمارس��تان ش��هید رجایی مراجعه 
کردیم که برخورد خوب دکتر مرتضوی، پزشک معالج و کیایی، پرسنل 
خدماتی بخش ارتوپدی مردان این مرکز بس��یار خوب بود که واقعا به 
صورت جان و دل زحمت فراوانی در بخش می کشیدند، تقدیر و تشکر 
می کنم و به خصوص کیانی که حتی در ساعات پایانی شب، خالصانه و 
در راه رضای خدا زحمت فراوانی برای بیمار ما و دیگر بیماران بستری در 

بخش انجام وظیفه می کرد، تقدیر و تشکر می کنم.«

یادآور می ش��ود؛ این ش��هروند با بیان اینکه روش مدیریت خوب مدیر 
بیمارس��تان در نظم و بهبود کارکنان خدماتی و همچنین در کارهای 
عمرانی این بیمارس��تان قابل ستودنی اس��ت، از وی هم تقدیر و تشکر 

ویژه ای داشت. 

تقدیر مدیر عامل نیرو محرکه از رییس دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین و کادر مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی 

حسن کاظم اوینی، مدیر عامل شرکت نیرو محرکه استان قزوین با ارسال 
لوح سپاسی، از دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
و کارکنان مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین به خاطر تالش 
هایشان برای درمان حادثه دیدگان اتوبوس شرکت نیرو محرکه قدردانی 

کرد.
در متن ارس��الی برای دکتر مهرام آمده است: »بدین وسیله، اینجانب، 
اعضای هیأت مدیره و کارکنان نی��رو محرکه، ضمن آرزوی توفیق روز 
اف��زون الهی و ابراز محب��ت و همدردی از جناب عال��ی و کادر درمانی 
بیمارس��تان شهید رجایی در پی س��انحه تصادف اتوبوس شرکت نیرو 
محرکه که منجر به مصدوم شدن کارکنان این شرکت شده بود، از تالش 
و اهتمام ویژه کارکنان بیمارستان شهید رجایی در نجات همشهریان، 

نهایت قدردانی و سپاس را مسئلت دارم.
بدون تردید خدمات ارزنده و احساس مسؤولیت شما خوبان در خدمت 
به جامعه صنعت، تولید و سازندگی میهن عزیزمان، نزد خداوند مهربان 
مأجور بوده، از درگاه قادر متعال س��المتی، عزت و س��ربلندی ش��ما را 

آرزومندم.« 

تقدیرها
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به گفته دکتر احمد قاس��م پورگلی، فوق تخصص قلب کودکان برای 
کودک 7 ساله ای که به علت اختالل هوشیاری و شل شدن اندام ها 
به اورژانس مرکز آموزش��ی - درمانی قدس قزوین مراجعه کرده بود، 

برای اولین بار در استان قزوین ضربان ساز موقت قلبی تعبیه شد.
وی عن��وان ک��رد: ابتدا با توجه به عالئم، بیمار با تش��خیص تش��نج 
بس��تری ش��د ولی پس از گرفتن ش��رح حال دقیق توسط دستیاران 
کودکان مش��خص ش��د که حدود 5 روز قبل برای بیمار،  آنژیوگرافی 
قلب و عروق انجام ش��ده و اقدام به بستن سوراخ بین بطنی به روش 

غیرجراحی و با استفاده از جاگذاری وسیله شده است.  
پزش��ک شاغل در مرکز آموزشی درمانی قدس در ادامه افزود: پس از 

آنکه دکتر کمانی، دستیار، شرح حال بیمار را ارائه داد، وی در بخش 
P.I.C.U مرکز معاینه ش��د که در حین این کار، کودک دچار ایست 

قلبی و به موقع اقدام به ماساژ قلبی و تزریق دارو شد.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با بیان اینکه علت 
ایس��ت قلبی و اختالل هوش��یاری در این بیمار در واقع بلوک کامل 
قلبی بود که در اثر فش��اری که وس��یله جاگذاری شده ایجاد می کند 
و همچنی��ن التهابی که ممکن اس��ت حین انجام ای��ن عمل راه های 
الکتریک��ی قلب را درگیر کند، ایجاد می ش��ود، گفت: تنها راه نجات 

بخش و مطمئن، تعبیه ضربان ساز موقت قلبی بود. 
بنا به اظهار این فوق تخصص قلب کودکان در ادامه بیمار با آمبوالنس 
و در معیت دستیار و 2 پرستار P.I.C.U، تحت مانیتورینگ مداوم به 
مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا انتقال داده شد و با همکاری دکتر 
آذرآسا، فلوشیپ بیهوشی قلب و متخصص بیهوشی پس از سدیشن، 
تحت آنژیوگرافی از ناحیه ورید رانی قرار گرفت و پیس )ضربان ساز( 
موقت برای بیمار تعبیه ش��د. وی ادام��ه داد: بیمار برای ادامه درمان 

دوباره به مرکز آموزشی - درمانی قدس منتقل شد. 
دکتر قاسم پورگلی تالش های دکتر آذر آسا، دکتر کمانی، رخشنده، 
س��وپروایزر مرکز آموزشی - درمانی قدس و کادر زحمتکش و دلسوز 
PICU این مرکز، همچنین کادر »کت لب« مرکز آموزشی - درمانی 

بوعلی و سوپروایزر این مرکز را قابل تقدیر دانست. 

روز 13 آبان 1396 و در نشس��ت دکتر پرویز پدیس��ار، معاون آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین با مسئوالن دانشکده بهداشت، مصوب شد 
که پیگیری ساخت کارگاه برای دانشجویان رشته های مهندسی بهداشت 

حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط انجام شود.
پیگیری تجهیزات آزمایشگاهی گروه تغذیه، در اختیار قرار دادن اتاق به 
اعضای هیأت علمی دانشکده، اختصاص کمد لباس به دانشجویان برای 
کارآموزی در مراکز آموزش��ی- درمانی و برگزاری نشست مشترک بین 
مسئوالن دانشکده های پزشکی و بهداشت با معاون آموزشی دانشگاه برای 
کارآموزی دانشجویان در مراکز یاد شده از دیگر مصوبات این نشست بود.

در این نشست دکتر علی صفری واریانی، رییس دانشکده بهداشت و دیگر 
مدیران این دانشکده و احمد پورشریفی، مدیر امور آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه نیز حضور داشتند.
محور گفتگوهای این نشست، فضاهای آموزشی، تجهیزات دانشکده، کار 

آموزی دانشجویان، ساخت کارگاه های آموزشی، ارائه دروس مهارت های 
زندگی برای دانشجویان و بودجه پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

بود. 

برای اولین بار در استان قزوین؛

ضربان ساز موقت قلبی برای کودک 7 ساله تعبیه شد

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

برای دانشجویان رشته های بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط، 
کارگاه ساخته می شود

ضربان

رسیدگی به 60 پرونده در اداره بازرسی و 
پاسخگویی به شکایات

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر س��ید مجتبی س��یدصادقی، 
رییس اداره بازرس��ی و پاسخگویی 
به ش��کایات دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در تشریح بخشی از فعالیت 
های این اداره در نیمه نخست سال 
1396 گفت: تع��داد 60 پرونده در 
این اداره مورد بررسی قرار گرفت و 

تعیین تکلیف شد.
رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه عنوان کرد: 
میانگین زمان پاسخگویی به پرونده ها 18 روز است و این اداره 
در 6 ماهه اول س��ال 1396 تع��داد 36 مورد بازدید از مجموعه 

واحدهای مختلف دانشگاه داشته است.
به گفته دکتر سیدصادقی برگزاری کالس های آموزشی، تشکیل 
ی��ک مورد کارگروه تکریم ارباب رجوع و 2 مورد کارگروه پایش 
خبر، در کنار شرکت در بازگشایی پاکت های مناقصه ها و مزایده 
ها، آزمون های اس��تخدامی و آموزش حقوق شهروندی از دیگر 

فعالیت های این اداره در نیمه نخست سال 1396 است.

جراحی موفق مخچه باعث تکلم آرنولد 
29 ساله شد

دکت��ر مهران م��رادی، متخصص جراحی مغ��ز و اعصاب مرکز 
آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین با همراهی دکتر سینا 
عبداله زاده، متخصص جراحی مغز و اعصاب و تیم بیهوشی این 
مرکز با انجام جراحی موفق س��ه س��اعته بر روی مخچه آرنولد 
29 س��اله در اتاق عمل مرکز یاد ش��ده، باعث بازگشت تکلم به 

بیمار شدند.
به گفته دکتر مرادی، بیمار با شکایت اختالل تکلم، اختالل بلع و 
ضعف اندام ها مراجعه کرده بود که پس از بررسي با این تشخیص، 

تحت عمل جراحي قرار گرفت و با بهبودی کامل مرخص شد.
این متخصص جراحی مغز و اعصاب با بیان اینکه مخچه مغزی یا 
همان افتادگي مخچه نوعی اختالل در ساختار مخچه )قسمتی 
از مغز و مؤثر در حفظ تعادل( اس��ت، اظهار کرد: در این عارضه، 
پایین ترین قسمت مخچه )TONSIL( از سوراخ قسمت پایین 
جمجم��ه )FORAMEN MAGNUM( بی��رون زده می 

شود. 
دکتر مرادی عنوان کرد: این مشکل بر عملکرد مخچه، ساقه مغز، 
اعصاب مخچه ای و نخاع تأثیر گذاشته و همچنین جریان مایع 
مغ��زی - نخاعی )مایعی که مغز و طناب نخاعی را احاطه کرده 

است و جریان دارد( نیز مسدود می شود. 

بانوی 24 ساله پس از سه بار احیای
 قلبی- ریوی به زندگی بازگشت

بیماری که دچار ایست قلبی شده بود، با تالش تیم درمانی بخش 
اورژانس مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی س���ینا قزوین زندگی 

دوباره یافت.  
محمد یوسفلی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی بوعلی 
سینا در رابطه این بیمار گفت: وی بانوی 24 ساله ای است که با 
تنگی نفس، اُفت فشار خون و کاهش سطح هوشیاری در حالت 
شوک به اورژانس مرکز منتقل و در ابتدای پذیرش، دچار ایست 

قلبی و تنفسی شد.
یوسفلی عنوان کرد: تیم درمانی بالفاصله بر بالین بیمار حضور 
یافت و با انجام سه بار احیای قلبی - ریوی توسط دکتر سهیل 
سلطانی، متخصص طب اورژانس و تیم پرستاری بخش اورژانس، 
عالئم حیاتی بیمار بازگشت و به دستگاه تنفس مکانیکی متصل 

شد.
مدیر پرس��تاری مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا با اشاره به 
انجام سریع اقدامات تشخیصی و درمانی گفت: بیمار توسط دکتر 
رویا رضایی، متخصص قلب مقیم در بخش اورژانس مورد معاینه 
قرار گرفت و با انجام اکوکاردیوگراف��ی، تش�خیص آمبولی وسیع 

داده و بالفاصله داروی ضد انعقاد برای بیمار تزریق شد.
به گفته یوسفلی با تالش تیم درمانی و انجام اقدامات صحیح و 
به موقع، بیمار بعد از 24 ساعت از بیهوش�ی خارج و از دستگاه 
تنفس مکانیکی جدا ش��د و پس از انتقال به بخش سی سی یو 

پس از طی مراحل درمان، با حال عمومی خوب مرخص شد.

دکت��ر بهزاد دم��اری، عضو هیات علمی دانش��گاه ته��ران و رییس 
ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین در کارگاه آموزشی حکمرانی خوب 
و توس��عه پایدار ویژه مشاوران س��المت دستگاه های اجرایی استان 
قزوین گفت: در س��ازمان برنامه و بودجه مدلی در حال پیاده شدن 
اس��ت که از آن به عنوان مدل دیده بانی توس��عه پایدار نام برده می 
ش��ود که این شیوه نامه مدل دیده بانی یک ابزار یا الگویی است که 
نظام برنامه ریزی، اجرا و ارزش��یابی برنامه های توسعه را بهبود می 

بخشد و از سال 1396 راه اندازی شده است.
رییس ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین ادامه داد: مدل دیده بانی به 
تدریج در دبیرخانه ش��ورای برنامه ریزی اجرایی استان ادغام خواهد 
ش��د و با این مدل می توان چگونگی توسعه پایدار را تضمین کرد و 
با این حس��اب توس��عه به طور معمول محلی شروع شده و از پایین 
به باال خواهد بود و تا زمانی که نتوان در سیستم های شهرستانی و 
اس��تانی توانمندی ایجاد کرد هیچ اتفاقی در کشور به وجود نخواهد 

آمد.
دکتر دماری در این کارگاه توضیح داد: مهمترین کار برای پاس��خگو 
بودن، ارزش��یابی برنامه ها اس��ت و برنامه های کش��ور کمتر از 10 
درصد ارزشیابی می ش��وند یعنی با وجود اینکه سازمان ها و ادارت 
از نظر برنامه ریزی توانمند شده اند ولی هنوز از نظر ارزشیابی دچار 
ضعف هس��تند و با این ارزشیابی ها می توان مشکالت استانی دیده 

شده را برطرف کرد.

ریی��س ایس��تگاه تحقیقات س��المت قزوین در پایان س��خنان خود 
افزود: به دلیل توس��عه فناوری در دنیا، توسعه شبکه های اجتماعی 
و دانش افراد حکمرانی بسیار مشکل شده است و بیش از هر زمانی 
کار حکمرانان س��خت تر ش��ده اس��ت و برای یک حکمرانی خوب، 
مش��ارکت، احترام ب��ه قانون و رعایت کامل منش��ور حقوق بش��ر، 
ش��فافیت، پاس��خگویی، مس��ئولیت پذیری، تنوع و داش��تن عینک 

جنسیت از عوامل مؤثر خواهند بود. 
گفتنی اس��ت؛ ای��ن کارگاه با حضور 30 تن از مش��اوران س��المت 
دس��تگاه های اجرایی استان قزوین در تاریخ 9 آبان 1396 در سالن 
آمفی تئاتر ستاد دانشگاه و به همت دبیرخانه سیاستگذاری سالمت 
دانشگاه علوم پزش��کی قزوین و با هدف افزایش توانمندی مشاوران 

سالمت برگزار شد. 

مدل دیده بانی توسعه پایدار از ابتدای سال 1396 
راه اندازی شده است
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ضربان

خارج کردن تومور هشت سانتی از سر دختر 
سه ساله

دکتر سینا عبداله زاده، متخصص جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی 
- درمانی شهید رجایی قزوین از خارج کردن تومور هشت سانتی از 

سر دختر سه ساله ای در این مرکز خبر داد.
وی عنوان کرد: جراحی این تومور مغزی با کمک دکتر مهران مرادی، 
متخصص جراحی مغز و اعصاب و تیم بیهوشی به سرپرستی حمید 

کیالها در اتاق عمل مرکز انجام شد.
دکتر عبداله زاده با اشاره به اینکه معموالً دلیل بروز تومورهای مغزی 
در کودکان ارثی بوده ولی می تواند عوامل دیگری هم داش��ته باشد، 
اظهار کرد: برداش��ت این تومور از مغز این کودک در یک جراحی 6 
ساعته انجام ش��د. وی ادامه داد: بیمار بعد از 12 روز بستری و بهره 
من��دی از مراقبت های ویژه در بخش آی س��ی یو و بخش چهار با 

بهبودی کامل مرخص شد.
Á یک سوم مغز بیمار دارای تومور بود

این متخصص جراحی مغز و اعصاب گفت: با توجه به اینکه یک سوم 
مغز بیمار، درگیر تومور ش��ده بود و کار را برای جراحی سخت کرده 
بود ولی دکتر مرادی با وجود اینکه در عصر روز پنچشنبه که نوبت 
شیفت کاریش نبود و در حال استراحت بود، با حضور در این جراحی 
پیچیده و سخت، سهم بسزایی در خارج کردن تومور مغزی داشت. 

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛
کمپین دو روزه ریشه کنی هپاتیت در سطح 

شهر قزوین برگزار شد

هپاتیت بیماری التهاب کبد اس��ت که به دالیل مختلفی ایجاد می 
شود. در این میان هپاتیت C و  Dمهمترین عوامل سرطان کبد به 
ش��مار می آیند. در حال حاضر 500 میلیون نفر در جهان آلوده به 
هپاتیت C و  Dهستند که برخی از افراد ناقالن خاموش می باشند.

روزهای پنج ش��نبه و جمعه م��ورخ 4 و 5 آبان م��اه 1396 قزوین 
شاهد بر پایی کمپین ریشه کنی هپاتیت بود. این حرکت ارزشمند با 
همکاری اداره مشاوره و سالمت روان معاونت دانشجویی و فرهنگی، 
گروه ایدز و هپاتیت معاونت بهداشتی، کانون سالمت رفتار، همتایاران 
و کانون هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت.  در مدت این 
دو روز دانش��جویان با استقرار در 11 نقطه از شهر، ضمن آموزش و 
اطالع رسانی شهروندان قزوینی با بیماری هپاتیت، راه های مقابله و 
درمان، موارد مشکوک یا ابتال به بیماری هپاتیت را نیز شناسایی کرده 
و جهت دریافت خدمات درمانی مناسب، آنها را به مراکز درمانی دارای 

صالحیت راهنمایی و هدایت کردند.
 این حرکت با بازخورد بسیار خوب شهروندان مواجه شد و خواستار 

اجرای برنامه های مشابه دیگری بودند.

یک قدم تا مرگ؛
درمان سوختگی مرد 23 ساله ای که بر اثر 

برق گرفتگی دچار سقوط آزاد شد
مرد 23 ساله ای که هنگام کار دچار برق گرفتگی با کابل برق فشار 
قوی، با س��وختگی 40 درصد س��قوط کرده بود، در مرکز آموزشی- 

درمانی شهید رجایی قزوین بستری و درمان شد.
 فرزانه س��لیمان پوریان، مسئول بخش سوختگی مرکز آموزشی - 
درمانی شهید رجایی درباره این بیمار گفت: وی از ناحیه شکم، پشت 
کمر، دست راست و هر 2 پا )ناحیه ران( و برخی قسمت های دیگر 
بدن دچار سوختگی ش��ده بود که بعد از 40 روز بستری بودن، زیر 
نظر دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی و سوختگی و با رسیدگی 
پرستاران بخش به شرایط مطلوب برگشت. وی با بیان اینکه به علت 
برق گرفتگی، بیمار دچار مشکالت قلبی نیز شده بود و فاصله ای کمی 
با مرگ داش��ت ولی با اقدامات خوب پزشکی از مرگ حتمی نجات 
یافت، هش��دار داد: برق گرفتگی و وارد ش��دن شوک به افراد، باعث 
ایجاد اختالالت عروقي خاص می شود که هرچند گاهي کم اهمیت و 
موقتي است، ولی بعضي اوقات، شدید و طوالني است و در موارد حاد، 

منجر به مرگ مي شود. 

دکت��ر س��ید علیرض��ا ح��اج 
س��یدجوادی، ریی��س مرک��ز 
آموزش��ی - درمانی 22 بهمن 
بازدی��د  جری��ان  در  قزوی��ن 
مدیر روابط عمومی دانش��گاه 
علوم پزش��کی قزوی��ن از این 
مرکز اظهار ک��رد: با توجه به 
اهمیت و تأثیرگذاری بیماری 
های روان به اف��راد خانواده و 
جامعه، موضوع پیشگیری از اختالالت روانپزشکی در سطوح مختلف 
از اهمیت خاصی برخوردار است و در جامعه ما نیز باید به طور جدی 

به این موضوع توجه شود.
این متخصص روانپزش��کی، سطح اول پیش��گیری را بر پایه آموزش 
مهارت های زندگی برای ارتقای س��المت روان و پیش��گیری از بروز 
بیماری های روانی اینگونه دانس��ت که تالش می شود، بیماری های 

روانی ایجاد نشود و سالمت روان افراد برقرار شود.
دکتر حاج س��یدجوادی، سطح دوم را ش��امل شناسایی بیماری ها و 
درمان افراد مبتال به آنها دانس��ت و گفت: با توجه به ش��رایط فعلی، 
برخالف کشورهای پیشرفته که به سطح اول توجه قابل مالحظه ای 
می ش��ود، به نظر می رس��د که ضمن توجه به پیشگیری سطح اول، 
به دلیل ش��یوع باالی اختالالت روانی و شناسایی و درمان معدودی 
از بیماران باید س��طح دوم در اولویت قرار گیرد زیرا پیشگیری اولیه 
برای جمعیت س��الم پاسخگوست، نه برای افرادی که درگیر بیماری 

های اعصاب و روان هستند.
وی البته این نکته را نیز اضافه کرد: تعداد روانپزشک در کشور ایران 
خیلی کم است و برخالف آنکه در کشورهای پیشرفته برای هر 100 
هزار تن جمعیت تعداد 12 تا 16 روانپزش��ک فعالیت می کند اما در 
کش��ور ایران برای چنین جمعیتی، تنها 2 روانپزش��ک حضور دارد و 
این یعنی بستر مهم ترین عامل شناسایی و درمان بیماری های روان 

در کشور فراهم نیست.
رییس تنها مرکز تخصصی روانپزشکی استان قزوین با تأکید بر اینکه 
به طور کلی شیوع بیماری های روانپزشکی باالست و همین موضوع 
باعث ش��ده اس��ت که س��ازمان بهداش��ت جهانی توجه به آنها را در 
اولویت خود قرار دهد، اظهار کرد: در طبقه بندی بیماری ها، سازمان 
بهداشت جهانی مالک هایی مانند بارکلی بیماری ها و میزان ناتوانی 

ناشی از بیماری ها را مورد توجه قرار داده است.
Á افسردگی در رأس

به گفته دکتر حاج سیدجوادی، افسردگی عمده در رأس این بیماری 
هاس��ت که در سال های أخیر  توسط سازمان بهداشت جهانی اعالم 

شده و ناتوان کننده ترین بیماری است. 
وی با بیان اینکه از هر چهار زن، یکی به این بیماری در طول زندگی 
مبتال می ش��ود )شیوع 25 درصد(، شیوع آن در مردان را حدود 15 
درصد دانس��ت و عن��وان کرد: با این بیم��اری، عملکرد فرد همچون 

عملکرد شغلی و رفتاری و روابط بین فردی دچار اختالل می شود.

Á  اختالالت اضطرابی، شایع ترین اختالل روانپزشکی
رییس مرکز آموزشی - درمانی 22 بهمن قزوین، اختالالت اضطرابی 
را ش��ایع ترین اختالالت روانپزشکی عنوان کرد و گفت: این بیماری 
در 30 درصد زنان و 20 درصد مردان دیده می ش��ود و این بیماری 
تبعات مختلف فراوانی در عملکرد فردی و خانوداگی دارد و به خاطر 
شکایت جسمی ناشی از اضطراب، بیماران تحت بررسی های مکرر و 

غیرضروری طبی و درمان های مربوطه قرار می گیرند.
Á  اختالالت زناش�ویی و خانوداگی و طالق یکی از تبعات اختالالت

روانپزشکی 
بنا به اظهار این متخصص روانپزشکی موارد قابل توجهی از اختالفات 
و مش��کالت بی��ن زوج ها به خص��وص زوج های ج��وان تحت تأثیر 
اختالالت روانپزش��کی در طرفی��ن از جمله افس��ردگی، اضطراب و 
اختالالت ش��خصیت است که منجر به آس��یب پذیری خانواده و در 

مواردی از بین رفتن ارکان خانواده و طالق می شود.  
Á ریختن قبح قلیان کشیدن بانوان

دکتر حاج س��ید جوادی، موضوع دیگ��ر را مصرف مواد مخدر قانونی 
و غیرقانونی دانس��ت و گفت: وابستگی به مواد )اختالالت  وابسته به 
مواد( پیامدهای فراوانی دارد که گس��ترده ترین مباحث روانپزشکی 

را شامل می شود.
این متخصص روانپزش��کی با اظهار ش��گفتی از اینکه در کشور ایران 
سیگار کش��یدن بانوان ناپسند است ولی قلیان کشیدن آنان اینگونه 
دیده نمی ش��ود، هشدار داد: ضررهای قلیان کشیدن بسیار بیشتر از 

استعمال سیگار است.
به گفته دکتر حاج س��ید جوادی از معضالت جدید جامعه، گسترش 
مص��رف مواد محرک و توهم زای صنعتی )متآمفتامین با نام خیابانی 
شیش��ه( فراتر از مصرف مواد مخدر ُس��ّنتی )تریاک و هروئین( است 
که فرد مصرف کننده عالوه بر عوارض ناش��ی از اعتیاد به مواد دچار 
اختالل حاد روانپزش��کی به صورت روانپریش��ی، هذیان و توهم شده 
و سبب آشفتگی در رفتار و ایجاد صدمه به خود و دیگران می شود.

 ف��روش مواد مخ��در در داروخانه با چه توجیهی ؟ مس��ئولیت آن با 
کیست ؟ 

وی با اش��اره به اینکه ترامادول یکی از داروهای مخدر نیمه صناعی 
اس��ت و عالوه بر اعتیاد ش��دید، از عوارض خطرناک آن تشنج است، 
بیان کرد: بر خالف کش��ورهای پیش��رفته متأسفانه این دارو با وجود 
اینکه جزء داروهای طبقه بندی ش��ده و غیرقاب��ل ارائه در داروخانه 
اس��ت، پس از آنکه سال ها بدون نسخه در داروخانه ها به مردم ارائه 
می شد، در حال حاضر نیز با داشتن نسخه از داروخانه قابل تهیه است 
که متاسفانه افراد زیادی این موضوع را مجوز مصرف این دارو دانسته 

و دچار اعتیاد و آسیب های مغزی ناشی از آن می شوند.
Á  گم شدن آمار مصرف الکل در غبار 

مصرف الکل مورد دیگری بود که دکتر حاج سید جوادی به آن اشاره 
کرد و گفت: به دلیل منع مصرف از نظر ش��رعی، اصوالً درباره میزان 
مصرف و عوارض ناش��ی از آن اطالعات مناس��ب و معتبری در دست 
نبوده و اقدامات مناسبی از نظر پیشگیری و درمان انجام نمی شود.

لزوم توجه به پیشگیری از بروز اختالالت روانپزشکی در جامعه

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: افزون بر 25 درصد 
دانش��جویان شاغل به تحصیل در این دانش��گاه در مقطع تحصیالت 

تکمیلی هستند. 
دکتر پرویز پدیسار با اشاره به اینکه در سال های اخیر رشد تحصیالت 
تکمیلی قابل توجه بوده و در حال حاضر تمرکز بر روی کیفی سازی 
اس��ت، خاطر نش��ان کرد: تعداد 617 دانش��جو در مقطع تحصیالت 
تکمیل��ی در این دانش��گاه مش��غول به تحصیل هس��تند ک��ه از این 
تعداد 175 تن در هش��ت رشته مختلف دستیاری تخصصی پزشکی 
بالینی، تعداد 38 دانش��جو در 6 رش��ته مختلف دستیاری تخصصی 
 2 ، Ph.D دندانپزش��کی، تع��داد 19 تن در دوره دکت��رای تخصصی
تن در دوره فلوش��یپ، پنج تن در دوره MPH و 378 تن در مقطع 
کارشناس��ی ارش��د در 15 رش��ته مختلف در این دانشگاه مشغول به 

تحصیل هستند.  
ب��ه گفته معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، توس��عه 
تحصی��الت تکمیل��ی یکی از محوره��ای برنامه تحول و ن��وآوری در 
آموزش علوم پزشکی اس��ت و اهمیت موضوع آموزش به حدی است 
که دانشمندان بزرگی در دنیا آن را سنگ بنای ثروت انسان و اساس 

فن آوری اقتصادی نامیدند.

دکتر پدیسار به توس��عه بیشتر تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تأکید 
کرد و گفت: مرکز اصلی تربیت نیروی انس��انی کارشناس و متخصص 
در آموزش عالی اس��ت. وی با بیان اینک��ه آموزش عالی و تحصیالت 
تکمیلی، بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاس��تمداران، جامعه 
شناس��ان و اقتصاددانان قرار گرفته است، عنوان کرد: سرمایه گذاری 
در این بخش به دلیل دستاوردهای ارزشمندی که نصیب جامعه می 

کند، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.  

25 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 
مقطع تحصیالت تکمیلی هستند
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اورژانس قزوین در مرز خسروی بیمارستان 
صحرایی برپا می کند

با حمایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تکنسین های مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی این استان برای ارائه خدمات درمانی 
به زائران اربعین حس��ینی، روز چهارم آب��ان 1396 برای برپا کردن 
بیمارس��تان صحرایی و اس��تقرار در آن محل، راهی مرز خسروی در 

استان کرمانشاه شدند.
احمد قاس��می، معاون مرکز فوریت های پزش��کی استان قزوین در 
این رابطه گفت: طبق ُسّنت هر ساله، آیین پیاده روی زائران کربالی 
معلی و نجف اش��رف به مناس��بت اربعین حسینی برگزار می شود و 
اورژانس 115 استان قزوین قصد دارد بیمارستان صحرایی متشکل از 
بخش های مختلف مانند اورژانس بیمارستانی، اتاق عمل، آزمایشگاه، 

سی سی یو، آی سی یو، ارتوپدی و دندانپزشکی برپا کند.
قاسمی تصریح کرد: این بیمارستان دارای 11 کانکس از پیش تعبیه 
ش��ده  است که توسط چادرهای مخصوص به هم متصل می شوند و 
10 تن مس��ئول برپایی و نظارت بر روند درمان بیمارس��تان هستند. 
وی ادامه داد: عالوه بر آن، سه دستگاه آمبوالنس به تعداد 9 تکنسین 
عملیاتی برای ارائه خدمات درمانی بیمارستانی و پیش بیمارستانی به 

همراه این تیم اعزام شدند.

قاسمی اظهار کرد: زائران عبور کننده از مرز خسروی می توانند برای 
دریافت خدمات درمانی در طول ساعات شبانه روز به این بیمارستان 
صحرای��ی مراجعه کنند و این بیمارس��تان تا س��ه روز بعد از اربعین 

حسینی، یعنی روز 21 آبان ماه برقرار است. 

بررسی مقابله با حوادث در بیمارستان ها و 
مراکز درماني استان قزوین

مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مناسبت 
هفته پدافند غیرعامل کارگاه »نحوه تدوین مقابله با حوادث شیمیایي، 
بیولوژیکي، رادیواکتیو، هسته ای و انفجار در مراکز درماني« را برگزار 

کرد.
علی فخار سلیماني، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
پزش��کي قزوین با بی��ان این خبر اظهار کرد: این برنامه آموزش��ي با 
همکاري اداره کل پدافند غیرعامل استانداري قزوین برگزار شد و در 
آن دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و تمهیدات بیمارستان ها و 
کارشناسان بهبود کیفیت مراکز درماني ضمن آشنایي با این حوادث 

با چالش های پیش رو در این حوزه آشنا شدند.
این مقام مس��ئول، هفته پدافن��د غیرعامل را فرصت��ي برای تبیین 
مفاهیم ح��وزه مذکور در واحدهاي درماني دانس��ت و یکي از حوزه 

هاي پدافند غیرعامل در حوزه سالمت را نحوه پاسخ مناسب درماني 
- بهداشتي به حوادث یاد شده عنوان کرد.

در ای��ن کارگاه محمد علي زرآبادي از ط��رف اداره پدافند غیر عامل 
اس��تان ضمن تقدیر از فعالیت هاي متعدد و مؤثر کارگروه تخصصي 
س��المت در پدافند غیرعامل اس��تان اش��اره اي به تاب آوري مراکز 

درماني در حوزه هاي سالمت و منابع انرژي داشت.
مصطفی امیري، کارش��ناس پدافند غیرعامل دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوی��ن نیز نقش حوزه هاي تخصصي مراکز درماني را در پاس��خ به 
حوادث ش��یمیایي، بیولوژیکي، رادیواکتیو، هسته ای و انفجار تشریح 

کرد و چالش های مراکز را به بحث گذاشت. 

تنفس نوزاد یک روزه عادی شد 

نوزاد یک روزه ای که با حال عمومی بد به مرکز آموزش��ی - درمانی 
قدس منتقل و در بخش  مراقبت های ویژه نوزادان بستری شده بود، 
پس از 32 روز با تالش پزشکان و پرستاران  این بخش با حال عمومی 

خوب به آغوش مادرش بازگشت.
س��هیال مهاجر، سرپرستار بخش مراقبت های ویژه نوزادان این مرکز 
با اعالم این خبر گفت: این نوزاد هنگام  پذیرش به علت قطع تنفس 
مکرر، زیر دستگاه وینتالتور قرار گرفت و با انجام کار درمانی پس از 

32 روز از دستگاه جدا شد و با شیر مادر تغذیه را شروع کرد. 

ناجیان ثانیه ها

کدگذاری بشقاب غذایی بیمار هزینه اضافه 
ای نخواهد داشت

با توجه به پروژه عملیات��ی انجام کدگذاری رژیم های غذایی بیماران، 
اولین نشست توجیهی - آموزشی کارشناسان تغذیه استان قزوین روز 
10 آبان 1396 برگزار شد. در این برنامه اعالم شد که کدگذاری بشقاب 

غذایی بیمار هزینه اضافه ای نخواهد داشت.
ندا دهناد، کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در این رابطه گفت: بیمارس��تان تأمین اجتماعی رازی به عنوان 
اولین بیمارس��تان اجرا کننده این برنامه، با هماهنگی معاونت درمان 

دانشگاه میزبان این نشست آموزشی پُربار بود. 
به گفته این کارشناس، دکتر مخلوقی، رییس بیمارستان تامین اجتماعی 
رازی پس از ارائه توضیحاتی در مورد نحوه اجرایی شدن این برنامه در 
بیمارستان اظهار کرد: اجرای برنامه کد گذاری رژیم های غذایی بیماران 
تاکنون هزینه مالی اضافه ای بر بیمارستان تحمیل نکرده و هزینه فکری 
و ایجاد هماهنگی بین بخش��ی با کادر تغذیه و سایر عوامل اجرایی در 

اجرای صحیح این برنامه نقش اساسی داشته است. 
این کارشناس تغذیه بالینی آموزش بیماران دیابتی بستری و کدگذاری 
رژی��م های غذایی آنان را از دیگر برنامه های جالب اخیر بخش تغذیه 
بیمارس��تان تأمین اجتماعی رازی دانست و افزود: مقرر شده است هر 
بیمار دیابتی مشاوره شود و کد رژیمی خاص که با لحاظ شرایط بالینی 

بیمار تنظیم شده، در بشقاب غذایی او قرار گیرد. 
به گفته دهناد، اجرای منوی انتخاب غذا برای بیماران بستری و مدیریت 
بهین��ه آن از دیگر اقدامات مهم بیمارس��تان رازی بود که مورد توجه 

کارشناسان تغذیه سایر بیمارستان ها نیز قرار گرفت.  
در پایان این نشس��ت آموزش��ی، بازدیدی هم از آشپزخانه انجام شد 
و کارشناس��ان تغذیه، ضمن مش��اهده فضاهای کاربری، تجهیزات و 
س��ردخانه ها، به صورت عملی با نحوه برچس��ب گذاری و پیاده سازی 
برنامه  غذایی مش��اور تغذیه در بشقاب غذای بیمار و چگونگی آموزش 

کادر آشپزخانه در این خصوص آشنا شدند.

تاکنون پرونده الکترونیکی س��المت برای 87.5 درصد جوانان استان 
قزوین در مراکز جامع خدمات س��المت، پایگاه های س��المت و خانه 

های بهداشت این استان تشکیل شده است.
مژگان عباسی، کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این خبر افزود: 
با توجه به اینکه 21 درصد جمعیت اس��تان را جوانان 18 تا 29 ساله 
تشکیل می دهند، تشکیل پرونده سالمت و ارزیابی سالمت این گروه، 

یکی از اهداف این واحد محسوب می شود.
به گفته این کارشناس بهداشتی، تمامی جوانان در این گروه سنی می 
توانند با مراجعه به مراکز تابعه دانش��گاه به صورت رایگان از خدمات 
غربالگری فش��ارخون، آسم، سل، وضعیت س��المت روان و اختالالت 
روانپزشکی، ارزیابی نمایه توده بدنی و رفتارهای تغذیه ای، ناهنجاری 
های ژنتیک، س��المت اجتماعی، اخت��الالت خونی فقر آهن، بیماری 
های دستگاه تناسلی، بیماری های تیروئید، ارزیابی سوء مصرف مواد 
و دخانیات، واکسیناسیون و  هپاتیت برخوردار شوند. وی اضافه کرد: 

این خدمات توسط پزشکان و مراقبان سالمت ارائه می شود. 
عباسی گفت: در طی 6 ماهه اول سال 1396 تعداد 568 هزار و 356 
مورد از این خدمات به جوانان مراجعه کننده به مراکز تابعه دانش��گاه 

ارائه شده است. 

تشکیل پرونده الکترونیک سالمت برای 87.5 درصد
 جوانان استان قزوین

کشف و ضبط قرص برنج از یک عطاری در قزوین
دکت��ر عباس طالبی��ان، مدیر 
نظ��ارت ب��ر ف��رآورده ه��ای 
مکم��ل  و  ُس��ّنتی  طبیع��ی، 
معاون��ت غذا و دارو دانش��گاه 
علوم پزش��کی قزوین از کشف 
و ضبط 70 قرص برنج از یک 
عطاری در قزوین خبر داد. وی 
افزود: متصدی این عطاری به 

مراجع قضایی معرفی شد.
دکتر طالبیان بیان کرد: بیش��تر عطاری هایی که مجوز ندارند، این 
دس��ته از قرص های غیرمجاز را در اختیار مردم می گذارند زیرا این 
قرص ها به صورت قاچاق وارد کشور شده و فروش آن ها در عطاری 

ها غیرقانونی است. 
وی عنوان کرد: اگر هم گاهی قرص های ش��یمیایی برنج در عطاری 

ها مش��اهده می ش��ود، قطعاً از مبادی غیر رسمی و به شکل قاچاق 
وارد ش��ده اس��ت. مدیر نظارت ب��ر فرآورده های طبیعی، ُس��ّنتی و 
مکمل معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین ادامه داد: 
خوشبختانه آمار میزان مرگ در اثر مصرف قرص برنج از 12 تن در 

سال 95 به 9 تن در سال 96 کاهش داشته است.
به گفته این مقام مس��ئول، بازرس��ان اداره نظ��ارت بر فرآورده های 
طبیعی، ُس��ّنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین به طور مداوم بر عملکرد عطاری ها نظارت جدی دارند و اگر 
افراد متخلف شناس��ایی شوند به شدت با آنها برخورد و عطاری آنها 

نیز پلمب می شود. 
دکتر طالبیان از مردم درخواس��ت کرد: در صورت مش��اهده چنین 
تخلفی، حتما موضوع را به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین اطالع دهند تا بازرسان به سرعت عطاری مورد نظر را بررسی 

کرده و پیگیری های الزم برای آن نیز انجام شود.



8
  سال 17   شماره 169    نیمه اول آبان ماه  96  

ضربان

کمپین »پایانی بر هپاتیت« توسط دانشجویان همتایار 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد 

330 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانش آموخته شدند

خلق لحظاتی شاد برای کودکان بستری در مرکز
 آموزشی- درمانی قدس قزوین

در استان قزوین؛

اجرای برنامه پیشگیری از انتقال بیماری ایدز از مادر به
کودک آغاز شد

ب��ا توج��ه به هفته ملی اطالع رس��انی هپاتیت، از اول ت��ا هفتم آبان 
1396 معاونت بهداشتی و معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین از طریق تشکیل گروه های همتایار از بین دانشجویان 
  C و B  داوطلب و توانمندسازی آنان در زمینه بیماری های هپاتیت
اقدام به برگزاری کمپین »پایانی بر هپاتیت« در س��طح شهر قزوین 

کرد. 
دکت��ر بهزاد نجف پور، کارش��ناس هپاتیت دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوی��ن با بیان ای��ن خبر گفت: در این کمپین ک��ه در نقاط مختلف 
ش��هر برگزار شد، برای عموم مردم، مش��اوره های الزم همراه با ارائه 
پمفلت های مرتبط انجام ش��د و افراد در معرض خطر، برای دریافت 
خدمات تکمیلی به مرکز بهداشت ش��هید بلندیان شهرستان قزوین 

ارجاع شدند. 
به گفته دکتر نجف پور، هپاتیت های  ویروس��ی از بیماری های شایع 

در جهان بوده و عامل مهم نارس��ایی کبد و س��یروز کبدی است. وی 
ادامه داد: حل معضل هپاتیت نیاز به افزایش و ارتقای سطح آگاهی و 

دانش همه افراد جامعه دارد. 

در 6 ماه نخست امسال، اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین برای 330 دانشجوی این دانشگاه فرم فراغت از تحصیل صادر 

کرد. 
احمد پورش��ریفی، مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین در روزهای آغازین آبان 1396 با اعالم این خبر 
گفت: از ابتدای سال تاکنون برای بیش از 400 تن از دانش آموختگان 
دانشگاه نیز پس از انجام تعهدات قانونی در مقاطع کاردانی تا دکترای 
عمومی، مدرک تحصیلی گواهینامه موقت، دانشنامه پایان تحصیالت 
و مجوز صادر شد. وی افزود: ریزنمرات بیش از  120 تن از دانشجویان 
پذیرفته شده در مقاطع باالتر این دانشگا، به دانشگاه های دیگر ارسال 

شد. 
یادآور می ش��ود؛ اداره دانش آموختگان یکي از ادارت تابعه مدیریت 

آموزش��ي و تحصیالت تکمیلي مس��تقر در معاونت آموزشی دانشگاه 
است که شهال غیاثوند، مسئولیت آن را برعهده دارد.

این اداره، امانت دار زحمات دانش آموختگان و ارزشیابي هاي اساتید 
در طول سال ها تدریس است و پل ارتباطی دانش آموختگان با سایر 
دانش��گاه های داخل و خارج از کش��ور و مراکز دولتي و خصوصي در 
ارتباط ب��ا تأییدیه تحصیلي و مدارک برای اش��تغال و ادامه تحصیل 

است.
پورش��ریفی ضمن قدردانی از زحمات کارکن��ان این اداره اظهار کرد: 
ص��دور تأییدی��ه تحصیلی، انجام ام��ور بین الملل دانش��جویان، امور 
مش��موالن و خرید تعهدات حین تحصیل نی��ز از دیگر فعالیت های 
ج��اری و مهم ای��ن اداره بوده و پاس��خگوی تعداد زی��ادی از دانش 

آموختگان دانشگاه در سراسر کشور است.

در روزه��ای میانی آبان ماه 1396 با تالش »کانون خیریه الس��ت« 
دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، تعدادی از دانش��جویان این دانشگاه 
با صورت های نقاش��ی ش��ده و بادکنک های رنگی وارد فضای مرکز 
آموزش��ی- درمانی قدس قزوین ش��دند و ضمن عیادت از کودکان 
بس��تری در بخش های مختلف لحظات ش��ادی را برای آنان ایجاد 

کردند.
در ادام��ه ای��ن برنام��ه که در س��الن آمف��ی تئاتر مرکز اجرا ش��د، 
دانش��جویان به  همراه کودکان به ش��عرخوانی پرداختند. همچنین 
مسابقه ای برای آنان برگزار شد و در انتها به همه کودکان، جوایزی 

اهدا کردند.
این طرح شادی بخش، پیش از این اردیبهشت ماه نیز اجرا شده بود 

و مورد استقبال گرم همراهان بیماران قرار گرفت و خواستار اجرای 
بیشتر این برنامه ها شدند.

پیش��گیري از انتق��ال م��ادر به 
کودک یک��ي از راهبردهاي مهم 
و اس��تراتژیک در پیش��گیري از 
انتق��ال بیماری ای��دز و ویروس 
»اچ آی وی« )HIV/AIDS( و 
بیماري هاي آمیزشي است که در 
برنامه هاي مل��ي کنترل بیماری 
ای��دز و وی��روس اچ. آی.وی مد 

نظر است.
دکتر بهزاد نجف پور، کارشناس 
ایدز دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطلب گفت: اجرای 
برنامه پیش��گیری از انتفال HIV/AIDS از مادر مبتال به کودک با 
اولویت جمعیت حاشیه نش��ین شهرها در سطح استان قزوین شروع 

شده است. 

ب��ه گفت��ه وی، ب��رای اجرای ای��ن برنامه تمام��ی پزش��کان، ماماها، 
روانشناسان، مراقبان سالمت و بهورزان مراکز خدمات جامع سالمت 
حاش��یه شهرها و مس��ئوالن کنترل عفونت و ماماهای مسئول بلوک 
زایمان بیمارس��تان های استان، تحت آموزش مش��اوره توصیه برای 

انجام تست HIV و نحوه انجام تست سریع آن قرار گرفته اند.
Á آزمایش رایگان ایدز

دکت��ر نجف پ��ور اذعان ک��رد: تمامی مراکز حاش��یه ش��هرها و 11 
بیمارس��تان در سطح اس��تان قزوین مجهز به تست های سریع انجام 

HIV شده اند. 
دکتر نجف پور با اشاره به اینکه تمامی مادران باردار مراجعه کننده به 
مراکز حاش��یه شهرها و بیمارستان های سطح استان توصیه به انجام 
تس��ت HIV می ش��وند، اظهار کرد: از کسانی که قبال تحت بررسی 
ق��رار نگرفته اند و تمایل به انجام تس��ت دارن��د، این آزمایش به طور 

رایگان  انجام می شود. 

معرفی نماینده دستیاران دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین به سازمان نظام پزشکی

روز 14 آبان 1396 در نشس��تی با حضور دکتر حمید رضا نجاری، 
مدیر آموزش تحصیالت تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده 
پزش��کی داش��گاه علوم پزش��کی قزوین با نمایندگان هشت گروه 
تخصصی دستیاران، نماینده آنان به سازمان نظام پزشکی معرفی شد.

در ابتدای این نشست، ابتدا دستیاران به معرفی و ارائه سوابق خود در 
نظام پزش��کی پرداخته و پس از آشنایی دستیاران با سوابق و رزومه 
یکدیگر، 2 تن از دستیاران حاضر در این نشست، داوطلب نمایندگی 

دستیاران دانشگاه در سازمان نظام پزشکی شدند. 
در پایان این رأی گیری، دکتر پدرام رحمانی، دستیار رشته تخصصی 
قلب و عروق به عنوان نماینده اول و دکتر بهروز کمانی، دستیار رشته 

تخصصی کودکان به عنوان نماینده دوم انتخاب شدند. 

بهبودی کودک 3 ساله به علت کم آبی شدید 
و عفونت خون 

الهام محمدخانی، مسئول شیفت عصر بخش »پی آی سی یو« مرکز 
آموزشی - درمانی قدس قزوین از بهبودی کودک 3 ساله ای در این 
مرکز خبر داد که دچار سوختگی در ناحیه شکم، بازوها و کمر با آب 

جوش شده بود. 
وی عنوان کرد: بیمار با حال عمومی بد و کم آبی ش��دید و عفونت 
خ��ون در بخش P.I.C.U تحت مراقبت ه��ای ویژه و در اتاق ایزوله 

تحت درمان قرار گرفت. 
محمدخانی اظهار کرد: در روند درمان، بیمار اینتوبه ش��د و پس از 
تالش های فراوان کادر پزشکی و تمامی کادر بخش P.I.C.U پس 
از گذشت چند روز از وینتالتور جدا شده و با حال عمومی خوب و با 

بهبودی کامل از بخش مرخص شد. 

انجام جراحی قلب برای بیمار مبتال
 به ایدز  

برای نخس��تین بار بیمار مبتال به ایدز با رعایت مراقبت های ایمنی 
الزم، در مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی س��ینا قزوین تحت عمل 

جراحی قلب قرار گرفت.
مریم پوربخشیان، سرپرستار اتاق عمل قلب مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا در این رابطه گفت: ویروس هپاتیت B، C و ایدز از عوامل 
مهم و خطرناک برای ایجاد بیماری در بیماران و کارکنان بهداش�تی 
- درمانی هستند و در بیماران تحت جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی، 
به علت ارتباط مستقیم با خون بیمار، احتمال انتقال این بیماری ها 
به دیگران وجود دارد. وی در این خصوص ادامه داد: بیمار بانویی 62 
ساله است که با تشخیص بیماری عروق کرونر پیشرفته در بخش قلب 
بستری و با وجود اقدامات درمانی دارویی، برای انجام عمل جراحی به 

اتاق عمل قلب معرفی شد.
به گفته پوربخش��یان با توجه به اینکه بیمار مبتال به بیماری ایدز و 
ش��مارش گلبول های س��فید پایین بود  )به طور اتفاقی آلوده شده 
بود(، برای نخستین بار با حفظ حداکثر رعایت مراقبت¬های ایمنی 
برای تمامی کارکنان و پزش��کان، توسط تیم جراحی و بیهوشی این 
مرکز عمل جراحی با موفقیت انجام و بیمار با حال عمومی مس��اعد 

ترخیص شد. 
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حجاب از دیدگاه
 امام خمینی)ره(

امام در مورد خدمتی که اسالم به زن نموده است می فرماید:
«مع االس��ف زن در دو مرحله مظلوم بوده است: یکی در جاهلیت زن 
مظلوم بود و اس��الم منت گذاش��ت بر انسان و زن را از آن مظلومیتی 
که در جاهلیت داشت بیرون کشید ... در یک موقع دیگر در ایراِن ما 
زن مظلوم ش��د و آن دوره ش��اه سابق و ش��اه الحق بود. با اسم اینکه 
زن را م��ی خواهند آزاد کنند، ظلم ها کردند به زن؛ زن را از آن مقام 
شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند.» به اسم آزادی آزادزنان   و 
آزادمردان، آزادی را از زن و مرد س��لب کردند ... زن را مثل عروسک 
پایین آوردند. در صورتی که زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ؛ 

زن مربی جامعه است. از دامن زن انسان ها پیدا می شوند.
»ای زن های محترم، بیدار بش��وید، توج��ه کنید بازی نخورید، گول 
این شیاطین را که می خواهند شما را به میدان بکشند نخورید، اینها 
فریبنده اند ...، به اس��الم پناه بیاورید، اسالم برای شما سعادت ایجاد 

می کند.« 
»آن آزادی که آنها می خواستند برای مملکت ما، آن آزادی است که 
هم جوان های پس��ر ما را و هم ج��وان های دختر ما را به تباهی می 
کش��د. آن آزادی را آنها می خواهند، که من از این تعبیر می کنم به 
آزادی وارداتی، آزادی استعماری؛ یعنی یک آزادی که در ممالکی که 
می خواهند وابسته به غیر باشد، این آزادی ها را سوغات می آورند.«

تا این خانم ها توجه ش��ان به این اس��ت که فالن ُمد باید از غرب به 
اینجا بیاید، فالن زینت باید از آنجا به اینجا سرایت بکند، تا یک چیزی 
آنجا پیدا می ش��ود اینجا هم تقلید می کنن��د، تا از این تقلید بیرون 
نیایید، نه می توانید آدم باش��ید و نه می توانید مس��تقل باشید. اگر 
بخواهید مستقل باشید، اگر بخواهید شما را به اینکه یک ملتی هستید 
بشناس��ند و بشوید یک ملت، از این تقلید غرب باید دست بردارید. تا 

در این تقلید هستید، آرزوی استقالل نکنید.
»اس��الم زن را مثل مرد در همه ش��ئون دخالت می دهد. همه ملت 
ایران، چه زنان و چه مردان باید این خرابه ای که برای ما گذاشته اند، 
بسازند. ایران با دست مرد تنها درست نمی شود، مرد و زن باید با هم 

این خرابه را بسازد« 
 » اسالم می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و 
کارآمد بس��ازد. ما هرگز اجازه نمی دهیم که زنان ما فقط شیء  برای 

مردان، آل�ت هوسرانی باشند« 
» امروز غیر روزهای سابق است ... امروز باید خانم ها وظایف اجتماعی 
خودش��ان را و وظایف دینی خودشان را عمل بکنند.عفت عمومی را 
حفظ بکنند و روی آن عفت عمومی کارهای اجتماعی و سیاس��ی را 

انجام بدهند« 
 امام خمینی )ره( در مورد ش��رکت زنان با پوشش اسالمی در صحنه 

های مختلف می فرماید:
» زن��ان در انتخاب فعالیت و سرنوش��ت و همچنین پوش��ش خود با 
رعای��ت موازین��ی آزادند و تجربه کنونی فعالیت های ضد رژیم ش��اه 
نشان داده است که زنان بیش از پیش، آزادی خود را در پوششی که 

اسالم می گوید یافته اند« 

Á                         : )عرق گل سرخ )گالب
از نظر ترکیبات شیمیایی در گلبرگ ها و غنچه های گل سرخ این گیاه 
که در طب س��نتی مستعمل است مقداری تانن و کمی اسانس و مواد 
چرب و گالیک اسید یافت میشود .از نظر خواص معتقدند که قوی و فرح 
آور است. مسهل بوده و عصاره برگ گل سرخ که در سایه خشک شده 
باش��د برای جلوگیری از خونریزی از سینه و قطع اخالط خونی و رفع 
رطوبت های معده مفید است. استفاده از گرد خشک گل سرخ برای رفع 
جوش و التیام زخم ها به خصوص زخم آبله و خش��ک نمودن آن زخم 
ها و دانه های آن مفید است. مضر نیروی جنسی بوده و ایجاد تشنگی 
می نماید و از این نظر باید با تخم گیاه انیسون خورده شود. روغن گل 

سرخ از نظر طبیعت مرکب القوی و معتدل است و خواص آن قابض و 
محلل و بازکننده ی گرفتگی ها و انس��داد مجاری می باشد و در عین 
حال مسهل است. اگر به تنهایی یا با سرکه به پیشانی بمالند برای رفع 
سردرد و تقویت دماغ و رفع بی خوابی مفید است. مسکن التهاب معده 

و زخم روده ها و دل درد و دل پیچه می باشد. 
Á :گالب

گالب یا ماء الورود از نظر طبیعی مرکب القوی ولی مایل به سردی است. 
خواص آن مقوی قلب و دهانه معده است . خوردن آن برای رفع عوارض 
حادث از زکام و خونریزی از سینه ، خشونت سینه ، درد معده و روده ها 
، دل پیچه سرد و گرم و درد کبد و طحال مفید است. بو کردن و مالید 
آن برای سردردهای گرم و دردچشم مفید است و اگر با قرنفل مخلوط 
شود برای سردردهای سر و ناراحتی های سر نافع است. در بینی گرفتن 
آن برای تقویت دماغ ، حواس، ایجاد نشاط مفید و برای زکام مضر است. 
برای نیروی جنس��ی مضر و موی سر را سفید می کند از این نظر باید 

با نبات خورده شود.
Á : طرز تهیه روغن گل سرخ

گلبرگ های تازه بدون گل بن را چیده و س��پس روغن کنجد یا روغن 
زیت��ون تازه می ریزند و در آفتاب می گذراند و همین که رنگ گلبرگ 
ها سفید شده آن را فشرده و تفاله را خارج می سازند و مجدداً گلبرگ 

تازه در آن می ریزند و باز پس از سفید شده فشرده و تفاله را بیرون
 می ریزند و این عمل را تا هفت بار تکرار می کنند تا روغن گل س��رخ 

بدست آید.

انواع کانال هاي ارتباطي

الف( ارتباطات کالمي: گفتاري و نوشتاري  
ب( ارتباط��ات غیرکالمي: تصاویر، بیانات چهره اي، حرکات   

و ژست ها.

Á تطابق ارتباطی
درج��ه تطابق بین پیامی که منبع قصد ارس��ال آن را داش��ته 
است و پیامی که توسط گیرنده ی پیام فهمیده می شود، تطابق 

ارتباطی نامیده می شود.
Á برنامه ریزی پیام
 قبل از فرستادن پیام شما باید برنامه ریزي کنید.  
 هدف شما قبل ار فرستادن پیام چیست؟  
 شما در پایان ارتباط به دنبال چه نتیجه اي هستید؟  
 مشخص کنید که چه کسي پیام را دریافت مي کند؟  
 در ذه��ن خود برنامه ریزي کنید که دریافت کننده،پیام را   

چگونه کدخواني مي کند تا آن را درک کند.
 تصمیم بگیرید که پیام را به کجا مي خواهید منتقل کنید؟  
 رس��انه مناسبي را براي موقعیت و افرادي که براي آنها مي   

فرستید انتخاب کنید.
 چه چیزي خواهید گفت یا انجام خواهید داد؟  
 کجا مي نویسید؟  
 چه زماني پیام را انتقال مي دهید؟  

 انواع كانال هاي ارتباطيمرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 الف( ارتباطات كالهي: گفتاري ٍ ًَشتاري
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معاونت غذا و دارو،  اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
تهیه و تنظیم : رامش مهرآیین

دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین از راه اندازی سامانه مدیریت مصرف انرژی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر یوس��فی گفت: به منظور کاهش مصرف انرژی و در نهایت کاهش 
هزینه و بهره برداری بعضی از حامل های انرژی و با توجه به ابالغ وزارت 
بهداشت، سامانه مدیریت مصرف انرژی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
راه اندازی می ش��ود. در همین راستا با توجه به اینکه این سامانه توسط 
دانشگاه علوم پزشکی همدان طراحی شده است با حضور نماینده دانشگاه 
همدان و مدیران حوزه خدمات دانش��گاه، نشس��تی به منظور آشنایی با 
مراحل کار با سامانه در روز 30 مهر ماه 1396 در سالن آمفی تئاتر ستاد 

دانشگاه برگزار شد.  

سامانه مدیریت مصرف انرژی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 راه اندازی می شود

ضربان
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به گفت��ه فاطمه ناجی، کارش��ناس بیماری ه��ای غیرواگیر معاونت 
بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در اس��تان قزوین تا پایان 
شهریور ماه 1396 برای افزون بر 90 هزار تن خطرسنجی سکته های 

قلبی- مغزی انجام شده است.
ب��ه گفت��ه وی در این مدت تع��داد 87 هزار و 422 فرد 30 س��اله و 
باالتر از نظر احتمال بروز سکته های قلبی - مغزی تا 10 سال آینده 

خطرسنجی شدند.
ناجی با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی انجام شده، بیش از 30 درصد 
از ای��ن افراد که زیر 40 س��ال بودند، هیچ عامل خطر زمینه ای برای 
انجام خطرس��نجی نداشته و نیاز به مراجعه بعد از سه سال داشتند و 
همچنین 61 درصد در س��طح خطر زیر 10 درصد بودند، عنوان کرد: 
حدود 30 درصد در س��طح خطر 10 ت��ا 20 درصد بوده، حدود یک 
درصد در س��طح خطر 20 تا 30 درصد و افزون بر پنج درصد نیز در 

سطح خطر باالی 30 درصد قرار داشتند. 
Á  خطرسنجی رایگان برای افراد 30 ساله و باالتر

کارش��ناس بیماری های غیرواگیر معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین گفت: تمام افراد 30 سال و باالتر می توانند با مراجعه 
ب��ه نزدیک ترین مرکز خدمات جامع س��المت یا پایگاه س��المت به 
صورت رایگان خطرسنجی شوند و از وضعیت سالمتی خود آگاه شوند.

Á نتایج اجرای برنامه» ایراپن« در استان
بنا به اظهار این کارش��ناس بهداش��تی با اجرای برنامه »پیشگیری و 
کنت��رل بیماری ه��ای غیرواگی��ر در مراقبت های بهداش��تی اولیه« 
)ایراپن( تاکنون افزون بر 25 هزار و 474  بیمار دارای فشارخون باال، 
بی��ش از 14 ه��زار و 306 بیمار دیابتی و 11 هزار و 614 بیمار مبتال 
به اختالل »لیپید« شناسایی شدند و تحت مراقبت قرار گرفته است.

Á خطرسنجی، چرا و چگونه؟
ناجی با بیان اینکه در حال حاضر با نگرانی درباره بیماری های غیرواگیر 
در سطح جامعه روبرو هستیم زیرا ثابت شده است بیماری های قلبی - 
عروقی، دیابت، بیماری های مزمن تنفسی و سرطان معموال در کسانی 
اتفاق می افتد که در ابتدا عالمت بالینی مش��خصی ندارند اما عوامل 
خطر ابتال به  آن ها را دارند، عنوان کرد: با این خطرس��نجی، افراد از 
نظر عواملی مانند کلس��ترول باال، مصرف دخانیات، فش��ار خون باال، 
چاقی و قند خون باال، غربالگری ش��ده و وضعیت سالمتشان پیگیری 

می شود.
وی با اشاره به اینکه در این ارزیابی، ابتدا مشخصات فردی، سابقه ابتال 
به بیماری های قلبي- عروقي، دیابت، فش��ار خون باال، سابقه مصرف 
دخانیات و الکل، س��ابقه خانوادگی بیماری قلب��ی - عروقی زودرس، 
دیابت و یا نارسایی کلیه، در افراد درجه یک خانواده بررسی می شود، 
بیان کرد: س��پس، فش��ار خون، دور کمر، قد و وزن فرد، اندازه گیری 
شده و برای انجام رایگان آزمایش خون و اندازه گیری قند و کلسترول 

به آزمایشگاه ارجاع می شود.

به گفته این کارشناس بهداشتی در نهایت »میزان خطر 10 ساله بروز 
حوادث ُکش��نده و غیرُکش��نده بیماری قلبی - عروقی« با استفاده از 
چارت ارزیابی خطر و با استفاده از اطالعات ابتال یا عدم ابتال به دیابت، 
جنس، مصرف دخانیات، س��ن، مقدار فش��ار خون سیستولي و مقدار 

کلسترول خون محاسبه می شود.
Á دسته بندی افراد بر اساس میزان خطر

کارش��ناس بیماری های غیرواگیر معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین تصریح کرد: بع��د از ارزیابی، افراد از نظر میزان خطر 
در چهار گروه دس��ته بندی می ش��وند و کارت خطر سنجی دریافت 

می کنند.
ناج��ی افزود: گروه خطر کمتر از 10 درصد )کارت س��بز رنگ(، گروه 
خطر 10  تا 20 درصد )کارت زرد رنگ(، گروه خطر 20 تا 30 درصد 
)کارت نارنج��ی رنگ( و گروه خطر 30 درصد و بیش��تر )کارت قرمز 

رنگ( گروه هایی هستند که افراد در آن ها قرار می گیرند.
وی با توضیح این نکته که اگر فردی در گروه با احتمال خطر کمتر از 
10 درصد باشد، به معنی این است که طی 10 سال آینده کمتر از 10 
درصد احتمال دارد، دچار سکته قلبی یا مغزی شود، گفت: افرادی که 
بیماری قلبی شناخته شده ای داشته باشند از همان ابتدا، خطر باالی 

30 درصد را خواهند داشت.
Á کاهش خطر با انجام توصیه های پزشکی

ناج��ی با تأکید بر اینکه افراد برحس��ب میزان خط��ری که برای آنان 
محاسبه شده، تحت مشاوره برای اصالح شیوه زندگی قرار گرفته و در 
صورت لزوم به پزش��ک برای درمان و کنترل بیماری های زمینه ای 
ارجاع می ش��وند، اظهار کرد: در صورت رعایت تمامی دستورات، فرد 
حتما در نوبت بعدی خطرس��نجی که بر اساس میزان خطر محاسبه 

شده برای آنها مجدد انجام می شود، کاهش ریسک خواهد داشت. 

به گفته احمدعلی نوروزی، سرپرس��تار آی س��ی یو مرکز آموزشی - 
درمانی ش��هید رجایی قزوین، مرگ مغزی را از دس��ت دادن دائمی و 
غیرقابل برگشت و جبران نشدنی تمامی فعالیت های حیاتی نیم کره 
ها و س��اقه مغز است. وی افزود: از نظر پزشکی، فردی که دچار مرگ 

مغزی شده، فوت کرده است. 
سرپرس��تار آی س��ی یو مرکز ترومای اس��تان قزوین ب��ا بیان اینکه 
تش��خیص مرگ بر اس��اس فرآیند بالینی اس��ت و توسط پزشک و یا 
پزش��کان معالج بر مبنای معایناتی که وجود فعالیت مغزی را نش��ان 
می دهد، انجام و اعالم می ش��ود، اظهار کرد: پس از تش��خیص مرگ 
مغزی و اعالم آن توسط پزشکان معالج به خانواده و واحد فراهم آوری 
اعضا و نس��وج پیوندی که تیمی از پزشکان و پرستاران آموزش دیده 
می باشند، یکسری از معاینات بالینی تشخیصی و اثباتی مرگ مغزی 

انجام می شود.
نوروزی با بیان اینکه اعضای تیم تأیید کننده مرگ مغزی، پزش��کان 
متخصص��ی هس��تند که طی حکمی برای هر اس��تان از س��وی وزیر 
بهداش��ت تعیین می شوند و یکی از شرایط قانونی اهدای عضو فردی 
که دچار مرگ مغزی شده، تأیید آن توسط این تیم است، عنوان کرد: 
این پزشکان، ش��امل متخصصان جراح مغز و اعصاب، داخلی اعصاب 

)نورولوژیست(، داخلی، بیهوشی و مراقبت های ویژه هستند.
به گفته این مقام مسئول پس از تائید مرگ مغزی توسط متخصصان 
فوق، متخصص پزش��کی قانونی نیز معاین��ات بالینی و دیگر معاینات 

تشخیصی انجام شده را بررسی و تأیید می کند.
کوردینات��ور )هماهنگ کننده بی��ن دانش��گاه و وزارت( واحد فراهم 
آوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: پس از انجام تمامی این 
مراحل، به خانواده موضوع رضایت اهدای عضو پیشنهاد می شود و در 
صورت رضایت برای این امر خداپسندانه، دریافت رضایت در فرم های 
مخصوص انجام ش��ده و پس از تأیید پزشکی قانونی اقدام به برداشت 

اعضای قابل پیوند می شود.
نوروزی در پایان بار دیگر تأکید کرد: مراحل تأیید مرگ مغزی توسط 
6 پزشک متخصص، شامل پزشک معالج، چهار پزشک معتمد وزارت 

بهداشت و پزشکی قانونی انجام می شود. 

خطرسنجی سکته های قلبی- مغزی افزون بر 90 هزار تن
 در استان قزوین

مراحل تائید مرگ مغزی توسط شش پزشک متخصص انجام می شود

ارائه مقاله مسئول فنی داروخانه مرکز 
آموزشی- درمانی بوعلی سینا قزوین در 

همایش کشوری علوم دارویی

مقاله دکت��ر فرزانه حامدی وفا، 
مس��ئول فنی داروخان��ه مرکز 
آموزش��ی- درمانی بوعلی سینا 
قزوی��ن در پانزدهمین همایش 
کش��وری علوم دارویی پذیرفته 
شد. به این همایش 600 مقاله 

ارسال شده بود.
دکتر حام��دی وفا با ارائه مقاله 
ای با عن��وان » اجرای پروتکل 
تجویز داروی آلبومین و تاثیر آن در کاهش هزینه های دارویی در 

بیمارستان آموزشی« در این همایش حضور داشت. 
این همایش به میزبانی دانش��گاه علوم پزش��کی همدان با هدف 
انتقال تجارب و یافته های علمی بین محققان تمامی رشته های 
داروی��ی و همچنی��ن برقراری ارتباط بین پژوهش��گران داخلی و 

خارجی کشور، روزهای  25 تا 27 مهر 1396 برگزار شد.
س��خنرانان ویژه این همایش، پروفسور علی نخودچی از دانشگاه 
ساس��کس برایتون انگلیس و پروفس��ور مرتضی رفیعی تهرانی از 
دانش��گاه تهران بودند. این همایش هر 2 س��ال یک بار با حضور 

متخصصان علوم دارویی داخل و خارج کشور برگزار می شود. 

تیم درمان و فضای مجازی، بیمار آلزایمری 
را به جمع خانواده برگرداند

خانواده بیمار قدردانی کرد

مرد 75 ساله ای که به علت تصادف در مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی ش��هر قزوین بستری و تحت درمان بود ولی به علت ابتال به 
بیماری آلزایمر کسی از هویتش خبر نداشت، با منتشر شدن عکسش 
در فضای مجازی و شناسایی شدنش توسط همراه یکی از بیماران به 

جمع خانواده برگشت. 
 رفتار خوب تیم درمان 

حمید پورقربان، مس��ئول بخش 2 ارتوپدی مردان مرکز آموزشی - 
درمانی شهید رجایی با بیان این خبر اظهار کرد: بیمار بر اثر تصادف 
دچار شکستگی از ناحیه دست و پا شده بود که با اقدام تیم پزشکی 
و پرستاری مرکز، درمان شد ولی با توجه به نامشخص بودن هویتش، 
همکاران بخش با صب��وری از وی در بخش مراقبت می کردند. وی 
ادامه داد: با مش��خص ش��دن هویت این بیمار با خانواده وی تماس 

گرفته شد.
گفتنی است؛ خانواده این بیمار ضمن قدردانی از کارکنان زحمتکش 
مرکز که بیمارشان را با مهارت و مهربانی درمان کردند، تقاضا داشتند 
در جامعه به مقوله فرهنگ سازی برای داشتن رفتار صحیح توسط 

مردم هنگام برخورد با افراد آلزایمری توجه بیشتری شود. 

در قالب طرح به سوی آینده جوانان؛
تعدادی از دانش آموزان مدارس استان 
قزوین از دانشکده پزشکی بازدید کردند

بازدید تعدادی از دانش آموزان مدارس اس��تان قزوین در قالب طرح 
به س��وی آینده جوانان، روزهای دوم و سوم آبان 1396 از دانشکده 

پزشکی انجام شد.
در این برنامه، گروهی از دانش آموزان دبیرستان های شاهد بهشتیان، 
حاج��ی بهرامی، خلیج ف��ارس و نوروزیان از قس��مت های مختلف 

ساختمان علوم پایه بازدید داشتند.
این دانش آموزان در مقطع تحصیلی نهم و دهم بودند و برای آگاهی 
و ش��ناخت آنان از رش��ته های مختلف پزشکی، اسماعیل عباسی، 
کارش��ناس ارشد آزمایشگاه فیزیک پزش��کی در کالس شماره یک 

دانشکده توضیحاتی ارائه کرد. 
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 با توجه به نقش تغذیه در اثر بخش��ی درمان و پیش��گیری از وخیم 
ش��دن بیماری ها، ارزیابی های اولیه تغذیه ای ب��رای همه بیماران در 
هنگام پذیرش بس��تری در بیمارس��تان ها توس��ط پرس��تاران انجام 

می شود. 
ندا دهناد، کارش��ناس تغذیه بالین��ی معاونت درمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین در نشست پرستاران بیمارس��تان های استان قزوین 
در همین خصوص گفت: در 18 بیماری ش��ایع منجر به بس��تری در 
بیمارستان ها، ارزیابی تخصصی تغذیه ضرورت دارد و سپس در صورت 
لزوم، مشاوره تخصصی نیز توسط مشاوران تغذیه و تحت نظر پزشک 

معالج در دستور کار درمان بیماران قرار می گیرد.
این کارشناس تغذیه عنوان کرد: بیماران بستری در بخش های مراقبت 
ویژه، دیالیز، شیمی درمانی، سوختگی، مادران باردار بستری مبتال به 
دیابت بارداری و مس��مومیت بارداری و نیز کودکان زیر 12س��ال در 
اولویت انجام مشاوره تخصصی تغذیه بعد از ارزیابی اولیه بدو پذیرش 

بستری هستند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت تعامل و همبستگی کادر درمان )پزشک و 
پرستار( با کارشناسان تغذیه در امر مراقبت تغذیه ای بیماران بستری 
اظهار کرد: برگه های مشاوره تخصصی تغذیه فقط پس از تأیید پزشک 

معالج دارای اعتبار بوده و امکان بهره برداری دارد. 
دهناد با اشاره به برنامه های مراقبتی تغذیه بیماران در بیمارستان های 
اس��تان قزوین، انجام کد گزاری رژیم ه��ای غذایی بیماران را به عنوان 
پروژه عملیاتی بخش تغذیه بیمارستان ها در 6 ماهه دوم سال جاری 
معرفی و تشریح کرد و در مورد نحوه ورود اطالعات کدهای رژیمی در 

برنامه سیستم HIS بیمارستان ها توضیحاتی داد.
گفتنی است؛ این نشست روز چهارم آبان ماه 1396 در سالن اجتماعات 
معاونت درمان، تشکیل و در پایان فرم های و دستورالعمل های ارزیابی 

اولیه و تخصصی تغذیه ای بیماران به حاضران معرفی شد. 

مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  
قزوین برای تحقق مرجعیت علمی و مأموریت ویژه این دانشگاه بر اساس 
طرح تحول آموزش، کارگاه ترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفه¬های 

اجتماعی سالمت را برای اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار کرد.
این برنامه به این دلیل برگزار شد که به منظور عملیاتی شدن بسته¬های 
تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان خط مشی¬ اصلی و 
جهت¬گیری محوری در حوزه آموزش در دانشگاه¬های علوم پزشکی 
و برای تحقق اهداف متعالی آینده نگاری و مرجعیت علمی دانش��گاه، 
مأموریت ویژه »توس��عه دانش تعیین کننده¬های اجتماعی سالمت« 
در مهر 1394 از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
سپرده شد تا  حساسیت و انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه¬ های 
علوم پزشکی سراسر کشور را بر مبنای عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 

ارتقا دهد. 
به همین منظور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین بسته آموزش کارگاهی 
ترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفه های اجتماعی سالمت با همکاری 
مؤسسه ملی تحقیقات سالمت کشور و دبیرخانه شورای سیاستگذاری 

سالمت استان تدوین شد. 
همچنین با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی در س��المت افراد جامعه 
و جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص توانمند برای 
توس��عه این حیطه روز 9 آبان 1396 کارگاه ترویج مبانی و کاربس��ت 
عملی مؤلفه های اجتماعی س��المت در س��الن آمفی تئاتر دانش��کده 

دندانپزشکی دانشگاه برگزار شد.
ای��ن کارگاه با حضور بیش از 70 تن  از اعضای هیأت علمی گروه های 
مختلف بالینی دانش��گاه برگزار شد و ابتدا دکتر س��ونیا اویسی، مدیر 
مطالعات و توس��عه آموزش علوم پزشکی دانش��گاه در مورد اهمیت و 
اه��داف برنامه توضیحاتی ارائه کرد و س��پس دکتر بهزاد دماری، عضو 
مؤسس��ه ملی تحقیقات سالمت کشور در خصوص نقش دانشگاه های 
علوم پزشکی در بهبود مؤلفه های اجتماعی سالمت، وضعیت برخی از 

مؤلفه های اجتماعی سالمت در جهان و کشور، راهکارهای بهبود مؤلفه 
های اجتماعی سالمت و همچنین در مورد  نقش شهروندان و مهارت 
های الزم برای ایفای نقش اعضای هیأت علمی در بهبود این مؤلفه ها 

توضیحات مفصلی را ارائه داد. 
دکتر دماری ضمن تشریح و ارائه آماری درباره وضعیت برخی از مولفه 
های اجتماعی س��المت در کش��ور مانند میزان برخورداری کودکان از 
مهدکودک، نرخ سواد، نرخ بیکاری، میزان گرسنگی، دورریز غذا و میزان 
هزینه کرد خانواده ها گفت: تولید ش��واهد علمی، حمایت طلبی برای 
تغییر و رهبری جریانات تغییر در مؤلفه های اجتماعی س��المت س��ه 

وظیفه مهم دانشگاه های علوم پزشکی در این راستاست. 
وی تأکید کرد: سهم 50 درصدی عوامل اجتماعی و محیطی این پیام 
را منعکس می کند که بهبود س��المت جامعه در گرو پاس��خگو بودن 
مسئوالن و مردم در قبال یکدیگر و برقراری توازن حق و تکلیف است. 

در انتهای این کارگاه، پرس��ش و پاس��خ برگزار و به ابهامات و سؤاالت 
حاضران پاسخ داده شد.  

گفتنی اس��ت؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان متولی این امر در 
نظر دارد تا کارگاه های ترویج مبانی و کاربس��ت مؤلفه های اجتماعی 
سالمت را برای تمامی اعضای هیأت علمی عالقمند دانشگاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور در آذر ماه امسال برگزار کند.

م��رد جوان 26 س��اله ای که ب��ه علت انفجار مخزن ب��اک بنزین، دچار 
سوختگی 40 درصد در سر و صورت، اندام های فوقانی و تحتانی، تنه و راه 
های تنفسی شده بود، پس از طی دوره درمانی موفق، از مرکز آموزشی - 

درمانی شهید رجایی قزوین مرخص شد.
Á درمان سوختگی های 50 درصدی در قزوین

فرزانه سلیمان پوریان، مسئول بخش سوختگی مرکز آموزشی - درمانی 
ش��هید رجایی قزوین در خصوص این بیمار گفت: درمان وی در حالی با 
موفقیت انجام ش��د که خیلی از بیماران باور نداشتند که در قزوین برای 
درمان سوختگی آنان کاری انجام شود ولی با تجهیز بخش و اتاق عمل 
سوختگی مرکز که با حمایت مسئوالن دانشگاه، مرکز و پیگیری دکتر علی 
طارمیها، رییس و پزش��ک بخش سوختگی انجام شد و همچنین تالش 
پرستاران، بیماران با سوختگی 50 درصد نیز به تهران اعزام نمی شوند و 

مراحل درمان خود را در قزوین سپری می کنند.
Á فرار از صحنه، تشدید سوختگی

به گفته مسئول بخش سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
قزوین، بیمار به علت فرار از حادثه دوبار دچار سوختگی شده بود. وی ادامه 
داد: مصدوم یک بار به هنگام انفجار و بار دوم به خاطر نشت بنزین به روی 

زمین مغازه دچار سوختگی شد.
Á تقدیر خانواده بیمار از کادر بخش سوختگی

یادآور می شود، خانواده بیمار با مراجعه به روابط عمومی این مرکز اظهار 
کردند: به علت وسعت و عمق سوختگی فرزندمان ناامید شده بودیم ولی 
اقدامات خوب کادر پزش��کی و پرس��تاری بخش سوختگی، امید را به ما 
برگرداند. آنان از زحمات شبانه روزی کادر درمانی برای مداوای بیمارشان 

قدردانی کردند.

تعامل کادر درمان و تغذیه در انجام مراقبت تغذیه ای
 بیماران بستری در بیمارستان ها

ترویج مبانی مؤلفه های اجتماعی سالمت در
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

سوختگی 40 درصدی مرد 26 ساله را راهی بیمارستان کرد

از افراد برتر مسابقات هفته تربیت بدنی در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین تجلیل شد 

هفته آخر مهر 1396 و به مناس��بت هفته تربیت بدنی، یک سری 
رقابت های ورزشی بین دانش��جویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
برگزار و در پایان با اهدای لوح س��پاس و هدیه از برترین ها تجلیل 

شد.
ابتدا تعدادی از دانش��جویان دختر ب��ه دریاچه اوان واقع در منطقه 
الم��وت اعزام ش��دند و بعد از دی��دن دریاچ��ه در ارتفاعات منطقه 

کوهپیمایی و روز بسیار خوبی را سپری کردند.
س��پس یک دوره مس��ابقه آمادگی جس��مانی با حضور تعدادی از 
دانشجویان در س��الن تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد. این مسابقه 
به صورت »پارکور« با داوری خوینی ها کارشناس واحد برگزار شد 
و در پایان زینب ش��یخی، آمن��ه دالوری و حدیثه امیری رتبه های 

برتر را کسب کردند.
یک دوره مسابقه دارت با حضور 101 دانشجوی پسر نیز برگزار شد 
که داوری آن بر عهده محمدقائم جهان، کارش��ناس واحد بود و در 
نهایت محمد س��لیمان آبادی، مرتضی نوروزی و بهزاد آتشبار مقام 

های اول تا سوم را کسب کردند.
در مس��ابقه دارت ویژه دانش��جویان دختر هم به داوری خوینی ها، 
کارشناس واحد، کوثر محمدی، سهیال بختیاری مقام دوم و ریحانه 

صفاری برتر شدند.
و در نهایت در مس��ابقات تنیس روی میز ویژه دانش��جویان پسر به 
داوری س��ید موسی میرمیران، کارش��ناس واحد، شرکت کنندگان 
در ج��دول دوحذفی به رقابت پرداختند که امیررضا پورفرج، کامیار 

علیزاده و امیر توکلی، رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. 

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛
مراسم تقدیر از مدال آوران المپیادهای 

کارمندی و دانشجویی برگزار شد

روز س��وم آبان 1396 مراس��م تقدی��ر از م��دال آوران المپیاد های 
کارمندی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دفتر معاونت 
دانش��جویی – فرهنگی این دانش��گاه برگزار ش��د. در این برنامه با 

اهدای لوح سپاس و هدیه از آنان تجلیل شد.
در ای��ن برنام��ه، ابتدا از مری��م خوینی ها، مریم س��تاری و راضیه 
چگینیبه، بازیکنان تیم آمادگی جسمانی دانشگاه و مریم عبدالرزاقی 
، مربی تیم تجلیل ش��د. این افراد در دومین المپیاد کارمندان علوم 
پزش��کی سراسر کشور ش��ده بودند، موفق به کسب مقام اول شده 

بودند.
همچنین از راضیه چگینی، دانش��جوی مقطع ارشد رشته آناتومی 
قدردانی ش��د. وی موفق به کس��ب 2 مدال نق��ره دو و میدانی در 

سیزدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور شده بود.
از مرتضی علی محمدی، دانش��جوی رشته هوش��بری دانشگاه نیز 
تجلیل شد. وی توانسته بود در مسابقات تیراندازی قهرمانی جوانان 
جهان در کشور آلمان، مقام پنجم را در ماده 50 متر تپانچه کسب 

کند.
یادآور می شود؛ این برنامه با حضور دکتر محمدرضا شیخی، معاون 
دانش��جویی – فرهنگی دانش��گاه، مجید نظام��ی، مدیر فرهنگی و 

محسن صباغی، مسئول تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.

ورزش و سالمت
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نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تخصصی تر می شود

غذاهای جدید به لیست غذایی دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین افزوده شد

مهارت حل مسئله را از کودکی به بچه ها آ موزش دهید

 در س��ومین نشس��ت اعضای کمیته ناظر بر نش��ریات دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین، مصوب ش��د که با توجه به درخواس��ت های متعدد 
انجمن های علمی رش��ته های مختلف مبنی بر راه اندازی نش��ریات، 
نش��ریات علمی به جای پرداختن به مسائل مختلف، بیشتر به سمت 
و س��وی فعالیت های علمی هر انجمن هدایت شده و انعکاس دهنده 

فعالیت های آنها باشند.
همچنین مصوب ش��د که با توجه به انتخاب نام های التین و بیگانه 
برای برخی نش��ریات، دانش��جویان ت��الش کنند بیش��تر از نام ها و 

اصطالحات فارسی استفاده شود.
در این نشس��ت، مجوز انتشار برای 2 نش��ریه جدید دانشجویی با نام 
های »هوش��برنامه« به صاحب امتیازی شادی مالاحمدی و »لبخند 

سپید« به صاحب امتیازی کیمیا خراسانی صادر شد.
این نشست، روز 30 مهر 1396 در دفتر معاونت دانشجویی - فرهنگی 

دانشگاه برگزار شد و در آن دکتر محمدرضا شیخی، معاون دانشجویی 
- فرهنگی دانشگاه و رییس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی، مجید 
نظامی را به طور رس��می، به عنوان سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی 
معرفی کرد. مهدی تبارک، کارشناس نشریات دانشگاه هم در ابتدای 

نشست، دستور جلسه را قرائت کرد. 

با هماهنگی مدیریت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نشست 
کمیته تغذیه دانش��جویی با حضور رییس اداره تغذیه و دبیر ش��ورای 
صنفی و اعضایی از دانش��جویان، روز نهم آبان 1396 برگزار ش��د. در 
این نشس��ت اعالم شد که غذاهای جدید به لیست غذایی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزوده شده است.
این موضوع را محمود قاسمی، رییس اداره تغذیه این معاونت بیان کرد 
و گفت: برخی غذاها مانند خورش��ت آلو، شیرین پلو، آبگوشت، تاس 
کباب، کباب تابه ای و بیف اس��تراگانف به لیس��ت غذایی دانشجویان 

اضافه شده است.
وی با بیان اینکه افزایش دسر در کنار غذا و همچنین اضافه شدن سبد 
میوه و سبزی در برنامه غذایی دانشجویان نیز انجام شده است، انجام 

این تغییرات را به منظور افزایش رضایتمندی دانشجویان دانست.
در ادامه این نشس��ت اعضا به بحث و گفتگ��و در مورد کیفیت و نوع 

غذا پرداختند.

تصمیم گیری بخش��ی از زندگی 
هرروزه ماس��ت. برخی تصمیم ها 
در زندگ��ی روزمره به قدری تکرار 
شده اند که زمان اندکی برای فکر 
ک��ردن به آن ها صرف می ش��ود. 
برخی نیز شاید یکبار اتفاق بیفتد، 
مانند انتخاب رشته تحصیلی، شغل 
و همس��ر اما تأثی��رات عمیقی در 

زندگی دارند. 
س��اناز صالح نیا، کارشناس ارشد 
روانشناسی بالینی مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین با بیان این 
مطلب افزود: حل مشکل و تصمیم گیری نوعی مهارت است، مهارتی که 
می توان آموخت و تمرین کرد. وی با بیان اینکه باید مهارت حل مسئله 
را از کودکی به بچه ها آموزش داد زیرا وقتی روش حل یک مسئله اشتباه 
باشد، مهم نیست چقدر تالش کنیم، گفت:  هرچه فرد مهارت حل مسئله 
قوی تری داش��ته باش��د، به همان اندازه در زندگی خود موفق تر و سالم 

تر است.
صال��ح نیا با بیان انواع مقابله در برابر مس��ئله در توضیح آن عنوان کرد: 
یک نوع مقابله در برابر مسائل، مقابله مسئله مدار است. بنا به اظهار این 
کارشناس ارشد وقتی ما به حل مسئله می پردازیم، نوعی مقابله انجام می 
دهیم و زمانی مقابله مؤثر است که مسئله حل شود و البته مسئله به گونه 

ای حل شود که بیش��ترین نتایج مثبت بدست آمده و کم ترین عواقب 
منفی به بار آید.  

صالح نیا، مقابله مسئله مدار را شامل عبور از چهار مرحله تعریف مسئله، 
تولید و خلق راه حل های متعدد، ارزیابی سود و زیان و معایب و محاسن 
راه حل ها و انتخاب از بین راه حل ها و به کارگیری راه حل ها و ارزیابی 

و بازنگری آن ها دانست.
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، 
ن��وع دیگر مقابله را س��ازگارانه عنوان کرد که به معنای دس��ت یابی به 
بیشترین نتایج مثبت، نه تنها برای خود فرد که با کمترین آثار سوء برای 

دیگران و نیز دست یابی به آثار مثبت در کوتاه مدت و دراز مدت است.
صالح نیا توجه به پنج نکته زیر را در حل مسئله مهم ارزیابی کرد: 

 در گام نخست حل مسئله باید متوجه باشیم که مسئله ای به وجود آمده 
و وجود مسئله را انکار نکنیم.

 آنچه را که اتفاق افتاده است، به شکل یک مسئله ببینیم و نه به عنوان 
یک مشکل حل نشدنی.

 توجه داشته باشیم که حل مسئله برای سالمت روانی و رفاه اجتماعی ما 
حائز اهمیت است.

 به این باور رسیده باشیم که قادر به حل مسئله هستیم و مسئله نیز قابل 
حل شدن است.

 بدانیم که حل مسئله نیاز به زمان و تالش دارد و مایل باشیم وقت یا زمان 
کافی را به حل مسئله اختصاص دهیم.

هشدارهایی درباره مسمومیت ها

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

2- ایجاد اس��تفراغ در فرد مسموم، همیشه بهترین راه خارج 
کردن سم از بدن نیست و ایجاد استفراغ در  مسمومیت با  مواد 

نفتی ممکن است جان بیمار را به خطر بیاندازد.  
3- چنانچه در منزل کودکي دارید، از قرار دادن خمیر دندان، 
دهان ش��ویه و یا دیگر فرآورده هاي آرایش��ي و  بهداش��تي و 

 خوشبو کننده در دسترس کودکان خودداري نمایید.
 4- مخل��وط کردن فرآورده های س��فید کننده و جرم گیر به 

دلیل ایجاد گاز سمی خفه کننده، مطلقاً ممنوع می  باشد.
 5- موادي مانند نفت و بنزین را در ظرف اصلي آنها نگه داري 
کنید و از ریختن این مواد داخل ظروف  مربوط به  فرآورده هاي 
خوراکي و نوشیدني مانند بطری خالی نوشابه جداً پرهیز کنید.

 6- بسیاری از سالمندان، ناچار به مصرف داروهای متعددی در 
طول روز می باش��ند. استفاده از جعبه های  تقسیم داروها  می 
تواند کمک شایانی به پیشگیری از مسمومیت و مصرف داروی 

تکراری در ایشان می  گردد.
 7- برای پیش��گیری از آفت زدگی غالت و حبوبات در منزل، 
بجای استفاده از قرص برنج که بسیار سمی و کشنده است، از 

سیر که کاماًل بی خطر می باشد استفاده نمایید
8- مقادیر باالي برخي از داروهاي به ظاهر کم خطر، مي توانند 

براي فرد،خصوصاً کودکان و افراد مسن کشنده باشد.
9-  از قرار دادن دارو در کیف دستي پرهیز کنید تا مانع خورده 

شدن دارو توسط کودکان شود.
10- بروز مس��مومیت توس��ط برخی از داروها هرچند ممکن 
اس��ت منجر به مرگ نگردد ول��ی مقادیر باالی این داروها می 

توانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم شود. 
Á : هشدارهای  مسمومیت با گیاهان    

1. مسمومیت با گیاهان یکي از شایع ترین علل بروز مسمومیت 
هاي اتفاقي در کودکان در جهان بشمار مي آید.

2. مصرف یک گیاه توس��ط حیوانات اهلي و وحشي، دلیلي بر 
غیر سمي بودن آن براي انسان نیست.

3. برخ��ي از گیاهان تزئیني موجود در آپارتمان ها و باغچه ها 
مي توانند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند.

4. در صورت بلعیدن قسمت هاي مختلف یک گیاه مانند میوه، 
دانه و برگ آن توس��ط کودکان حتمآ با مرکز اطالع رس��اني 

داروها و سموم با شماره 1490و190 تماس حاصل نمایید.
5. سعي کنید نام گیاهان موجود در محیط کار و زندگي خود 
را بدانید، تا در موارد بروز مس��مومیت به گروه پزشکي اطالع 

دهید.
6. مس��مومیت با گیاهان��ي مانند خرزهره، دیف��ن باخیا، گل 
انگش��تانه، آزالیا، شوکران و کرچک مي تواند کشنده باشد. در 
صورت وقوع  مسمومیت با این گیاهان  بیمار را در اسرع وقت 

به نزدیکترین مرکز درماني منتقل کنید. 
7. مس��مومیت با قارچ هاي س��مي بس��یار خطرناک است. از 
مصرف قارچ هایي که نوع آنها را نمي شناسید جداً خودداري 

کنید.
8. آی��ا مي دانید برخي از قارچ هاي س��مي در صورت مصرف 

خوراکي مي توانند باعث نارسایي حاد کبدي و مرگ شوند؟
9. آیا مي دانید تش��خیص قارچ هاي سمي از انواع غیر سمي 
از روي ش��کل ظاهري آنها کاري دشوار بوده و نیاز به تجربه و 

تبحر دارد؟
10.  در منزل خود از نگهداری گیاهان تزئینی که دارای میوه 

ها و ظاهر جذاب برای کودکان می باشند خودداری نمایید. 
11.  کنجکاوی ذاتی کودکان زیر 5 س��ال و وجود جذابیت در 
شکل و رنگ بخشهای مختلف یک گیاه سمی منجر به بلعیده 

شدن آن توسط کودک می شود.
12. شیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند دیفن 
باخیا و کاالدیوم در صورت خورده شدن می تواند سبب تورم، 
خارش و سوزش مخاط دهان وخفگی و یا آسیب گوارشی فرد 

مسموم شود.
13. برخی از داروهای گیاهی در صورت مصرف بیش از حد یا 

نابجا می توانند مسمومیت های منجر به مرگ ایجاد نمایند.
14. بخور اوکالیپتوس در صورتیکه به اشتباه خورده شود، حتی 
در مقادیر کم )یک قاش��ق( می تواند کش��نده باشد. از القای 
استفراغ در مسمومیت با این فرآورده خودداری نموده مصدوم 

را سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید.

نجات جان جوان 19 ساله در مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

دکتر داود کریم زاده، رزیدنت جراحی مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی 
قزوی��ن از درمان جوان 19 س��اله ای خبر داد که یک قدم با مرگ فاصله 
داشت و افزود: تیم پزشکی در یک عمل سه ساعته، جان تازه ای به بیمار 
دادن��د. دکتر کریم زاده اظهار کرد: عصر روز جمعه 12 آبان 96 جوان 19 
ساله ای به دنبال اصابت چاقو به قفسه سینه و ایجاد زخم عمیق و ایجاد 
تنگی نفس در اورژانس مرکز بستری شد و به دلیل پارگی ریه با همکاری 
رزیدنت های جراحی و متخصص طب اورژانس برای بیمار، لوله سینه ای 
به صورت اورژانسی کار گذاشته شد تا مقدمات انجام عمل جراحی در اتاق 

عمل فراهم شود.

این بیمار به دلیل حجم باالی خونریزی، در حدود سه لیتر خون دریافت 
کرد و هنگامی که شرایط برای جراحی اش فراهم شد، توسط دکتر علیرضا 
محمدزاده، فوق تخصص جراحی و توراکس با کمک دس��تیاران جراحی 
شامل دکتر محسن احمدی، دکتر محمدعلی جهانبخش و دکتر داود کریم 
زاده و با همکاری دستیاران بیهوشی، با توراکتومی اورژانس و متوقف کردن 

خونریزی از خطر مرگ حتمی نجات یافت.
دکتر کریم زاده تصریح کرد: بیمار در مدت عمل جراحی، تعداد 10 واحد 
فرآورده خونی دریافت کرد و بعد از سه ساعت عمل جراحی موفق در بخش 

آی سی یو، تحت مراقبت است.
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین

سالمت سالمندان، نیازمند 
سیاستگذاري و برنامه ریزي دقیق 

و صحیح  

به مناسبت هفته های سالمت بانوان ایراني و سالمت سالمندان، همایش 
صبحانه سالم در بوس��تان ملت قزوین برگزار شد. به بهانه برگزاری این 
برنامه، لیدا زرگینی، کارشناس مسئول سالمت جمعیت و خانواده مرکز 
بهداش��ت شهرستان قزوین گفت: سالمت س��المندان یکي از مسائل و 
مشکالت بهداشتي در بیشتر جوامع است و مقابله با این مشکالت، نیازمند 

سیاستگذاري و برنامه ریزي دقیق و صحیح است.
وی عنوان کرد: آموزش مسائل بهداشتي و شیوه زندگي سالم به سالمندان 
امري اس��ت که مي تواند بسیاري از مشکالت ناشي از تغییرات پیري را 

کنترل یا به تعویق انداخته و سالمت سالمندان را حفظ کند. 
Á صبحانه سالم برای سالمندان

زرگینی اظهار کرد: به همین دلیل همایش صبحانه سالم برای سالمندان 
در بوس��تان ملت قزوین برگزار ش��د و ابتدا فشار خون حدود 120 تن از 
س��المندان کنترل شد و این افراد برای انجام آزمایش چربی و قندخون، 
دریافت خدمات بهداشتي و تشکیل پرونده به مرکز خدمات جامع سالمت 
نزدیک محل سکونتشان راهنمایي شدند. وی با بیان اینکه در ادامه ورزش 
صبحگاهي توس��ط مربي اداره ورزش و جوانان برگزار شد، گفت: سپیده 
مهدي خاني، کارش��ناس مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان 

قزوین در مورد تغذیه صحیح در دوران سالمندی صحبت کرد. 
Á تغذیه در سالمندی

مصرف روزانه آب به میزان حداقل هشت لیوان، مصرف نان هاي سبوس 
دار )مانند سنگک(، مصرف روزانه میوه و سبزي )به منظور پیشگیري از 
سرطان و افزایش ایمني بدن(، استفاده از گروه هاي غذایي دیگر )مانند 
ماست و شیر پاستوریزه(، مصرف مکمل ویتامین D )به منظور پیشگیري 
از پوکي استخوان( و مصرف روزانه تخم مرغ )براي تمامی گروه هاي سني، 
ولی به ش��رطي که فرد مبتال به چربي خون و بیماري قلبي نباش��د( از 

مواردی بود که مهدیخانی به آنها اشاره کرد. 
بنا به اظهار زرگینی پس از سخنراني در زمینه تغذیه، پرسش هایی مطرح 
 D شد و به پاسخگویان برتر جوایزی اهدا شد. همچنین مکمل ویتامین
بین سالمندان شرکت کننده توزیع شد و برنامه با پذیرایي از حاضرین با 
چاي و صبحانه س��الم )نان، پنیر، گردو، خرما، شیر و تخم مرغ( به پایان 

رسید. 

153 تن از بیماران دیالیزی 
قزوین از نظر بیماری سل بررسی 

شدند

محمد جلیلی، کارش��ناس مبارزه با س��ل مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرس��تان قزوین از انجام آزمون پوستی توبرکولین )P.P.D( به منظور 
بیماریابی سل نهفته در گروه های در معرض خطر این بیماری خبر داد. 

جلیلی گفت: طرح بیماریابی سل نهفته در افراد در معرض خطر از اواخر 
مهر 1396 همزمان با روز ملی مبارزه با سل آغاز شده و در مرحله اول، این 
آزمون برای 153 تن از بیماران دیالیزی مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی 

س��ینا انجام و تعداد 9 مورد، مثبت گزارش ش��د و این افراد به پزشکان 
متخصص عفونی ارجاع شدند.

این کارش��ناس بهداشتی عنوان کرد: اگرچه س��ل یک بیماري با عامل 
شناخته شده و اپیدمیولوژي مشخص است و اصول درمان آن از  حدود 
60 سال قبل شناخته شده و بیش از یک ربع قرن است که رژیم درمان 
کوتاه مدت براي آن به کار مي رود، ولي بخشي از بیماران مبتال به سل 
هنوز در بسیاري از نقاط جهان و از جمله کشور ما تشخیص داده نشده یا 
تحت درمان مناسب قرار نمي گیرند و متاسفانه در حال حاضر شاهد آن 
هستیم که در نتیجه همین کاستي ها و همزمان با افزایش موارد آلوده به 
ویروس ایدز، زمینه پیدایش و انتشار باسیل هاي سل مقاوم به چند دارو 

فراهم آمده است.
Á بیماریابي غیر فعال سل

کارش��ناس مبارزه با سل مرکز بهداشت شهرس��تان قزوین عنوان کرد: 
بیماریابي سل،اصوالً غیر فعال است بدین معني که از میان بیماراني که 
به مراکز خدمات جامع سالمت و سایر مراکز درماني دولتي و غیر دولتي 
مراجعه مي کنند، موارد مشکوک، شناسایي و به طور مناسب مورد بررسي 
قرار مي گیرند. وی افزود: اساس برنامه بیماریابي بر یافتن منابع بیماري 

یعني بیماران مبتال به سل ریوي خلط مثبت استوار است.
Á بیماریابی فعال

این کارشناس بهداشتی با اش��اره به اینکه بیماریابي فعال براي افراد در 
معرض تماس نزدیک با بیماران مبتال به س��ل ریوي خلط مثبت انجام 
مي شود، گفت: س��ایر گروه ها، بسته به میزان دسترسي به منابع مالي 
و انساني تحت بیماریابي فعال سل قرار مي گیرند. جلیلی ادامه داد: این 
گروه ها شامل جمعیت هاي متراکم )زندان ها، مراکز بازپروري، اردوگاه 
ها، آسایشگاه هاي سالمندان(، بیماران مبتال به ضعف سیستم ایمني )افراد 
آلوده به عفونت HIV، نارس��ایي کلیه، دیابت کنترل نشده ( و بیماران 
تحت درمان هاي تضعیف کننده سیستم ایمني )دریافت کننده داروهاي 
ش��یمي درماني و کورتیکوستروئیدها( و همچنین آن دسته از کارکنان 
سیستم بهداشتي درماني که از نظر مواجهه و ابتال به سل در معرض خطر 
باال یا متوسط قرار دارند )به خصوص کارکنان آزمایشگاه سل که با خلط 

سر و کار دارند( هستند.
گفتنی است؛ بیماریابی سل برای بیماران دیالیزی سایر بیمارستان ها و 

مراکز درمانی همچنان ادامه دارد. 

10 تن از کودکان کار در برابر 
بیماری هپاتیت »ب« واکسینه شدند

80 کودک نیز در گذشته معاینه شده بود

مرداد ماه سال 1396 بود که بررسی رایگان سالمت 80 تن از کودکان کار 
توسط کلینیک مشاوره بیماری های رفتاری مرکز بهداشت شهید بلندیان 

شهرستان قزوین با همکاری »خانه مهر علی« انجام شد.
 در مهر ماه نیز برای 10 تن از این کودکان که نتیجه آزمایش آنان نشان 
دهنده عدم ایمنی در برابر بیماری هپاتیت »ب« بود، واکس��ن هپاتیت 

تزریق شد.
شبنم کاکاوند، کارشناس سالمت روان کلینیک بیماری های رفتاری مرکز 
بهداش��ت شهرس��تان قزوین با اعالم این خبر اظهار امیدواری کرد: بقیه 
کودکان کار هم که ایمن نیستند، برای دریافت واکسن هپاتیت مراجعه 

کنند.
به گفته این کارشناس بهداشتی، کودکان کار به کودکان کارگری گفته 
می ش��ود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند و این 
موضوع نه تنها آنان را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران 
کودکی بی بهره می س��ازد، بلکه س��المت روحی و جسمی شان را نیز 

تهدید می کند. 
کاکاوند عنوان کرد: این کودکان بسته به نوع شغلی که در آن فعالیت می 
کنند، در معرض آلودگی به مواد مخدر، ضایعات س��رنگ و وسایل نوک 

تیز و تعرضات جنسی بوده و بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های 
مختلف از جمله هپاتیت »ب« هستند. 

30 واحد صنفی دارای تخلف 
بهداشتی در شهرستان قزوین 

تعطیل شد
کارشناس��ان بهداش��ت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 
قزوین، تعداد 30 واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی را در شهریور و مهر 

ماه 1396 پلمپ کردند. 
مهندس محمدتقی سلیمانی، کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز 
بهداش��ت شهرس��تان قزوین با اعالم این خبر گفت: در مدت این 2 ماه 
بازرسان بهداشت محیط، تعداد 5 هزار و 265 مورد بازرسی از مراکز تهیه 
و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام دادند که به علت وجود نواقص 

بهداشتی برای 765 مورد اخطار غیربحرانی صادر کردند.
به گفته سلیمانی بیش از 700 مورد اقدام به رفع نواقص در مهلت داده 
ش��ده کردند و برای 52 مورد به علت عدم رفع نقص، اخطار تعطیل 48 
ساعته صادر شد که در نهایت 30 واحد به طور موقت پلمپ و پرونده آنها 

برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد. 
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قزوین اظهار 
کرد: در مدت 2 ماه گذشته کارشناسان بهداشت محیط تعداد 826 مورد 
نمونه آب برای انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی برداشت کردند و برای 
رفع مشکالت بهداشتی نمونه هایی که دارای آلودگی میکروبی شامل عدم 
ُکلرزنی و خرابی تأسیسات بود، با آب و فاضالب روستایی و بخشداری ها 

مکاتبه شد.
صدور 3 هزار و 9 مورد کارت بهداش��ت و 351 مورد نمونه برداری مواد 
غذایی از دیگر اقدامات واحد بهداشت محیط شهرستان قزوین در این 2 
ماه بود که این مقام مسئول به آنها اشاره کرد و گفت: تعداد 131 مورد از 
نمونه های مواد غذایی برداشت شده، مغایر با استاندارد تشخیص داده شد 

که پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.  
مهندس س��لیمانی از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف بهداشتی، مراتب را با شماره 190 به اطالع بازرسان بهداشت محیط 

برسانند. 
با پیگیری کارشناسان بهداشتی شهرستان قزوین؛

کارفرمایان 35 شرکت اقدام به 
کنترل فنی مهندسی عوامل
 زیان آور محیط کار در 
کارگاه های خود کردند

در 6 ماهه اول س��ال 1396 با پیگیری بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز 
بهداش��ت شهید بلندیان شهرستان قزوین، کارفرمایان 35 شرکت اقدام 
به کنترل فنی مهندسی عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های خود 

کردند.
مهندس بهروز پورارجمند، کارشناس مسئول بهداشت حرفهای شهرستان 
قزوین با اعالم این خبر گفت: در این مدت تعداد 2 هزار و 819 بازدید از 
صنایع و 110 بازدید از مرکز و خانه بهداشت کار و ایستگاه بهگر انجام شد.

وی عنوان کرد: 315 صورتجلس��ه کمیته حفاظت فنی و بهداش��ت کار 
دریافت شده از ش��رکت های باالی 25 تن توسط کارشناسان بهداشت 
حرفه ای این مرکز بررسی شد و نقاط ضعف آنها استخراج و مورد پیگیری 
قرار گرفت. به گفته مهندس پورارجمند با بررس��ی این صورتجلس��ات، 
کارفرمای��ان صنایعی که نقایص فنی در صورتجلس��ات دارند برای ارائه 
گزارش��ی از تمامی اقدامات انجام شده به منظور کنترل عوامل زیان آور 
به مرکز بهداشت دعوت می شوند. کارشناس مسئول بهداشت حرفهای 
مرکز بهداشت شهرستان قزوین همچنین از یک هزار و 987 تن/ ساعت 
آموزش در 6 ماهه اول امسال در این مرکز خبر داد. گفتنی است؛ جلسات 
کمیته حفاظت فنی و بهداش��ت کار به استناد آیین نامه مرتبط با ماده 
93 قانون کار برای کارگاه های 25 تن و باالتر به منظور بررس��ی و رفع 
مش��کالت ایمنی و بهداشتی کارگاه ها برگزار می شود و کارفرمایان این 
کارگاه ها موظفند مصوبات کمیته را در قالب صورتجلسه به مرکز بهداشت 

ارائه کنند. 

قزوین
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بویین زهرا

ماماها برای پیشگیری از ابتالی 
بانوان باردار به عوارض مادری 

و جنینی تالش می کنند

مینا بهرامی، کارشناس مادران شبکه بهداشت- درمان شهرستان تاکستان 
در کارگاه آموزش��ی » نحوه شناسایی و پیگیری مادران باردار در معرض 
خشونت و چاق« در جمع کارشناسان مامایی شهرستان بیان کرد: بانوان 
در زمان بارداری ممکن است دچار عوارض مادری و جنینی بسیاری شوند، 
بنابراین باید اقدامات و مراقبت های الزم توس��ط ماماها در این خصوص 

انجام شود.
به گفته بهرامی این مراقبت ها باعث خواهد شد که به پیشگیری و کنترل 
اضاف��ه وزن و چاقی بانوان در دوران پیش از بارداری و مدیریت چاقی در 

دوران بارداری، هنگام زایمان و پس از آن کمک شود. 
وی عنوان کرد: وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سواد، زمان خواب و فعالیت 
بدنی از عوامل هستند که بر اضافه وزن و چاقی مادران باردار مؤثر بوده و 
تغییرات رفتاری همراه با اصالح رژیم و الگوی غذایی در کنترل و درمان 

اضافه وزن دوران بارداری بسیار تأثیرگذار است. 

این کارشناس گفت: خشونت جسمی، عاطفی، کالمی، جنسی، معنوی 
و اقتصادی علیه بان��وان در دوران بارداری می تواند تهدیدی جدی برای 
س��المت مادر و جنین باش��د و عالوه بر آسیب های روحی ممکن است 
خطرهایی جدی مانند س��قط  جنی��ن، زایم��ان زودرس، وزن کم نوزاد 
هنگام تولد و مرگ جنین را به دنبال داش��ته باش��د. بهرامی هشدار داد: 
این خشونت ها می تواند در دوران نوزادی منجر به کاهش شانس تغذیه 

با شیر مادر شود.
این کارگاه برای کارشناسان مامایی شاغل در ستاد و مراکز جامع سالمت 
ش��بکه بهداشت- درمان شهرستان تاکس��تان، روز هفتم آبان 1396 در 

سالن اجتماعات مرکز بهداشت تاکستان برگزار شد.

پرهیز از دخانیات و الکل باعث 
کاهش قابل مالحظه ای در ابتال 

به پوکی استخوان می شود 

خانم دکتر فرناز سرخوش رحمانی، پزشک متخصص ارتوپد بیمارستان 
»شفا« تاکستان در کارگاه آموزشی با عنوان »پیشگیری و مراقبت  از پوکی 

استخوان« بیان کرد: به طور کلی پوکی استخوان به عنوان یک بیماری 
غیرواگیر و خاموش با افزایش سن جوامع رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه سابقه خانوادگی و نژادی، باال بودن وزن و کم تحرکی از 
عوامل مؤثر در ابتال به پوکی استخوان به شمار می روند، اظهار کرد: طبق 
تحقیقات پرهیز از مصرف سیگار و مشروبات الکلی و رعایت سبک صحیح 
زندگی می تواند به میزان قابل توجهی از ابتال به پوکی استخوان و عوارض 

ناشی از آن پیشگیری کند.
دکتر س��رخوش عنوان کرد: ش��یوع پوکی اس��تخوان در زنان بیشتر از 
مردان است زیرا روند کاهش تراکم استخوان در مردان از سرعت کمتری 
برخوردار اس��ت. وی ادامه داد: هنگام یائسگی،تولید هورمون استروژن از 
تخمدان ها متوقف می شود و بدین ترتیب پس از یائسگی سرعت کاهش 

توده استخوانی باال می رود که موجب پوکی استخوان می شود.
مصرف برخی داروها عامل پوکی استخوان

پزشک متخصص ارتوپد بیمارستان »ش��فا« تاکستان بیان کرد: عوامل 
دیگری نیز وجود دارند که این بیماری پنهان و بی صدا را به جان بانوان 
و مردان می اندازد که ش��امل برخی بیماری ها تا مصرف برخی داروها، 

اختالالت هورمونی و غیره است.
دکتر س��رخوش رحمانی استفاده طوالنی از برخی داروها نظیر کورتون، 
کارمازپی��ن )داروی ضدتش��نج( و هپارین )جهت رقیق ک��ردن خون و 
جلوگیری از تشکیل لخته( را سبب کاهش تراکم استخوان ها دانست و 
عنوان کرد: ابتال به برخی از بیماری ها مثل کم کاری یا پُرکاری تیروئید، 
کم کاری غدد جنسی و کم کاری یا پُرکاری غدد فوق کلیوی می توانند 

فرد را در معرض ابتال به پوکی استخوان قرار دهند.
این نشست روز ششم آبان 96 برای جمعی از کارشناسان ستادی شبکه 
بهداش��ت- درمان شهرستان تاکستان به مناس��بت روز پوکی استخوان 

برگزار شد.

مانور پدافند زیستی با رویکرد 
کنترل آنفلوانزا در بویین زهرا 

برگزار شد

به گفته مهندس مهدی درزی پور، کارشناس مسئول مدیریت و کاهش 
خطر بالیا و پدافند غیرعامل ش��بکه بهداشت- درمان شهرستان بویین 
زهرا تمرین )مانور( پدافند غیرعامل در حوزه پدافند زیستی با همکاری 
مرکز خدمات جامع س��المت بویین زهرا، فرمانداری و اورژانس 115 و با 
هدف سنجش سرعت عمل و آمادگی کارکنان این مجموعه در زمان های 

بحران، روز 23 مهر 96 و در این مرکز برگزار شد.
مهندس درزی پور تش��خیص س��ریع و دقیق تهدیدات برای صیانت از 
سالمت هموطنان و کارکنان و همچنین ارائه راهکار در رفع آلودگی را از 
عوامل مهم و مؤثر در مصون سازی دانست و خاطرنشان کرد: در صورت 
بروز حمالت زیس��تی، با کنترل دقیق عامل »زمان« و »تشخیص دقیق 

عوامل خطرساز«، می توان مانع از گسترش این عوامل شد.
این کارشناس عنوان کرد: با توجه به تهدیدهای زیست محیطی نوپدید 
مانند بیماری های ویروسی )ابوال، آنفلوانزا( که دارای مرگ و میر و سرایت 
باال در برخی از کش��ورها هس��تند، این مانور به منظور ارتقای آمادگی و 
دانش کارکنان مرکز خدمات جامع سالمت و اورژانس پیش بیمارستانی و 
واحدهای مختلف شبکه بهداشت - درمان بویین زهرا برای مقابله با چنین 

مواردی برنامه ریزی شد و انجام گرفت.
وی سناریوی این مانور را بر اساس پیدایش بیماری مشکوک در یک مادر 
باردار با س��ابقه سفر به کشورهای مناطق آلوده دانست و گفت: نیروهای 
شرکت کننده در این مانور پس از انجام اقدامات اولیه بهداشتی و درمانی 
و رعایت تمامی موارد ایمنی و حفاظت فردی، بیمار مبتال را به بیمارستان 

امیرالمومنین )ع( و بخش ایزوله تنفسی این بیمارستان منتقل کردند.
نشس��ت پایانی این مانور با حضور تمامی عوام��ل دخیل در این تمرین 
)مانور( و برای ارزیابی فرایند عملیات تشکیل شد و ضمن قدردانی دکتر 
لیال قورت بیگلو، مسئول مرکز و فرمانده عملیات از همکاری تمامی نیروها، 
نقاط ضعف و قّوت نیروهای انس��انی و تجهیزات شناس��ایی و برای قوت 

بخشیدن و رفع نواقصات تبادل نظر و تصمیم گیری شد. 

شناسایی و پلمپ مرکز طب 
ایرانی )ُسّنتی( غیرمجاز در 

شهرستان بویین زهرا
معصومه قرباني، کارش��ناس نظارت بر درمان ش��بکه بهداشت- درمان 
شهرستان بویین زهرا اظهار کرد: با توجه به گزارش هاي مردمي در مورد 
انجام طب ایرانی )ُس��ّنتی( به صورت غیرقانوني توسط شخصي در شهر 
بویین زهرا، پس از پیگیری مستمر و بررسی دقیق موضوع و تأیید تخلف، 
با گرفتن دس��تور قضایي و هماهنگي هاي الزم با نیروي انتظامي بویین 

زهرا، این محل پلمپ شد.
به گفته قربانی این مأموریت روز اول آبان 1396 با همراهی کارش��ناس 
نظارت بر دارو و مواد مخدر مرکز بهداشت شهرستان انجام و وسایل مورد 
استفاده، جمع آوري و توقیف شد. وی ادامه داد: شخص متخلف نیز برای 
برخورد قانوني به مراجع قضایی معرفي شد. کارشناس نظارت بر درمان 
شبکه بهداشت- درمان شهرستان بویین زهرا عنوان کرد: این فرد خاطی 
با عنوان »دکتر« و با گرفتن مبالغی به عنوان حق معاینه و چاپ نسخه 
های درمانی که توس��ط دختر ُخردسالی تنظیم می شد، اقدام به درمان 
مراجعان خود می کرد. قربانی از مردم درخواس��ت کرد: در صورت اطالع 
داشتن و مشاهده موارد مشابهی که تهدید کننده سالمت است، در اسرع 
وقت به ش��بکه بهداشت- درمان شهرس��تان مراجعه و یا با شماره تلفن 
02834229420 تماس بگیرند و موضوع را اطالع دهند تا اقدامات قانونی 

انجام شود. 

دوست بودن با فرزند یعنی 
داشتن ارتباط مؤثر با او

در ابتدا برای برقراری ارتباط مؤثر سعی کنید این کارها را انجام ندهید: 
انتقاد کردن، س��رزنش کردن، غرغر کردن، مقایسه کردن، تهدید کردن، 
تنبیه کردن، حق حساب دادن و باج دادن و نیز یک سوال که باید دائم از 
خود بپرسیم این است که اگر من این حرف را بزنم یا رفتار بکنم به این 
آدم نزدیک می شوم یا دور. سیاوش کلیایی، کارشناس ارشد سالمت روان 
مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا این مطالب را روز دوم آبان 1396 در 
دبستان پسرانه باقرالعلوم روستای عصمت آباد برای جمعی از اولیای دانش 
آموزان در مورد پیشگیری از مصرف مواد در خانواده و مهارت  فرزندپروری 
اظهار کرد و دوست بودن با فرزند را داشتن ارتباط مؤثر با او دانست که در 

سه اصل مهم زیر خالصه می شود:
Á برقراری و حفظ ارتباط خوب
  با فرزندانتان صحبت کنید.  

  در روز دست کم چنددقیقه را به آنها اختصاص دهید.   
  احساس های فرزندانتان را درک کنید و به آنها احترام بگذارید.  
  گوش کردن فعال را تمرین کنید.   
  سوال کردن را فراموش نکنید.  
  بیشتر تشویق کنید تا انتقاد.   
  حواستان به کنجکاوی نوجوانان باشد.   

Á حضور در زندگی و فعالیت های فرزند
 روزانه دست کم 15 دقیقه به کاری که فرزندتان خواسته بپردازید.   
  هفته ای یک بار فعالیتی را با فرزندتان ترتیب دهید.   
  از فعالیت های فرزندتان حمایت کنید.  
  همواره رفتارخوب را با واکنش فوری پاسخ دهید.   
 زمان غذا خوردن را برای در میان گذاش��تن کارهای روزانه اس��تفاده   

کنید. 
 مراقب زمان های پُر استرس در زندگی فرزندتان باشید.   

Á الگوی مناسبی بودن برای فرزند
  بچه ها مقلدان خوبی هستند.  
  کوچک ترها رفتارهای بزرگترها را دوست دارند.  
  خودتان سیگار، الکل و مواد مصرف نکنید.  
  بچه را درگیر نکنید.   

تمیز کردن سطوح بین دندان 
ها فقط با نخ دندان امکان 

پذیرست
زمان های مناس��ب برای مس��واک زدن، دو ب��ار در روز، صبح ها بعد از 
صبحانه )برای جلوگیری از واکنش میکروب هایی که در ش��ب در دهان 
تجم��ع یافته اند بر روی مواد غذایی ( و ش��ب ها قبل از خواب )به علت 
کاهش جریان بزاق در شب( است. کبری برچلو، کارشناس کودکان شبکه 
بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا ضمن بیان مطلب فوق در نشست 
آموزش��ی که در محل سالن کانون پرورشی - فکری کودکان و نوجوانان 
شهر بویین زهرا با حضور جمعی از دانش آموزان ابتدایی برگزار شد، ادامه 
داد: سطوح بین دندانی به هیچ وجه با استفاده از مسواک تمیز نمی شوند 
و تنها با اس��تفاده از نخ دندان می توان این سطوح را تمیز کرد. به گفته 
این کارش��ناس، از شش س��الگی می توان نخ دندان را شروع کرد و باید 
توجه داشت در درصدی از پوسیدگی ها، ظاهر دندان سالم است، ولی در 
عکس برداری، پوسیدگی دیده می شود. گفتنی است، آموزش کاردستی 
با هدف آشنایی کودکان با راه های ورود میکروب بدن، برگزاری نمایش با 
موضوع سالمت و بهداشت فردی و پخش کلیپ فواید تخم مرغ از دیگر          

برنامه های این برنامه در روز 19 مهر 96 بود.

تاکستان
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کمیته »پیشگیری از چاقی دوران 
کودکی« در شهرستان البرز آغاز 

به کار کرد

مونا تاچه بندها، کارش��ناس مسئول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان البرز در نشست شروع به کار کمیته »پیشگیری از چاقی 
دوران کودکی« گفت: با توجه به روند رو به افزایش چاقی در بین نوجوانان 
و احتمال تداوم آن در بزرگسالی، سازمان بهداشت جهانی در سال 2015 
با تشکیل این کمیته راهکارهایی برای پیشگیری و کنترل اضافه وزن و 

چاقی کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرده است.
وی اظهار کرد: این راهکارها با مشارکت همه بخش های توسعه باید به 
اجرا گذاشته شود و بر این نکته تأکید دارد که همه بخش ها باید سیاست 
های خود را با هدف تأمین سالمت و فراهم کردن محیطی سالم به گونه 
ای اتخاذ کنند که ضمن رعایت عدالت در سالمت، مسئولیت خود را در 
کاستن خطر ابتال به چاقی کودکان بشناسند. مونا تاچه بندها گفت: برنامه 
پیش��گیری از اضافه وزن و چاقی در کودکان با توجه به نتایج پنجمین 
دوره نظام مراقبت پیش��گیری از رفتارها و عوامل مخاطره آمیز سالمت 
دانش آموزان نوشته شده است. وی هدف کلی این برنامه را پیشگیری و 
کنترل اضافه وزن و چاقی در پیش دبس��تانی ها و نوآموزان بدو ورود به 
دبستان در سال تحصیلی 1397-1396 اعالم کرد. در ادامه این جلسه که 
توسط واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس شبکه برگزار شد، اهداف 

اختصاصی، راهکارها و فعالیت های پیشنهادی این برنامه مطرح شد. 

رشد 20 درصدی پیشنهادات 
کارکنان در شبکه بهداشت - 

درمان شهرستان آوج 

مصطفی قمش��لو، مس��ئول ام��ور اداری ش��بکه بهداش��ت- درمان 
شهرس��تان آوج اظهار کرد: در س��ال 1395 پیش��نهادات ارائه شده 
توس��ط کارکنان شبکه، رش��د 20 درصدی نس��بت به سال 1394 
داش��ته است. وی ادامه داد: محور پیش��نهادات، تکریم ارباب رجوع 

و کاهش مصرف و هزینه های انرژی بوده است.
وی ای��ن موض��وع را در نشس��ت کمیته نظام پیش��نهادات ش��بکه 
بهداش��ت- درمان شهرستان آوج بیان کرد. این نشست روز 29 مهر 
1396 برگزار و پیش��نهادات جمع آوری ش��ده، بررسی و اعالم نظر 

شد. 
به گفته قمش��لو برای تحقق شعار جلب مشارکت کارکنان به منظور 
مش��ارکت آنان در تصمیم گی��ری ها و ارائه راه حل مناس��ب برای 
برخی موانع موجود، کارکنان می توانند با ارائه پیش��نهاد در کمیته 

نظام پیشنهادات از مزایای مالی و اداری آن برخوردار شوند. 

با مراجعه به نزدیک ترین 
واحد بهداشتی می توان از 
مزایای رایگان طرح تحول 

سالمت برخوردار شد

از سال 1395 و با اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت 
تاکنون بیش از 99 درصد جمعیت شهرس��تان آوج در سامانه سیب 

)سامانه یکپارچه بهداشت( ثبت شده اند.
علی صادقیان، کارش��ناس شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان آوج 
ب��ا اعالم این خبر ادام��ه داد: از ابتدای این طرح تاکنون بیش از 83 
درصد و در س��ال 1396 بیش از 77 درصد از جمعیت شهرس��تان، 

حداقل یک بار از خدمات این طرح برخوردار شده اند.
صادقیان با اش��اره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سالمت موجب 
دسترس��ی مردم به خدمات مطلوب تر و مناس��ب تر ش��ده است از 
تمامی مردم خواس��ت تا با مراجعه به نزدیک ترین واحد بهداش��تی 
از خدم��ات ارائه ش��ده در این طرح که برای تمامی س��نین اس��ت، 

برخوردار شوند.
گفتنی است؛ تشکیل پرونده الکترونیکی برای همه افراد جامعه است 
و خدمات رایگان آن شامل مشاوره تغذیه ای، سالمت روان، بیماری 
های  غیرواگیر )با اولویت خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی(، 

بیماری های واگیر، سالمت خانواده و سالمت دهان و دندان است.

هنگام خرید ظروف یکبار 
مصرف باید به عالئم اختصاری 

حک شده در کف آن ها توجه 
شود 

حمیده ش��یخ محمدی، کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان آوج گفت: مردم هنگام خرید ظروف یکبار مصرف 

به عالئم اختصاری حک شده در کف آن ها توجه کنند. 
این کارشناس بهداشتی عنوان کرد: ظروف پلی اتیلنی سفید رنگ با 
عالمت اختصاری »PE« برای بسته بندی و نگهداری روغن، سرکه، 

محصوالت لبنی و مواد غذایی دارای حرارت باال و مرطوب است.
وی اظهار کرد: ظروف پلی پروپیلنی سفید رنگ با عالمت اختصاری 
»PP« ه��م برای بس��ته بندی محصوالت لبن��ی و همچنین زیتون 

مناسب است.
بنا به گفته کارش��ناس بهداش��ت محیط ش��بکه بهداش��ت- درمان 
شهرس��تان آوج، ظروف پلی اس��تایرنی ش��فاف با عالمت اختصاری 
»GPPS« نی��ز فقط برای م��واد غذایی در دم��ای معمولی توصیه 
می ش��ود و نمی توان از آن برای نوش��یدنی های داغ و مواد غذایی با 

حرارت باال استفاده کرد.
ظروف گیاهی، بهتر از پالستیکی

شیخ محمدی با اش��اره به اینکه ظروف گیاهی یکبار مصرف نسبت 
به ظروف پالس��تیکی یکبار مصرف ارجحیت دارد، گفت: س��ازگاری 
با محیط زیس��ت، نداش��تن اثرات زیان بار مواد پالستیکی، نداشتن 
وابس��تگی به مواد اولیه نفتی، تقویت و توس��عه صنایع کشاورزی و 
مصرف انرژی کمت��ر در فرایند تولید از مزایای ظروف یکبار مصرف 

گیاهی است. 

از راه های کاهش استرس در 
محیط مدرسه و خانه، مدیریت 

زمان است
از راه های کاهش اس��ترس در محیط مدرسه و خانه، مدیریت زمان 
است. داشتن برنامه هفتگی منظم، سبب پیش بینی پذیری اتفاقات 
روزانه ش��ده و نگرانی را کاهش می دهد. نگرانی، از مهمترین عوامل 

افزایش استرس و به خطر افتادن سالمت روان است.
وحید عطایی، کارش��ناس آموزش سالمت شبکه بهداشت – درمان 
شهرستان آوج ضمن بیان مطالب فوق، گفت: ایمان و اعتقاد قلبی به 
خداوند، تغذیه مناس��ب و ورزش از عوامل ارتقا دهنده سالمت روان 
هس��تند. وی ادامه داد که مدرس��ه و خانواده به عنوان دو نهاد مؤثر 
بر رش��د و تعالی دانش آموزان نق��ش اصلی را در تضعیف یا افزایش 

سالمت روان آنان بر عهده دارند.
عطای��ی این مطال��ب را روز 30 مهر 1396 در جمع دانش آموزان و 
کارکنان مدرسه شهید بهشتی آوج و به مناسبت هفته سالمت روان 

با شعار »سالمت روان در محیط کار« بیان کرد.
این نشس��ت با حضور مدیر و معاونان مدرس��ه و ب��ا محوریت بیان 
راهکاره��ای مدیری��ت اس��ترس در محی��ط کار از جمل��ه: فعالیت 
بدنی روزانه و ش��ناخت و اصالح افکار اس��ترس زا برگزار شد و این 
کارش��ناس، دس��تیابی به اهداف آموزش��ی را -که مدارس به عنوان 
اهداف اساس��ی خود به آنه��ا توجه دارند، نیازمند تأمین بهداش��ت 

روانی دانش آموزان دانست.

با کنترل چهار عامل خطر،      
می توان به سالمت قلب خود 

کمک کرد
با کنترل چهار عامل خطر، شامل: قند خون، فشار خون، کلسترول و نمایه 

توده بدنی، می توان از بروز بیماری های قلبی - عروقی پیشگیری کرد. 
حسین خمسه، کارشناس بیماری های غیرواگیر شبکه بهداشت – درمان 
شهرس��تان آوج ضمن بیان این موضوع، افزود: افراد باالی 30 س��ال می 
توانند با مراجعه به نزدیک ترین واحدهای بهداشتی – درمانی، به صورت 

رایگان از میزان خطر گرفتار شدن به بیماری قلبی - عروقی آگاه شوند.

خطرسنجی 4900 تن
خمسه این مطلب را در جمع داوطلبان سالمت ادارات شهرستان آوج، در 
روز جهانی قلب بیان کرد و ادامه داد: برنامه خطرسنجی سکته های قلبی 
- مغزی از بهمن سال 1395 در شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج 
در حال انجام است و تاکنون 4900 تن از افراد باالی 30 سال شهرستان 

در این طرح مراقبت شده اند.

رشد 11 درصدی مراجعه به 
آزمایشگاه های شهرستان آوج

در 6 ماهه نخس��ت س��ال 1396 تعداد 7 ه��زار و 496 تن با مراجعه به 
آزمایشگاه های شهرستان آوج از خدمات آزمایشگاهی ارائه شده برخوردار 
شدند. این تعداد در مدت مشابه سال 1395 افزون بر 6 هزار و 731 تن 

بوده و رشد 11 درصدی مشاهده می شود.
مرتضی محبی، مس��ئول امور آزمایشگاه های این شهرستان با بیان این 
خب��ر گفت: برای این مراجعان، تعداد 27 هزار و 332 نوع آزمایش انجام 

شده است.
محبی ارائه خدمات آزمایشگاهی به مراکز روستایی با حضور کارشناس 
آزمایشگاه را مهم ترین دلیل این افزایش دانست و اظهار کرد: این اقدام 
برای تس��هیل در دسترس��ی راحت تر مردم به خدمات آزمایشگاهی، به 

صورت هفتگی و بر اساس برنامه ریزی در حال اجراست.
البرز

آوج
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سامانه های ارتباطی وزارت بهداشت
شماره تلفن »1490«: سامانه دریافت هرگونه شکایت مردمی   

در زمینه تهیه داروی کمیاب  و بهداشت محیط و کار. 
 ش�ماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات   

مردمی در  نظام سالمت .
 شماره تلفن »1690«:  سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات   

سالمت.

قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی

Á چ- حق دسترسی به اطالعات
ماده 30- حق ش��هروندان اس��ت که به اطالعات عمومی موجود در 
مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی 

دسترس��ی داشته باشند. همه دس��تگاه ها و نهادها موظف به انتشار 
مستمر اطالعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز جامعه می باشند.

ماده 31- حق ش��هروندان اس��ت که به اطالعات ش��خصی خود که 
توسط اشخاص و مؤسس��ات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری 
و نگهداری می ش��ود، دسترسی داشته باش��ند و در صورت مشاهده 
اش��تباه، خواس��تار اصالح این اطالعات گردن��د. اطالعات خصوصی 
مربوط به افراد را نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب 

قانون یا با رضایت خود افراد.
م��اده 32-ک��ودکان ح��ق دارند به اطالعات مناس��ب با س��ن خود 
دسترس��ی داش��ته باش��ند و نباید در معرض محتوای غیراخالقی، 
خشونت آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا 

بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
                                                                                    
     کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

اجرای برنامه فرهنگی ورزشی بانوان دانشگاه به مناسبت هفته ملی سالمت بانوان-پارک مال خلیال

مس�ئوالن و دلس�وزان بای�د به 
نحوی برنامه ریزی کرده و مسائل 
را در عرص�ه ی اجرای�ی دنب�ال 
کنند که خیال مردم از مس�ئله 

درمان آسوده شود.


