
دکت��ر محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی از مراحل 
اجرایی برنامه جامع سالمت استان قزوین بازدید و اجرای آن را موجب مشارکت مردم در برنامه 

های ارتقای سالمت ارزیابی کرد و نقطه قوت این برنامه را همراهی  مردم دانست.
ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداش��ت صبح روز یک ش��نبه اول بهمن 1396 به اتفاق دکتر علی 

اصغر فرش��اد، رییس دبیرخانه ش��ورای عالی س��المت و دکتر واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق 
تأمین اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر و هشت نفر از کارشناس��ان این حوزه با حضور در استان 

قزوین با متولیان و شرکای سالمت استان قزوین دیدار کرد.

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در جلس��ه کارگروه سالمت در حوادث غیر 
مترقبه پدافند غیر عامل اس��تان گفت: همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی امتحان خود را در مواقع 

بحران به خوبی پس داده اند و ما از این حیث نگران نیستیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن تأکید بر نقش سایر دستگاه ها در مواقع بحران گفت: انتظار 
کمکی که از سایر دستگاه ها در بحث زلزله کرمانشاه و مراسم اربعین داشتیم آنگونه که باید محقق نشد 

و استقرار بیمارستان در قصرشیرین و ثالث هزینه زیادی به دانشگاه علوم پزشکی تحمیل کرد. 
در این نشست افشار، مدیرکل پدافند غیرعامل استان نیز ضمن تقدیر از واحدهای مختلف دانشگاه به 
خاطر حضور مؤثر در مراسم اربعین و زلزله کرمانشاه گفت: در کرمانشاه به سبب حضور به موقع و مؤثر 

کادر درمان از قزوین ذهنیت خوب ایجاد شده است.
در این نشست که شنبه 1۴ بهمن 1396 در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، ابتدا 
دکتر نامدار، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط 

دانشگاه در برپایی چادر صحرایی و ارائه خدمات در منطقه ثالث باباجانی کرمانشاه ارائه داد.
گزارش آنفوالنزای فوق حاد پرندگان توسط فرحی نماینده شبکه دامپزشکی و طرح موضوع خطر نشت 

مواد شیمیایی توسط مرادی عضو EOC از دیگر برنامه های این کارگروه بود.
در پایان فخارس��لیمانی مدیر هدایت عملیات بحران دانشگاه نیز گزارشی از برنامه پاسخ دانشگاه علوم 

پزشکی هدایت در بالیا و تهدیدات ارائه داد.

 مهمترین بخش مدیریت در 
یک سازمان مدیریت نیروی 

انسانی است

ناهنجاری های ژنتیکی و 
سوانح و حوادث، دالیل 
عمده مرگ کودکان 
یک تا 59 ماهه هستند
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت:

برنامه جامع سالمت استان قزوین، مشارکت مردم را به همراه داشته است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

در مواقع بحران دانشگاه علوم پزشکی امتحان خود را خوب پس داده است
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جمعی از مسئوالن استان قزوین روز پرستار 
را به پرستاران مرکز آموزشی - درمانی کوثر 

تبریک گفتند

روز پرستار مصادف با سال روز میالد بانوی آب و آینه، پرچم دار صبر 
و اس��تقامت، حضرت زینب )س( اس��ت. به همین مناسبت مرادیان، 
مدیرکل امور بانوان و خانواده و بیدخام مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
قزوین، دکتر یوسفی و قافله باشی، اعضای شورای اسالمی شهر قزوین و 
حمزه، عضو هیأت رئیسه نظام پرستاری، ضمن اهدای گل به پرستاران 
بخش های  نوزادان، مراقبت های ویژه نوزادان )NICU(، بعد از زایمان 
و جراحی زنان از زحمات آنان تقدیر و تشکر کرده و این روز را به آنان 

تبریک گفتند. 
در این برنامه، محبوبه گرشاس��بی، مدیر پرستاری مرکز فعالیت های 
پرستاران را در بخش های مختلف تشریح کرد. بازدیدکنندگان در پایان 

از بیماران بخش جراحی زنان عیادت کردند. 
تیموری، مدیر پرستاری معاونت درمان و ارداقیان، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر محمدرضا ملکی و سعید عمویی، 

رییس و مدیر مرکز نیز در این برنامه حضور داشتند.

راهنمای پذیرش مراجعان باید شفاف و 
در معرض دید مراجعه کنندگان اورژانس 

بیمارستان ها باشد 

در سالروز والدت حضرت زینب و روز پرستار، تیم نظارتی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ابتدای روز در مرکز آموزشی - درمانی 
والیت حضور یافت و وضعیت خدمت رسانی به بیماران را مورد ارزیابی 

قرار داد.
پس از این بازدید نیز نشس��تی با حضور معاون درمان و مدیران حوزه 
درمان به همراه رییس، مدیر و مسئوالن بخش های مختلف مرکز برگزار 
ش��د و گزارشی از پایش های انجام شده در 6 ماه نخست سال  1396 

آن مرکز ارائه شد.
در این نشست دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین پس از قدردانی از تمامی کادر مرکز و تبریک گفتن روز پرستار، 
ضمن تأکید بر تکریم مراجعان از طریق وجود راهنمای پذیرش مراجعان 
به صورت شفاف و در معرض دید، اظهار کرد: یکی از مهم ترین ارکان 
افزایش رضایتمندی بیماران و افزایش آرامش درونی آنان، پاسخگویی و 

رسیدگی به شکایات شان است.
Á تعداد شکایات لزوما ماهیت منفی ندارد

وی با اش��اره به اینکه شکایت یک سیستم آش��کار ساز است و تعداد 
شکایات نشان از ماهیت منفی نیست، بلکه رسیدگی و پیگیری آنها به 
گونه ای که به نفع بهبود وضعیت مرکز استفاده شود، اهمیت دارد، بیان 

کرد: اورژانس یک بیمارستان به عنوان پیشانی آن است.
دکتر رضایی به بکارگیری نیروهای انسانی با تجربه و حاذق در بخش 
اورژانس تأکید کرد و افزود: حتی در صورت استفاده از نیروهای طرحی 

باید دقت عمل بیشتری در انتخاب آنان صورت گیرد.
Á تعیین تکلیف قریب به اتفاق بیماران اورژانس، نقطه قّوت مرکز

در پایان این نشس��ت، دکتر علی اکبر کرمی، رئیس مرکز آموزشی - 
درمانی والیت از وضعیت خدمات بخش های مختلف مرکز گزارش��ی 

ارائه کرد.
از مهمترین نقاط قّوتی که گزارش شد، تعیین تکلیف قریب به اتفاق 
بیماران اورژانس در کمتر از 6 س��اعت بود و اینکه تمامی مراجعان به 
اورژانس دارای پرونده س��رپایی هس��تند و تمام��ی خدمات مورد نیاز 

تشخیصی توسط کادر بیمارستان انجام می شود. 

ادامه از صفحه اول
بازدید دکتر ایازی با برگزاری جلسه در دفتر دکتر منوچهر مهرام، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ش��روع شد و ابتدا ساختار و هویت برنامه 

جامع سالمت استان قزوین توسط دکتر منوچهر مهرام تشریح شد.
رییس دانش��گاه به ضرورت اجرای این طرح و مشکالت آن اشاره کرد و 
گفت: یکی از مهم ترین مشکالت اجرا در مراحل اولیه این بود که دستگاه 
ها خود را در مقابل برنامه قرار می دادند و آن را غیر مرتبط با وظایف خود 
می پنداشتند که این مشکل با برگزاری جلسات توجیهی و تداوم کارگروه 

ها برطرف شد و هم اینک شاهد مشارکت خوب دستگاه ها هستیم.
دکتر مهرام ضمن تشریح ساختار طرح افزود: این طرح 19 کارگروه دارد 
که از سال 1385 فعالیت خود را شروع کرده اند و مصوبات خود را برای 
دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان مستقر در دانشگاه علوم پزشکی 

ارسال می کنند.
وی ادامه داد: سپس رؤسای ساختار های موجود دبیرخانه سیاستگذاری 
گ��زارش مختصر فعالیت کمیته های خود را ارائه دادند و در پایان دکتر 
ایازی در جمع بندی مباحث طرح شده به ضرورت ایجاد و فعالیت مشاور 

سالمت در تمام دستگاه های اجرایی و تعهد به الزامات تأکید کرد.

معاون اجتماعی وزارت بهداش��ت و همراهان در ادامه از خانه مشارکت 
مردم در س��المت بازدید و در دیدار با اعضای این خانه با آنان به گفتگو 
پرداخ��ت و دغدغه های آنان را برای جلب مش��ارکت مردم در حفظ و 

ارتقای سالمت خود قابل ستایش دانست.
دکتر ایازی در این دیدار ضمن بازدید از طرح ها و فعالیت های اعضای 
خانه مش��ارکت مردم در سالمت به ویژه برنامه های همگانی مشارکت 
مردم��ی در ورزش صبحگاهی، پی��اده روی خانواده ها، تراکم ش��رکت 
کنندگان در پیاده روی جاده س��المت و پاکس��ازی محیط زیست، این 

برنامه ها را نتیجه اجرای برنامه جامع سالمت دانست.
دکتر ایازی پس از نشس��ت با اعضای خانه مش��ارکت مردم در سالمت 
به منظور برقراری هماهنگی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
قزوین به عنوان دبیرخانه ش��ورای برنامه ریزی توسعه استان و دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین به عنوان دبیرخانه کارگروه ساغ با مهندس ابوالفضل 
یاری، رییس  این س��ازمان دیدار و در نشستی مشترک با حضور دکتر 

منوچهر مهرام، رییس دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مع��اون اجتماعی وزارت بهداش��ت، پیش از این نشس��ت از کتابخانه و 

دبیرخانه دیده بانی توسعه پایدار استان قزوین بازدید کرد.

روز ۴ و 5 بهمن 1396 بازدید دکتر جمشید اسالمی، عضو هیأت بُرد 
وزارت بهداشت از گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی انجام گرفت. 
وی ابتدا با همراهی دکتر پرویز پدیس��ار، معاون آموزش��ی دانش��گاه 
و اعض��ای گروه اتاق عمل از مرکز آموزش��ی - درمانی والیت بازدید 
کرد. س��پس در همین خصوص نشس��تی با حضور معاون آموزش��ی 
دانش��گاه, رئیس و معاون  آموزشی دانش��کده پیراپزشکی و اعضای 
گروه اتاق عمل در ارتباط با نتایج ارزیابی بازدید سال گذشته برگزار 
شد. همچنین مصاحبه ای با دانشجویان گروه اتاق عمل انجام گرفت. 

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در جمع 
مدیران این دانش��گاه گفت: از میان بخش های مدیریتی مهمترین 

بخش، مدیریت نیروی انسانی است.
دکتر مهرام ادامه داد: نیروی انس��انی اس��ت که باعث حفظ منابع و 

تجهیزات و تولید اطالعات است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر اینکه نظارت بر نظم 
و انضباط اداری در سیستم بسیار مهم است، گفت: یک مدیر خوب 
کس��ی اس��ت که بتواند اجرای مقررات و نظم را با اخالق و ارتباط 

خوب همراه کند.
دکت��ر مه��رام در بخش دیگ��ری از س��خنان خود ضمن تش��ریح 
وضعیت پرداخت مطالبات دانش��گاه به ص��ورت اوراق خزانه گفت: 
در بح��ث خرید و نگهداش��ت دارو و اس��تفاده از بخ��ش ها و تخت 
های بیمارس��تانی و نیروی انس��انی باید با انضب��اط و صرفه جویی 

عمل کنیم.
Á برای کاهش هزینه ها در زیر مجموعه خود اثرگذار باشیم

دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه نیز 
در این نشس��ت ضمن ارائه گزارشی از وضعیت درآمد و هزینه های 
دانش��گاه گفت: وقت��ی مدیر یک مجموعه ای هس��تید به گونه ای 
هزین��ه کنید که در زندگی خودمان هزینه می کنید و برای کاهش 

هزینه ها در زیر مجموعه خود اثر گذار باشید.
دکتر یوسفی خرید بر مبنای نیاز واقعی، ثبت در سامانه ها و رعایت 
مقررات را سه اصل مهم مدیریت در مجموعه های بهداشتی درمانی 

دانست و به معرفی طرح مدیران پاسخگو پرداخت.

در ادامه این نشس��ت حجت االس��الم مرتضوی، ریی��س دفتر نهاد 
نمایندگ��ی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ضمن تش��ریح علل و 
عوامل آشوب های اخیر در کشور عنوان کرد: جوی در جامعه ایجاد 
شده که مردم را به سمت نا امیدی و احساس ناکار آمدی حاکمیت 

می برد، نگذاریم این جو غالب شود.
مرتضوی ضمن تأکید بر حرکت در مس��یر رضایت مردم ادامه داد: 
اختالفات را بین خودمان حل کنیم و برای رضایت مردم بکوشیم.

ارائه گزارش برنامه اس��تراتژیک دانشگاه توسط مهندس عزیزخانی، 
مس��ئول دبیرخانه سیاستگذاری سالمت و توصیه های علی اکبری، 
مدیر مالی دانشگاه در خصوص انبارگردانی، حسابرسی و سامانه ها 

دیگر برنامه های این نشست بود.
در پای��ان مدی��ران دانش��گاه در بح��ث آزاد به ارائه نظ��رات خود 
پرداختند. ش��ورای مدیران دانش��گاه صبح دوشنبه 2 بهمن 1396 

در سالن همایش ستاد برگزار شد. 

ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت:

برنامه جامع سالمت استان قزوین، مشارکت مردم را به همراه داشته است

بازدید وزارتی از گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی    

دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

 مهمترین بخش مدیریت در یک سازمان مدیریت نیروی انسانی است
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روز 11 بهمن 1396 و در اس��تقبال از ایام ا... دهه فجر، پایگاه سالمت 
روس��تای مه��دی آباد بزرگ از توابع مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان 

شهرستان قزوین به بهره برداری رسید.
در ابت��دای آیین افتتاح این پروژه س��المت محور عبدالمحمد زاهدی، 
استاندار قزوین ضمن تشکر و اهدای لوح به دکتر شفیعی، خّیر سالمت 
مشارکت کننده در ساخت این پروژه از مرکز بهداشت قزوین و معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم بابت پیگیری و ساخت پایگاه 
سالمت در کوتاه ترین زمان قدردانی کرد. استاندار قزوین افزود: با وجود 
کمبودها وظیفه ما و دس��تگاه های اجرایی در استان است که نیازهای 

مردم را برآورده کنیم. 
Á 300 میلیارد ریال برای عمران روستاها

مرتضی علیخانی، بخشدار بخش مرکزی قزوین نیز عنوان کرد: دولت 
تدبیر و امید به عمران و آبادانی روستاها توجه ویژه ای داشته به طوری 
که در بخش مرکزی افزون بر 300 میلیارد ریال برای عمران روس��تاها 
و جدول کش��ی معابر، پروژه های فرهنگی و ورزشی هزینه شده است. 
علیخانی نیز از خّیر این پروژه و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی، معاونت 
بهداش��تی و مرکز بهداشت قزوین در انجام ساخت و سازها و بازسازی 

مراکز و خانه های بهداشت تشکر کرد.
Á 13 میلیارد ریال هزینه کرد برای سالمت 2000 تن

دکتر س��ید علیرضا خونس��اری، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین هم بیان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 2 هزار 
مترمربع و با زیربنای 220 مترمربع برای پایگاه سالمت و 100 مترمربع 

زیربنا برای محل زیست پزشکان مقیم به بهره برداری رسید. 
متولی س��المت شهرس��تان قزوین گفت: پایگاه سالمت مهدی آباد با 

اعتباری افزون بر 10 میلیارد ریال که بابت هزینه س��اخت صرف شده 
اس��ت و 3 میلیارد ریال هزینه تجهیزات اهدایی توس��ط دکتر عبداله 
شفیعی، یکی از خیرین استان در مدت چهار ماه به بهره برداری رسید.

به گفته دکتر خونساری، روستای مهدی آباد با 2 روستای قمر جنت آباد 
و آجربند با جمعیتی بیش از  2 هزار و 19 تن از روستاهای تحت پوشش 

مرکز خدمات جامع سالمت شماره یک اقبالیه است. 
وی افزود: در خانه بهداشت این روستا 2 بهورز مشغول به ارائه خدمات 
هستند و با ساخت این پایگاه روستاییان می توانند از خدمات پزشکی 
و مامایی به صورت س��ه روز در هفته، مش��اوره تغذیه و سالمت روان، 
بهداش��ت محیط و خدمات دندنپزشکی به صورت یک روز در هفته و 

حضور یک مراقب سالمت به صورت روزانه بهره مند شوند.
در آیین افتتاح این پروژه، مهندس فرخ زاد، معاون عمرانی استانداری، 
موسوی، فرماندار قزوین، دکتر اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین و تعدادی از مسئوالن، اعضای شورای اسالمی، دهیاران و 

تعداد زیادی از اهالی این روستا حضور داشتند.

در روز س��رد زمستانی نهم بهمن 1396 مراسم معارفه دکتر امیرمحمد 
کاظمی فر، به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تجلیل 

از دکتر مسعود رضایی، معاون سابق درمان دانشگاه برگزار شد.
این برنامه در سالن اجتماعات معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
با حضور هیئت رییسه دانشگاه، رؤسا، مدیران و سرپرستاران بیمارستان 
های دانشگاهی، رؤسای شبکه های بهداشت - درمان استان و مدیران و 

کارکنان معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
پس از قدردانی از زحمات بی دریغ یازده و نیم ساله دکتر مسعود رضایی 
به عنوان معاون درمان دانش��گاه به ویژگی ه��ای قابل تقدیر وی مانند 
تعصب ویژه به امور درمان و جدیت و وقت گذاش��تن بی ش��ائبه در کار 
اشاره کرد و پس از معرفی دکتر امیرمحمد کاظمی فر به عنوان معاون 

درمان دانشگاه، بابت پذیرش این مسئولیت نیز از وی قدردانی کرد.
Á  بیان مهم ترین اقدامات حوزه درمان دانشگاه

در ادامه دکتر مسعود رضایی،  معاون سابق درمان دانشگاه پس از مقدمه 
ای از حضور 11 و نیم س��اله ش��ان در سمت معاونت درمان دانشگاه به 
برخ��ی مهم ترین اقدامات حوزه درم��ان در دولت های نهم تا دوازدهم 
اش��اره کرد. راه اندازی آنژیوگرافی اول و دوم اس��تان، جراحی قلب باز، 
اق��دام خاص و منحصر به فرد خرید خدمت مراکز خصوصی، راه اندازی 
آزمایشگاه مرجع دانش��گاه، راه اندازی مرکز آموزشی - درمانی والیت و 
بیمارستان های شفا تاکستان، شهدا آبیک، خصوصی مهرگان، افزایش 
و توسعه بخش های متعدد مراکز درمانی مثل بخش های مراقبت ویژه 
مراکز آموزشی- درمانی بوعلی سینا، شهید رجایی، قدس و سایر اقدامات 

عمرانی حوزه درمان دانشگاه مواردی بود که وی به آن ها اشاره کرد.
دکتر رضایی به طرح پُر برکت تحول نظام سالمت و نتایج ارزشمند آن از 
جمله ارتقای هتلینگ بیمارستان ها، خرید تجهیزات تشخیصی و درمانی 

تخصصی مراکز، ترویج زایمان طبیعی، راه اندازی مراکز ناباروری استان و 
برنامه ساخت بیمارستان 700 تختخوابی نیز اشاراتی داشت.

Á قانون، مصلحت مردم و سالمت در کار؛ محور اصلی کارها
معاون سابق درمان دانشگاه، محور اصلی مدیریت خود را قانون، مصلحت 
مردم و سالمت در کار برشمرد و افزود: هیچ اهرمی از هر جناح و منصبی 
نتوانست بنده را وادار به زیر پاگذاشتن اصول کاری کند و هرگز وابسته و 
پایبند به میز معاونت نبودم. دکتر رضایی سخنانش را با سپاس از دکتر 
کاظمی فر بابت قبول این مسئولیت و از رییس دانشگاه، بابت این انتخاب 

شایسته به پایان رساند.
Á صداقت، اخالق مداری و اخالص

حجت االسالم والمسلمین سید فتاح مرتضوی، مسئول دفتر رهبر معظم 
انقالب در دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، دکتر مهدی یوسفی، معاون 
توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه و دکتر عبداله کش��اورز، مدیر درمان 
دانش��گاه نیز در سخنانی از زحمات خالصانه و صادقانه دکتر رضایی در 
منصب معاونت درمان دانش��گاه تقدیر کرده و همگی در سخنانشان به 
صداقت، اخالق مداری و اخالص در کار دکتر رضایی اش��اره داش��تند و 

برای وی، سالمتی و توفیق آرزو کردند.
Á خدمت در چارچوب قواعد نظام

دکتر امیرمحمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس 
از قدردانی از دکتر رضایی و رییس دانشگاه اظهار کرد: در نظام جمهوری 
اسالمی مسئولیت ها در چارچوب قواعد نظام است و با واگذاری مسئولیت 
معاونت درمان دانشگاه، حجت بر بنده برای این خدمت تمام شد. دکتر 

کاظمی فر، پیش از این رییس مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینا بود.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم، لوح تقدیری از جانب رییس دانشگاه و 
همچنین کارکنان معاونت درمان به دکتر رضایی اهدا شد و سایر رؤسا و 

معاونان نیز با اهدای هدایایی، مراتب قدردانی خود را از وی به جا آوردند.

پایگاه سالمت روستای مهدی آباد شهرستان قزوین
 به بهره برداری رسید

آیین معرفی دکتر امیرمحمد کاظمی فر، به عنوان معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

 از دکتر مسعود رضایی تجلیل شد

رتبه دوازدهم کشوری برای معاونت 
پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین
این رتبه در بین 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور است 

رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با ارسال نامه ای برای دکتر امیر پیمانی، معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از رتبه دوازدهم این 
دانشگاه در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری و رتبه بندی 50 دانشگاه 

علوم پزشکی کشور خبر داد. 
گفتنی اس��ت؛ ارزشیابی جامع فعالیت های فناوری دانشگاه های 
علوم پزش��کی کشور بر اس��اس اطالعات و شاخص های دریافتی 
تا تاریخ اول دی 1396 در سامانه نظارت و ارزشیابی فعالیت های 
  htdo.research.ac.ir توس��عه فناوری دانش��گاه ها ب��ه آدرس
توسط دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری انجام شده 

است.

سر خط سالمت افتتاح پروژه ها

در استان قزوین؛
اولویت ارائه خدمات دیالیز به

 شهرستان هایی که تاکنون دیالیز
 نداشته اند، اختصاص می یابد

دکتر زهرا رجبی، رئیس اداره امور بیمارس��تان های دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین به نقل از دکتر فاطمه هاش��می، رئیس 
بنیاد بیماری های خاص کشور گفت: در استان قزوین، اولویت 
خدمات دیالیز به شهرس��تان هایی که تاکنون دیالیز نداش��ته 

اند، اختصاص می یابد.
دکت��ر رجبی با اش��اره به اینکه این موضوع را دکتر هاش��می 
در بازدیدش از بیمارس��تان های اس��تان قزوین برای بررسی 
نحوه ارائ��ه خدمات به بیماران خاص و گفتگو با بیماران بیان 
کرد، افزود: با توجه به اینکه در برخی شهرس��تان های استان، 
امکانات خدمات دیالی��ز وجود ندارد و بیماران در صورت نیاز 
مجب��ور به مراجعه به مرکز اس��تان و یا س��ایر شهرس��تان ها 
هس��تند، رئیس بنیاد بیماری های خاص کشور، اولین اولویت 
را راه ان��دازی بخش دیالیز برای شهرس��تان هایی که تاکنون 

دیالیز نداشته اند، دانست. 
ب��ه گفته رئی��س اداره امور بیمارس��تان های دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین با مس��اعدت های این بنیاد، خدمات دیالیز به 

صورت رایگان برای این شهرستان ها انجام خواهد شد.
این مقام مس��ئول، توس��عه بخش های دیالیز سایر شهرستان 
ها را اولویت بعدی رئیس بنیاد بیماری های خاص کش��ور در 
خصوص بیماران دیالیزی برش��مرد و عنوان کرد: با مساعدت 
بنیاد مقرر ش��د نس��بت به ایجاد بخش دیالیز در بیمارستان 

»شفا« تاکستان نیز اقدام شود.
دکت��ر رجبی در خصوص کیفیت دس��تگاه ه��ای فعال دیالیز 
اظهار کرد: از بین دس��تگاه های فعال موجود، تعداد 2۴ تخت 
دیالیز مورد مصرف در اس��تان، دچار فرسودگی شده یا باالی 
30 ه��زار س��اعت کارکرد دارند که در بازدید دکتر هاش��می، 
ب��ر اقدامات مورد نیاز برای تعویض و نوش��دن دس��تگاه های 

فرسوده تأکید شد.
گفتنی اس��ت؛ در حال حاضر 8۴ تخت فعال در استان قزوین 
وجود دارد که امید است با طرح های توسعه ای پیشنهادی تا 
حد مطلوب، نیاز اس��تان برای خدمات بیماران دیالیزی تأمین 

شود.
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به مناس��بت س��ال روز والدت بانوی دش��ت کربال و روز پرستار، اولین 
نشس��ت خبری با حضور اصحاب رسانه استان و معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، مدیر روابط عمومی دانشگاه، مدیر پرستاری دانشگاه 

و رییس نظام پرستاری قزوین برگزار شد.
در این برنامه، دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین پس از تبریک روز پرستار و اشاره به حضور مؤثر پرستاران در امر 
درمان و بهبود س��المتی از دس��ت رفته بیماران گفت: در شرایط امروز 
پزشکی تشخیص و درمان، به صورت مشترک توسط گروه های مختلف 
پزش��کی انجام می ش��ود و در این میان پس از تش��خیص پزشک، این 
پرستاران هستند که مسیر بهبود را تا رسیدن به نتیجه مطلوب از درمان، 

همراه بیمار طی می کنند.
Á ریشه عدم مطالبات، عدم رعایت دقیق استانداردهاست

آرمین قناعت، رییس نظام پرستاری استان قزوین نیز این روز فرخنده 
را بهانه ای دانس��ت تا اطالعاتی از بزرگ ترین گروه پزش��کی در اختیار 
اصحاب رسانه قرار دهد تا مصائب و مسائل پیش روی این درمانگران را 

در جامعه منعکس کنند.
به گفته قناعت، رسانه ها می توانند رسالت سنگین روی دوش پرستاران 
را به نحوه شایسته، به چشم و گوش مردم برسانند تا خدمات و زحمات 
پرستاران را به صورت واقعی به مردم بشناسانند و به آنان این اعتماد را 
بدهند که مس��ائل درمانی بیماران حتماً در حد توان در مراکز درمانی 

انجام خواهد شد.
رییس نظام پرستاری اس��تان قزوین با اشاره به مطالبات پرستاران که 
نش��أت گرفته از حقوق تعریف ش��ده آنان در قانون است، تصریح کرد: 
ریشه عدم مطالبات، عدم رعایت دقیق استانداردهاست که آن هم ناشی 
از منابع محدود موجود است و اگر پرستار در حد استانداردهای تعریف 
شده به مطالبات خود برسد، قطعاً در کیفیت ارائه خدمات نیز تأثیرگذار 

خواهد بود.
Á اقداماتی برای بهبود خدمات پرستاری

فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم پس از 
ابراز ُخرسندی از این نشست، سخنان خود را با توضیح اندکی در خصوص 
وظایف مدیریت پرستاری آغاز کرد و گفت: برنامه ریزی در زمینه ارتقای 

خدمات پرستاری استان، تأمین نیروهای پرستاری مراکز درمانی استان، 
ارتقای س��طح دانش پرس��تاران و نظارت بر خدمات پرستاری استان از 
مهمترین وظایف حوزه مدیریت پرستاری است که منجر به بهبود خدمات 

پرستاری و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات درمانی خواهد شد.
Á  مراقبت از بیماران در منزل و آموزش همگانی سالمت، دو وظیفه

جدید و مهم برای پرستاران
مدیر پرس��تاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ادامه به وظایف جدید 
محول شده به پرستاران در زمینه مراقبت از بیماران در منزل و آموزش 
همگانی س��المت اشاره کرد و از خبرنگاران درخواست کرد در خصوص 
این دو رسالت جدید و مهم پرستاران به نحو شایسته، انعکاس و اطالع 

رسانی عمومی انجام شود. 
تیموری همچنین از اعطای مجوز صالحیت حرفه ای پرستاری به 268 
پرس��تار در اس��تان خبر داد و در توضیح آن گفت: این گواهی بر اساس 
شایس��تگی های علمی، اخالقی، انضباطی و روان��ی، پس از یک آزمون 
جامع به هر یک از پرستاران اعطا می شود و در واقع این مجوز به منظور 
اطمینان از مراقبت مناسب و مطلوب بیماران ایجاد شده و به زودی برای 

تمام پرستاران الزم االجرا خواهد بود.
یادآور می ش��ود؛ پس از توضیحات مس��ئوالن حوزه پرستاری و درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خبرنگاران به طرح سؤال ها و ابهامات خود 

در زمینه خدمات پرستاری و مطالبات آنان پرداختند.
بیشترین سؤال ها در خصوص مطالبات پرستاران در زمینه قانون بهره 
وری، تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تعداد پرستاران شاغل در استان 
و میزان نیروی مورد نیاز دانش��گاه برای رسیدن به استاندارهای تعریف 
شده بود که مسئوالن یاد شده با حوصله و به صورت کامل به خبرنگاران 

پاسخ دادند.

تأکید بر نقش مؤثر پرستاران در بهبود بیماران در اولین نشست 
خبری روز پرستار در قزوین روز ُپر ستاره پرستار

آیین نکوداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین با حض��ور دکتر منوچهر مه��رام، رییس 
دانشگاه و جمع پُرشور پرستاران با برنامه های متنوع، روز پنجم 
بهمن 1396 در س��الن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه برگزار 

شد.
تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسالمی، 
آغاز برنامه های این مراس��م بود و س��پس سرود ویژه پرستار و 
نماهنگ پرس��تاران نمونه از مجموعه تولی��دات روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین پخش شد.
در ادام��ه دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین با تش��ویق شرکت کنندگان در س��خنان کوتاهی ضمن 
تبریک روز پرس��تار با بیان 2 خاطره از خدمات پرستاری برای 
بیماران از جامعه پرستاری تشکر و قدردانی کرد و تغییر نگرش 
منفی مردم به بیمارستان های دولتی را ثمره خدمات صادقانه و 
خوب پرستاران دانست و گفت: من خدا را به خاطر این همکاران 

که نمونه کامل اخالق هستند، شکر می گویم.
رئیس دانشگاه عنوان کرد: شما وسیله هستید و همه این اتفاقات 
خوبی که در عرصه خدمات پرس��تاری افتاده اس��ت و می افتد، 

لطف خداوند است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین که سخنان خود را با تشکر 
و قدردانی از پرس��تاران ش��روع کرده بود، با عذرخواهی از آنان 
ب��ه پایان برد و گفت: هرچند تمام تالش خود را به کار بس��تیم 
ت��ا تأخیری در پرداخت ها صورت نگیرد، ب��ا این وجود از بابت 
تأخیر در پرداختی ها از ش��ما و همه پرستاران عذرخواهی می 
کنم و با همه فش��ارهایی که داریم، سعی می کنیم پرداختی ها 

به موقع باشد.
Á تجلیل از پرستاران نمونه

در ادامه این برنامه از 51 پرس��تار برگزیده سال 1396 دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین با اهدای لوح س��پاس و هدیه تقدیر شد. 

اسامی پرستاران نمونه به شرح زیر است:
دانشکده پرستاری و مامایی: اکرم شاهرخی، کارشناس ارشد   

و عضو هیئت علمی پرستاری.  
دانشکده دندانپزشکی: مژگان مدنی، پرستار.   
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی: پرویز آقاعلی،   

فوریت های پزشکی و شیرین برخی، پرستار.                  
بیمارس��تان امیرالمومنین )ع( بویین زهرا: فاطمه یوس��فی،   

پرستار، اسالم کلهر، بهیار )برگزیده کشوری(
بیمارستان شفا تاکستان: فاطمه کریم خانی، پرستار )سوپر   

وایزر(، مهسا طاهرخانی، پرستار و حمیرا طاهرخانی، پرستار. 
بیمارستان ش��هدا آبیک: فهیمه روستا پیشه، پرستار )مدیر   

پرستاری بیمارستان شهدا آبیک(.
مرکز آموزشی - درمانی 22 بهمن: زهرا اکبری خشکدشتی،   

پرس��تار )س��وپر وایزر و برگزیده کش��وری( و زینت عبدالهیان، 
پرستار. 
مرکز آموزشی - درمانی قدس: مرضیه متولی، پرستار )سوپر   

وایزر(، اعظم السادات روحانی راد، پرستار، مریم صادقی، پرستار، 
آرزو ذوالفقاریان، پرستار، مهری قلیچی، کارشناس اتاق عمل و 

بهناز شکری، پرستار.
مرکز آموزش��ی - درمانی کوثر: محترم توفیقی، سرپرس��تار،   

مهین میجوجی، کارشناس هوشبری، نسرین هاشمی، پرستار، 
فرحناز محمدخانیها، پرس��تار ) سوپر وایزر( و راحله قلی بیگ، 

پرستار.   
مرک��ز آموزش��ی - درمانی والی��ت: پروانه عابدی، پرس��تار،   

فروهنده قاس��می، پرس��تار، فرزانه قاسمی، پرس��تار، معصومه 
صفرخانلو، پرستار، مریم نیرومند، پرستار، انسیه میرزایی، پرستار 

)سوپروایزر( و لیندا حافظی، پرستار. 
ش��رکت آوا س��المت: معصومه امیرارسالنی، پرستار و سمیه   

کاظمی نژاد، پرستار.
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تقدیرها

ضربان

روز 9 بهمن 1396 و به مناس��بت بزرگداشت میالد فرخنده بزرگ 
بانوی عشق و ایثار و روز پرستار، مراسم جشنی در مرکز آموزشی - 
درمانی کوثر برگزار ش��د. این برنامه با حضور فاطمه تیموری، مدیر 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین همراه بود.
 در ای��ن برنامه دکتر محمدرضا ملکی، ریی��س مرکز برای دقایقی 
س��خن گف��ت و امیرعب��اس غالمی، مداح هش��ت س��اله و  فرزند 
مجیدی، کارمند این مرکز اشعاری در مدح و منقبت حضرت زینب 

)س( خواند.
همچنین اعالم ش��د که محترم توفیقی، مهین میجوجی، نس��رین 
هاش��می، فرحناز محمد خانیها، راحله قلی بیگ و س��میه کاظمی 
نژاد به عنوان پرستار نمونه به دانشگاه معرفی شده اند. با مشارکت 

بانک رفاه کارگران نیز از منصوره توسلی، آزیتا کاکاوند، پروانه عزیز 
محمدی، فاطمه پاشازاده و آمنه قرشی با اهدا لوح تقدیر و هدایایی 

قدردانی شد.
در ادامه از خدمات 30 س��اله همکاران بازنشس��ته، فرشته مهروز، 
زینت نقش، مریم حس��ن بیگی، فرشته عباسی، گل چمن جمالی، 
عذرا محمودی، ش��عله سلیمانی، رقیه حسینی، زهرا عسگری، رعنا 
دنبل��ی، نرگس محبی، جلیله ملیخان، فاطمه اخالقی و هوش��نگ 

طاهرخانی تجلیل شد.
در ادامه برنامه، مس��ابقه دارت برگزار شد و به سه فرد اول به رسم 
یادبود هدایایی تقدیم ش��د. در این برنامه، سعید عمویی و محبوبه 

گرشاسبی، مدیر و مدیر پرستاری مرکز هم حضور داشتند.  

در جش��نی که به مناس��بت گرامیداش��ت ایام دهه فجر و تقدیر از 
رؤس��ای سابق و پرستاران مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی 
قزوی��ن، روز چهارم بهمن 1396 در س��الن اجتماع��ات این مرکز 
برگزار ش��د، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین گفت: مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی اقدامات درمانی 

خوبی انجام داده و باعث حفظ آبروی استان شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اضافه کرد: در این مرکز حضور 
پزش��کان مجرب و تیم پرس��تاری دوره دیده و دلس��وز و مدیریت 
خوب تغییرات بس��یار اساس��ی در درمان بیماران ب��ه وجود آورده 

است. 
دکتر مهرام در خصوص مطالبات کادر پزش��کی و پرس��تاری اظهار 
کرد: دانشگاه علوم پزش��کی قزوین در بین سه دانشگاه برتر کشور 
است که توانسته با وجود مشکالت فراوان، تمام اضافه کار و حقوق 
کارکنان را پرداخت کند و اگر هم تأخیر در پرداخت کارانه ها دیده 

می شود، این مشکل کشوری است.
Á  مرکز آموزش�ی - درمانی ش�هید رجایی، تنها مرکز ترومای

دولتی استان
دکتر علی طارمیها، رییس مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی 
قزوین نیز در ابتدای این مراسم، ضمن خوش آمدگویی به مدعوین، 
از پرس��تاران بازنشس��ته که در طول 30 خدمت، با تمام وجود کار 
کردن��د، به نیکی یاد ک��رد و افزود: این مرکز ب��ه عنوان تنها مرکز 
ترومای دولتی اس��تان و ارجاع بیماران تصادفی، س��وختگی و نزاع 

توانسته به بهترین شکل ممکن، کار درمان بیماران را انجام دهد.
گفتنی است؛ در پایان مراسم، لوح یادبودی توسط رییس دانشگاه، 
مدیر روابط عمومی، رییس شعب بانک رفاه استان، مدیر پرستاری، 
رییس و مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی به رؤس��ا، 

بازنشستگان، پرستاران و کارکنان اهدا شد.

جشن روز پرستار در مرکز آموزشی - درمانی کوثر 

تیم درمانی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 
موفق عمل کرده است

تاکنون به 268 پرستار در استان قزوین 
گواهینامه پروانه صالحیت حرفه ای 

پرستاری داده شده است
تاکن��ون و در س��ه مرحل��ه به 
268 پرس��تار در استان قزوین 
گواهینام��ه پروان��ه صالحی��ت 
حرفه ای پرس��تاری داده ش��ده 
است و تمامی پرستاران باید در 
مراحل بعدی که در آینده اعالم 
خواهد شد، این پروانه را دریافت 

کنند.
فاطمه تیموری، مدیر پرس��تاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
ضمن بیان این خبر گفت: پروانه صالحیت حرفه ای پرستاری، 
گواهی نامه ای اس��ت که از س��وی وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی به هر پرستار پس از اطمینان از احراز شایستگی 

های الزم مبتنی بر استانداردهای حرفه ای تعلق می گیرد.
این مقام مس��ئول ه��دف از صدور پروان��ه صالحیت حرفه ای 
پرستاران را حفظ حقوق مردم و بیماران از طریق ارائه مراقبت 
های پرس��تاری با کیفیت و در دس��ترس در بالین و در س��طح 
جامعه دانس��ت و افزود: این مجوز از طریق آزمونی به واس��طه 
کسب اطمینان از داشتن صالحیت الزم از نظر علمی، اخالقی، 
انضباطی، جس��می و روانی برای شاغالن حرفه پرستاری صادر 

می شود.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص اهمیت 
و ضرورت اعطای پروانه صالحیت حرفه ای به پرستاران عنوان 
کرد: این مجوز به منظور بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری 
و رضایت بیماران، همگام س��اختن خدمات پرستاری کشور با 
اس��تانداردها و معیارهای جهانی، یکسان سازی و بالینی محور 
کردن آموزش پرستاری در سراسر کشور، برانگیختن دانشجویان 
و دانش آموختگان برای ارتقای صالحیت حرفه ای و پیشگیری 
از ورود افراد فاقد صالحیت حرفه ای به حرفه پرس��تاری برای 

تمام دانش آموختگان این رشته صادر می شود.
تیموری ضمن اش��اره به ص��دور  پروانه صالحیت حرفه ای زیر 
نظر مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: کسب 
ای��ن مجوز برای ایفای هرگونه نقش و ارائه خدمات پرس��تاری 
در عرصه هایی چون س��طح جامعه و مرکز بهداشتی، درمانی، 
آموزشی و توانبخشی دولتی و غیردولتی و مراکز مشاوره و ارائه 
خدمات پرس��تاری در منزل به اف��راد، گروه ها و جوامع، الزامی 

است.

تجلیل از پرستاران در مرکز
 آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

به مناس��بت روز پرستار، جمعی از مس��ئوالن سازمان آموزش 
و پ��رورش و کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( قزوین به همراه 
مدیر روابط عمومی، رییس و مدیر مرکز و مدیر پرستاری مرکز 
آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی با حضور در بخش های این 
مرک��ز با اهدای گل از زحمات پرس��تاران ای��ن مرکز قدردانی 

کردند.
محس��ن ادهمی، مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی 
ضمن اعالم این خبر، این اقدام را باعث دلگرمی کادر درمان به 

خصوص پرستاران دانست.
وی ضمن تبریک این روز و قدردانی از زحمات پرستاران مرکز 
با تأکید بر نقش برجس��ته آنان در رون��د درمان بیماران گفت: 
پرس��تاران با سرمش��ق گیری از رفتارهای حضرت زینب )س( 
در درمان بیماران با بهترین وجه ممکن ارائه خدمت می کنند. 
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پوی��ش ملی مبارزه با س��رطان از چهار س��ال پیش همزم��ان با روز 
جهانی س��رطان تشکیل شده اس��ت و هدف از آن کاهش بروز مرگ 
و میر ناش��ی از س��رطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به آن 
اس��ت. برای رس��یدن به این هدف، افزایش آگاهی و جلب مشارکت 
مردم در خصوص قابل پیش��گیری بودن س��رطان و ش��یوه های آن، 
اصالح باورهای نادرست در مورد درمان سرطان و نیز جلب مشارکت 
سیاستگذاران و مجریان سالمت در کنترل عوامل خطر سرطان مورد 

توجه قرار گرفته است.
دکتر نسرین تنکابنی، کارش��ناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین روز اول بهم��ن 1396 با بیان ابن مطالب اظهار 
کرد: برنامه های پویش ملی مبارزه با سرطان در سال جاری نیز از اول 

تا هفتم بهمن ماه اجرا می شود.
به گفته وی، س��االنه هزاران مورد ابتال به س��رطان در ایران و میلیون 
ه��ا مورد در جه��ان رخ می دهد که در صورت تش��خیص به موقع و 
زودهن��گام، تومور در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن 

آسان تر و امکان کنترل و بهبود کامل آن نیز بسیار زیاد خواهد بود.
کارشناس س��رطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با 
اش��اره به اینکه میزان بروز سالیانه س��رطان در سال 2012 میالدی، 
1۴ میلیون تن بوده اس��ت که تا س��ال 2030 میالدی به 27 میلیون 
تن خواهد رس��ید )یعنی ظ��رف مدت کوتاهی بروز س��رطان 2 برابر 
خواهد شد(، افزود: میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان در کشور 
1۴9,39 در 100 هزار تن جمعیت بوده و این آمار در اس��تان قزوین 

150,76 در 100 هزار تن جمعیت است.
این کارشناس اذعان کرد: مهمترین دالیل برای افزایش بروز سرطان 
در ایران و جهان، افزایش امید به زندگی )س��المند ش��دن جمعیت( 

تغییر در شیوه زندگی و عوامل محیطی است.
بنا به اظهار کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین در حال حاضر با وجود افزایش عدد خام مرگ و میر ناش��ی از 
سرطان ها اما به طور کلی نسبت افرادی که از سرطان فوت می کنند 
)با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد موارد ابتال( در مقایسه با سه دهه 
پیش کاهش یافته است و متوسط میزان بقای 10 ساله برای سرطان، 

2 برابر 30 سال گذشته شده است.
دکت��ر تنکابنی گفت: مهمترین دلیل بهبود در بقای بیماران عالوه بر 
درمان های موثرتری که پیدا شده است، افزایش آگاهی مردم و ارتقای 

روش های تشخیص زودهنگام است.

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخش��ی امور درمان 
دانشگاه علوم پزش��کی قزوین از برگزاری اولین نشست ستاد استانی 
نظارت بر تعرفه ها به منظور پیگیری فعال، نظارت و برخورد قانونی با 

تخلفات حوزه تعرفه خبر داد.
دبیر جدید این س��تاد در ادامه توضیح داد: این س��تاد تا قبل از این 
به ریاس��ت سازمان نظام پزشکی تش��کیل و پرونده ها در صورت نیاز 
به اداره تعزیرات ارجاع می ش��د اما با رویکرد جدید وزارت بهداشت، 
س��اختار این کمیته تغییر کرده و انتظار می رود در سایه همدلی و با 
جدیت و اهتمام همیشگی دلسوزان نظام سالمت، تصویری شایسته از 

پاسخگویی و نظارت اثربخش ارائه شود.
به گفته این مقام مس��ئول، این نشست به منظور حفظ دستاوردهای 
طرح تحول س��المت در حوزه تعرفه خدمات درمانی تش��کیل ش��ده 
اس��ت و مقرر ش��د با تعیین تیم نظارت و کارشناس��ی و با مشارکت 
سازمان های بیمه گر و نظام پزش��کی، بررسی و رسیدگی به شکایات 
و همچنین انجام بازدیدهای میدانی مش��ترک برای پیشگیری از بروز 

تخلفات تعرفه ای نیز انجام شود.
دکتر مدبر عنوان کرد: این نشس��ت به ریاس��ت دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوی��ن و جمعی از مس��ئوالن حوزه 
س��المت استان از دانشگاه علوم پزش��کی )معاونت های درمان و غذا 
و دارو(، س��ازمان های بیمه گر پایه، نظام پزش��کی و همچنین رییس 

تعزیرات حکومتی استان روز 27 دی 96 برگزار شد. 

نشست مشترک دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
و غالمرضا حقایق پور، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین 
برای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه روز 

دوم بهمن 1396 برگزار شد.
در ای��ن برنامه، دکتر مهرام در س��خنانی بر لزوم پیگیری امور تحصیلی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر و حمایت مشترک دانشگاه و بنیاد شهید تأکید 
کرد. مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان قزوین نیز برنامه های 

حمایتی این اداره کل از دانشجویان را تبیین کرد.
مجید نجفی، مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه هم گزارشی 
مس��تند از آمار و وضعیت تحصیلی این دانش��جویان، عملکرد نیمسال 
تحصیلی گذش��ته، برنامه های آتی این مدیریت شامل ارتقای وضعیت 
تحصیلی دانشجویان، فعالیت اساتید مشاور، تشویق دانشجویان برتر علمی 

و گردهمایی سالیانه در دانشگاه، ارائه کرد. 
دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه و احمد پورشریفی، مدیر امور 
آموزشی این دانشگاه نیز درباره امکانات حمایتی و دیدگاه های آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد 
و ایثارگر نکاتی را بیان کردند. در پایان نیز برنامه های پیشنهادی مدیریت 

شاهد و ایثارگر دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
این نشس��ت به درخواست مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین برگزار شد و معاون و کارشناس آموزشی اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، همچنین نماینده اساتید مشاور، 
نماینده دانش��جویان شاهد و کارشناس ش��اهد و ایثارگر دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین نیز در آن حضور داشتند و دیدگاه های خود را بیان کردند. 

پویش ملی مبارزه با سرطان در استان قزوین آغاز شد

شیوه جدید نظارت استانی بر تعرفه های خدمات سالمت در 
قزوین آغاز شد

مسائل مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین بررسی شد

ضربان

اعضای کمیته تخصصی انطباق در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

منصوب شدند

دیدار اعضای کمیته انطباق دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با 
دکتر محمدرضا خردمند، رییس سازمان نظام پزشکی استان 
و عض��و کمیته تخصصی انطباق انجام ش��د. در این دیدار به 
هم��راه مجموعه ای از آیین نامه ها و قوانین مربوطه در قالب 

لوح فشرده به وی تقدیم شد.
در این دیدار دکتر محمدرضا ش��یخی، معاون دانش��جویی - 
فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین و دبیر کمیته انطباق 
دانش��گاه به همراه مجید نظامی، مدیر امور فرهنگی دانشگاه 
و مصطفی رضایی، مس��ئول دبیرخان��ه انطباق ضمن عرض 
تبریک و آرزوی موفقیت برای دکتر خردمند به عنوان رییس 
جدید س��ازمان نظام پزشکی استان به تبیین ضرورت اجرای 
»آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور فنی و اداری مؤسسات 

پزشکی با موازین شرع مقدس« پرداختند.
گفتنی اس��ت؛ دی ماه 1396 ابالغ دکتر محمدرضا خردمند، 
دکتر امیر پیمانی و دکتر پرویز پدیسار، به عنوان عضو کمیته 
تخصص��ی انطب��اق با امض��ای دکتر منوچهر مه��رام، رییس 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین صادر شده اس��ت. دکتر امیر 
پیمانی، معاون پژوهشی و دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین هستند. 

درهای دانشگاه علوم پزشکی از مهر 
1393 به روی رسانه ها باز شده است

در پی بازدیدهای روابط عمومی از واحدهای تابعه دانش��گاه 
در خصوص بهبود وضعیت اطالع رس��انی و ارتقای کمیت و 
کیفیت خبرهای ارسال ش��ده از آنان، محمد حسن ارداقیان 
مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین و همکاران 

این واحد از دانشکده دندانپزشکی بازدید کردند.
در این نشس��ت صمیمانه مدی��ر روابط عمومی دانش��گاه از 
مش��کالت و ضعف های اطالع رسانی واحدهای دانشگاه خبر 
داد و عن��وان کرد: برای برطرف کردن این نقایص باید تمامی 

کارکنان دید خبری داشته باشند.
ارداقیان در این جلسه گفت: در گذشته رسانه ها اجازه ورود 
به دانش��گاه علوم پزشکی را نداشتند و این مسئله باعث شده 
بود که دانش��گاه منزوی شود و مردم از خدماتی که ارائه می 
شد بی اطالع باشند، ولی از مهر 1393 درهای دانشگاه بازشد 
و رس��انه ها اجازه پیدا کردند که از دانشگاه و واحدهای تابعه 
گ��زارش تهیه کنند. این کار با وجود اینکه باعث نگرانی عده 
ای از همکاران بود ولی در عمل هیچ خبر مش��کل سازی در 
رس��انه ها منعکس نش��د و حتی با وجود کاستی ها مردم با 

امکانات و توانمندی های همکاران و دانشگاه آشنا شدند.
مدیر روابط عمومی در ادامه این سخنان گفت: با توجه به این 
مطالب ما باید اخبار شفافی از واحدها را در اختیار رسانه ها و 
در نهایت مردم قرار دهیم و باید فاصله بین مردم با مسئوالن 
را برداشت و فاصله مسئوالن با رسانه ها را کم و در واقع باید 
ارتباط��ات را مدیریت کرد که این بر عهده مس��ئوالن روابط 

عمومی واحدهاست.
ارداقی��ان در پایان صحبت های خود در خصوص ارزش های 
خبری و جذابیت های خبری برای مردم و رسانه ها مطالبی 
را بی��ان و تأکید ک��رد: اخبار باید به روز ب��وده و تازگی خبر 

مهمترین ارزش خبری به حساب می آید.
گفتنی است؛ این نشست با حضور رییس و معاون آموزشی و 
جمع کثیری از کارکنان دانشکده دندانپزشکی در سالن آمفی 

تئاتر دانشکده برگزار شد. 
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دکتر ناهید یزدی، مدیرگروه س��المت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 
استان قزوین گفت: مقایسه شاخص های مرگ کودکان در 6 ماهه نخست 
سال 1396 و سال قبل از آن در بین شهرستان ها و سپس مقایسه استان 
با کشور، نشان از آن دارد که بروز مرگ کودکان در استان در سال 1395 

افزون بر 5,۴ در هزار تولد زنده است که این رقم در کشور 6,2 است.
وی با بیان اینکه از 53 کودک فوت شده در 6 ماهه نخست امسال، تعداد 
27 کودک در بیمارستان و بقیه در منزل، در راه انتقال و یا در محل وقوع 
حادثه فوت شدند، اظهار کرد: ناهنجاری های ژنتیکی با فوت 1۴ کودک، 
اولین علت و مرگ در اثر سوانح و حوادث با فوت 11 کودک، دومین علت 

مرگ کودکان در این گروه سنی است.
Á مشاوره ژنتیک و غربالگری؛ دو راه عمده پیشگیری

دکتر یزدی گفت: ب��ا توجه به اینکه اولین علت مرگ و میر کودکان در 
کشور و استان ناهنجاری های ژنتیکی است، برای پیشگیری از بروز آن 
باید بر مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج زوج ها و انجام غربالگری های دوران 

بارداری تأکید کرد.
به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه دومین علت مرگ کودکان در 
کشور و استان، سوانح و حوادث ترافیکی و غیرترافیکی است، بسیاری از 

موارد آن با رعایت نکات ایمنی، قابل پیشگیری است.
مدیرگروه س��المت خانواده و جمعیت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین عنوان کرد: در بررسی فوت کودکان در اثر سوانح و حوادث 
نتایج نش��ان می دهد که 6 کودک ب��ه دلیل حوادث ترافیکی، 2 کودک 
به خاطر غرق شدن، یک کودک به دلیل بسته شدن راه های تنفسی و 

خفگی و یک کودک به خاطر سوختگی فوت کرده اند.
Á کاهش مرگ و میر کودکان، شاخص مهم سنجش توسعه و سالمت

بنا به اظهار دکتر یزدی یکی از ش��اخص های مهم س��نجش توس��عه و 
س��المت در کشورها، میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال است. وی 
ادامه داد: کودکان، آسیب پذیرترین گروه های سنی جامعه بوده و مراقبت 

از آنان نیازمند توجه ویژه است. 
مدیرگروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان قزوین موضوع 
ض��رورت کاهش مرگ کودکان را یک��ی از موضوعات با اهمیت در حوزه 
سالمت عنوان کرد و گفت: برای ارزیابی فرآیند مراقبت کودکان، کمیته 
های بهداشت کشوری، دانشگاهی، استانی و شهرستانی تشکیل می شود 
و در این نشس��ت ها ضمن ارائه گزارش پیشرفت مصوبات نشست قبلی 
کمیته، آمار مرگ کودکان یک تا 59 ماهه به تفکیک سن، جنس و مناطق 
شهری و روستایی ارائه شده و به مقایسه بین آمار علل مرگ کودکان در 

سال های گذشته پرداخته می شود.
یادآور می ش��ود؛ در پایان نشست روز 27 دی 1396 کمیته دانشگاهی 
استان قزوین، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
راهکارهایی برای پیشگیری از مرگ کودکان در اثر سوانح و حوادث ارائه 
کرد و گفت: اطالع رسانی به مردم از طریق رسانه ها از جمله صدا و سیما، 
جراید محلی، برگزاری نشست های خبری و تهیه نماهنگ های آموزشی 

نقش مؤثری در این زمینه خواهد داشت.
 این نشس��ت با حضور رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین و معاونان 
بهداشتی، درمان و آموزش��ی وی، رییس دانشکده بهداشت، مدیر گروه 
اطفال دانشگاه، متخصصان و کارشناسان مسؤول و مدیرگروه های مرکز 

بهداشت استان قزوین برگزار شد.

در استان قزوین همانند آمار سراسر کشور؛ 

ناهنجاری های ژنتیکی و سوانح و حوادث، دالیل عمده
 مرگ کودکان یک تا 59 ماهه هستند

دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

بیمارستان بوعلی سینا باالترین سطح رضایتمندی 
مردم را داشته است 

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در آیین 
تکری��م دکتر امیرمحمد کاظمی فر و معارفه دکتر سیدس��عید فرزام 
رؤس��ای س��ابق و جدید مرکز آموزش��ی درمانی بوعلی سینا گفت : 
بیمارستان بوعلی س��ینا در بین بیمارس��تان های دانشگاه، باالترین 
سطح رضایتمندی مردم را داشته است. دکتر مهرام ضمن قدردانی از 
زحمات کادر درمانی، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان بوعلی 

سینا از مدیریت خوب دکتر کاظمی فر تشکر کرد.
رییس دانشگاه همچنین از دکتر فرزام که مسئولیت سنگین ریاست 

بیمارستان را پذیرفته اند، سپاسگزاری کرد.
در ای��ن آیی��ن که روز 1۴ بهم��ن 1396 در س��الن اجتماعات مرکز 
آموزش��ی درمانی بوعلی س��ینا و با حضور رییس دانش��گاه، معاونین، 
رؤس��ا و مدیران مراکز آموزش��ی درمانی و کارکنان مرکز برگزار شد، 
دکتر کاظمی فر در فضایی عاطفی ضمن قدردانی از همراهی کارکنان 

بیمارستان بوعلی س��ینا این مرکز را 
مجموعه ای خوب و منسجم دانست.

دکتر کاظمی فر که اینک به س��مت 
معاون درمان دانش��گاه منصوب شده 
است، در بخش دیگری از بیانات خود 
گف��ت: جایگاه جدید، س��نگر تازه ای 

برای خدمت است.
در ادامه دکتر سیدسعید فرزام ضمن 

سپاس از ریاست دانش��گاه به خاطر اعتمادشان اظهار امیدواری کرد: 
بتواند در این جایگاه مفید و مؤثر باشد.

در پایان لوح س��پاس از دکت��ر کاظمی فر و حکم انتصاب دکتر فرزام 
توسط رییس دانشگاه اهدا شد. همچنین واحدهای مختلف با اهدای 

لوح و هدایا از زحمات دکتر کاظمی فر قدردانی کردند. 

ضربان

تعامل دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اداره 
اوقاف در امور خّیرین سالمت

روز چهارم دی 1396 نشس��ت هم اندیش��ی »طرح مهر تندرستی« با 
حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رییس، 
مدیرعامل و اعضای مجمع خّیرین س��المت استان قزوین و همچنین 
مس��ئوالن اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین برگزار شد، گفت: 
برای اولین بار اس��ت که اعضای مجمع خیرین سالمت در اداره اوقاف، 
گرد هم آمدند و این نشست، نشان دهنده دیدگاه و وسیع اداره اوقاف 

است.
در این نشست، دکتر مهرام با بیان اینکه میزان بیمار نسبت به تخت، 
2 برابر است و دچار کمبود فضای بیمارستانی و فقر تجهیزات هستیم، 
گفت: باید  فضای فعلی بیمارستانی استان، حداقل 2 برابر شود و همین 

امر باعث شده که مردم استان به دیگر استان ها برای درمان بروند.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین عنوان کرد: در این چند س��ال 
روی نیازه��ای واقعی مردم کار کردیم و افزایش بیمار و کمبود تخت، 
بزرگترین مشکل ماست. وی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب دانشگاه 
علوم پزشکی، ورود خّیرین در حوزه سالمت می تواند کمک شایانی به 

ما داشته باشد.
دکتر مهرام تصریح کرد:  حدود یک هزار و 700 مورد سرطان در استان 
وجود دارد و نسبت به جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری در استان 
قزوین یک دهم درصد از جمعیت در هر سال مبتال به سرطان می شود.

وی با بیان اینکه جراحی، ش��یمی درمانی، اشعه درمانی یا رادیوتراپی 
که س��لول س��رطان را از بین می برد، از جمله مراحل درمان سرطان 
است، ادامه داد: استان قزوین از معدود استان هایی است که به دستگاه 

رادیوتراپی مجهز نیست.
متولی سالمت استان قزوین خاطرنشان کرد: با مساعدت دکتر فاطمه 
هاشمی، رئیس بنیاد بیماری خاص کشور، یک دستگاه رادیوتراپی فراهم 
شد و دستگاه دوم، همکاری خیران را می طلبد که در صدد هستیم تا 
آن را تهیه کنیم و خّیرین اس��تان می توانند با مشارکت در خرید این 

دستگاه، کمک شایانی به ما و مردم استان داشته باشند.
دکتر مهرام گفت: انواع بیماری ها داریم که بعضی از آن ها تحت پوشش 
بیماری خاص اس��ت و سعی کردیم فرانش��یز از بیماران مبتال به این 
بیماری ها دریافت نکنیم و البته گروه های خیرینی هستند که حمایت 

می کنند ولی همچنان نیازمند یاری همه خّیرین هستیم.
Á لزوم ارتقای رتبه کشوری مجمع خّیرین سالمت استان

دکتر محمدحسن شلویری، رییس نظام پزشکی مجمع خّیرین سالمت 
استان قزوین هم عنوان کرد: مجموعه خّیرین سالمت استان نزدیک به 
هشت سال پیش در قزوین شروع به کار کرد و آثار خوبی از خود به جا 

گذاشت ولی رتبه خوبی در کشور نداریم.
دکتر شلویری گفت: مردم استان ما، مردم خوبی هستند و همیشه پای 
کار هستند ولی باید فرهنگ سازی شود تا مردم در حوزه سالمت حضور 

پُر رنگی داشته باشند.
رییس مجمع خّیرین س��المت استان قزوین اظهار کرد: هدف مجمع 
خّیرین، س��ازمان دهی افراد خّیر است تا در مسیر اصلی اولویت های 
حوزه س��المت هدایت کنیم و بتوانیم از تمام ظرفیت های اس��تان در 
بحث حوزه س��المت استفاده کنیم. وی ادامه داد: با تعامل اداره اوقاف 

و خّیرین سالمت می توان قدم های خوبی برای مردم استان برداشت.
دکتر ش��لویری، بودن تیم کارگروه و نقش هدایت گری در خّیرین را 
بسیار مهم و اساسی دانست و با بیان اینکه ظرفیت بسیار خوبی در اداره 
اوقاف ایجاد شده است، گفت: امیدورایم بتوانیم با تعامل بیشتر، شاهد 

ارتباط بیشتری بین مجمع خیرین و اداره اوقاف باشیم.
دکتر مس��عود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز 
گفت: کسی بخواهد در کار خّیر در حوزه سالمت مشارکت داشته باشد، 
می تواند به دفتر مجمع خّیرین سالمت استان مراجعه کند که بهترین 

جای مطمئن برای کمک به نیازمندان در حوزه سالمت است.
دکتر مجید رجبی، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در امور 
مش��ارکت های مردمی هم عنوان کرد: بانک اطالعات خّیرین و پالک 
گذاری افراد خّیر در سطح استان قزوین انجام شده و نیازسنجی ها در 

حال اقدام است.
وی گفت: در حال حاضر شرایط مناسبی برای حضور خّیرین در حوزه 
سالمت ایجاد شده است و امیدواریم با مشارکت خّیرین قدم های خوبی 

در استان قزوین برداشته شود. 

در یکصد و چهارمین نشس��ت کمیته اخالق در پژوهش های زیس��ت 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 2 طرح تحقیقاتی به خاطر رعایت 

نکردن کدهای اخالقی، مجوز اجرا نگرفت.
دکتر سیدمهدی میرهاشمی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین با بیان این خبر گفت: این نشست، روز هفتم بهمن 1396 در دفتر 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد و ضمن 
بررسی یک مورد تخلف پژوهشی، 2 طرح تحقیقاتی از نظر رعایت کدهای 

اخالقی مورد ارزیابی قرار گرفت که با اجرای آنها موافقت نشد. 
Á  تأیید  99 طرح و پایان نامه

به گفته دکتر میرهاش��می در ادامه نشست، فرم تفاهم نامه اجرای طرح 
یا پایان نامه های چند مرکزی بین دانشگاه علوم پزشکی قزوین با سایر 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و همچنین فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت به تصویب اعضا رسید. وی 
افزود: این نشس��ت با تأیید 99 طرح یا پایان نامه که در کارگروه اخالق 

تصویب شده بود، پایان یافت.

یادآور می ش��ود؛ دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین و دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری وی، حجت االسالم 
والمسلمین سید فتاح مرتضوی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبر معظم 
انقالب در دانشگاه، دکتر مجید مالیوسفی، دکتر امیر جوادی. دکتر محمد 
فالح زاده، دکتر مرضیه بیگم خضری و دکتر ش��بنم جلیل القدر در این 

نشست حضور داشتند و نظرات خود را بیان کردند. 

2 طرح تحقیقاتی به خاطر رعایت نکردن کدهای اخالقی، 
مجوز اجرا نگرفت 
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ویژه

در چند س��ال گذشته، اطالع رسانی و پرداختن به سرطان و عوامل 
مؤثر بر آن اهمیت بیش��تری نس��بت به قبل پیدا کرده است و همه 

مسئوالن بر افزایش مبتالیان به سرطان صحه گذاشته اند. 
همزم��ان با فرارس��یدن ۴ فوریه مصادف با روز جهانی س��رطان و 
به منظور اطالع رس��انی دقیق تر در این خصوص با دکتر نس��رین 
تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

درصد زیادی از موارد ابتال به سرطان با 
تغذیه نامناسب ارتباط دارد

نقش تغذیه سالم در پیش��گیری و حتی درمان سرطان تأیید شده 
است. شیوه زندگی و عادت های تغذیه سهم مهمی در بروز سرطان 
دارد ب��ه طوری که درصد زیادی از موارد ابتال به س��رطان با تغذیه 

نامناسب ارتباط دارد. 
دکتر نسرین تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب و افزودن این نکته که تغذیه 
از چندین جهت با س��رطان ارتباط دارد، گفت: تغذیه با کالری باال 
زمینه س��رطان را فراهم می آورد بنابراین یک��ی از اقدامات اصلی، 

کاهش مصرف مواد قندی و چربی های اشباع شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه نوع آماده کردن مواد غذایی با س��رطان ارتباط 
دارد، اظهار کرد: س��وزاندن یا زغال شدگی گوشت باعث ایجاد مواد 
س��رطان زا می شود و باید به جای س��رخ کردن غذا از روش های 
سالم مانند آب پزکردن یا بخار پز کردن استفاده کرد. دکتر تنکابنی 

توصیه هایی تغذیه ای به شرح زیر بیان کرد:
• از رژی��م غذای��ی غنی از مواد گیاهی اس��تفاده کنید. بهتر اس��ت 
حداقل دو س��وم مواد غذایی مصرفی در هر وعده، گیاهی و حداکثر 

یک سوم مواد غذایی حیوانی باشد.
• روزانه پنج بار یا بیشتر سبزیجات و میوه های متنوع مصرف کنید.

• س��عی کنید م��واد غذایی را به طور کامل یعنی نزدیک به ش��کل 
اصلی خود مصرف کنید. به عنوان مثال به جای نوشیدن یک لیوان 

آب سیب، یک سیب بخورید.
• در رژی��م غذای��ی خود فیبر کافی در نظر بگیرید. فیبر بخش��ی از 

غالت، میوه ها و سبزیجات است.
• مصرف گوش��ت قرمز و گوشت های فرآوری شده را محدود کنید. 
بهتر است مقدار کل گوشت رژیم غذایی را به کمتر از 15 درصد از 

کل کالری مورد نیاز روزانه کاهش دهید.
• لوبی��ا و دیگر منابع پروتئین گیاه��ی را به وعده های غذایی خود 

اضافه کنید.

فعالیت منظم بدنی خطر ابتال به سرطان
 را کاهش می دهد

افرادی که از نظر جسمی فعال اند، نسبت به افراد بی تحرک زندگی 
طوالنی تری دارند و نه تنها خطر س��رطان در آنان پایین تر اس��ت، 
بلکه در معرض خطر پایین تری از ابتال به بس��یاری از بیماری ها و 

وضعیت های غیر عادی دیگر قرار دارند.
دکتر نسرین تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطالب عنوان کرد: فعالیت منظم 
بدنی از طریق تنظیم وزن بدن، کاهش عوامل التهابی، تنظیم سطح 
هورمون ها، تقویت دس��تگاه ایمنی و تنظیم کارکرد انسولین، خطر 

ابتال به سرطان را کاهش می دهد.
به گفته این کارش��ناس، فعالیت منظم بدنی از طریق کنترل وزن، 
افزایش س��طح انرژی و کاهش استرس، س��بب بهبود ُخلق و عزت 

نفس در افراد نیز می شود.
کارشناس سرطان معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
گفت: به هرگونه فعالیت یا حرکت بدن که در اثر انقباض و انبساط 
عضالت اس��کلتي ایجاد ش��ده و نیازمند صرف انرژي است، فعالیت 
بدنی گفته می ش��ود. وی ادامه داد: فعالیت بدنی می تواند ش��امل 
پیاده روی س��ریع، وزنه برداری سبک، جمع کردن برگ ها از روی 

زمین، شستن ماشین، تمیز کردن خانه و یا حتی باغبانی باشد. 
دکت��ر تنکابنی با بیان اینکه  برای انجام فعالیت های ورزش��ی می 
ت��وان یا 30 دقیقه کامل در روز ورزش کرد و یا این زمان را به بازه 
ه��ای کوچک تر مثال 10 دقیقه ای تقس��یم کرد، عنوان کرد: مثال 
می توان 10 دقیقه اول را پیاده روی کرد، در 10 دقیقه دوم، برگ 
ه��ا را جمع کرد و در 10 دقیقه س��وم، طناب بازی کرد. وی اضافه 
کرد: انجام مداوم 30 دقیقه ورزش روزانه بس��یار مهم بوده و نحوه 

تقسیم آن، زیاد مهم نیست.
Á توصیه هایی برای داشتن فعالیت بدنی مناسب

• عادت های کم تحرکی، مثل تماشای تلویزیون را محدود کنید.
• اگر اتومبیل شخصی دارید، قبل از رسیدن به مقصد پارک کرده و 

بقیه مسیر را پیاده روی کنید.
• حتی فعالیت بدنی کم، بهتر از هیچگونه فعالیتی است. هر روز که 
فعالیت بدنی بیش��تری دارید، به کاهش خطر سرطان بیشتر کمک 

کرده اید. 

محیط یکی از تأثیرگذارترین عوامل مؤثر 
بر سالمتی انسان و خطر بروز سرطان است

عوامل محیطی که روزانه همه ما با آنها مواجه هستیم مانند هوایی 
که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم، غذایی که می خوریم و به 
طور کلی نحوه زندگ��ی ای که انتخاب کرده ایم، همگی می توانند 

دارای عامل سرطان زا باشند.
دکتر نسرین تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطلب گفت: دود ناشی از فعالیت 
کارخانه ها، خودروها و سیس��تم گرمایش��ی، موجب انباشته شدن 
مواد سرطان زا در هوا شده که عامل اصلی آلودگی هوا در شهرهای 

صنعتی است.  
بنا به گفته این کارش��ناس، تحقیقات، رابطه آلودگی هوا با سرطان 
های ریه، خون و پوست را اثبات کرده اند. وی ادامه داد: نکته مهم 
آن است که آلودگی هوا از عوامل سرطان زای قابل پیشگیری بوده 

و تالش در این زمینه الزم است.
کارشناس سرطان معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
با بیان اینکه هر چند نور آفتاب تا حدی برای س��المتی مفید است 
ولی یکی از مهم ترین عوامل بالقوه سرطان زا است، گفت: مواجهه 
زی��اد با نور آفتاب به خصوص در زمان کودکی، عامل ویژه و مهمی 

در افزایش خطر ابتال به سرطان پوست است.
دکت��ر تنکابنی با اش��اره به اینکه در کنت��رل عوامل خطر محیطی، 
نقش سیاس��تگذاران خارج حوزه س��المت بیش از س��ایر ذینفعان 
اس��ت و می تواند از طریق ایفای نقش فعال برای تولید محصوالتی 
که برای س��المتی مردم زی��ان کمتری دارند )مثال تولید س��وخت 
س��الم، تولید خودروی س��الم، توس��عه حمل و نقل عمومی سالم و 
در دس��ترس( اجرایی ش��ود، اظهار کرد: از طرف دیگر درست است 
که مردم به اندازه سیاس��تگذاران در کنترل این عوامل ایفای نقش 
نم��ی کنند، ولی با رعایت اص��ول خودمراقبتی و کاهش تولید مواد 
خطرزای محیطی مانند کاهش اس��تفاده از خودروی ش��خصی، بی 

تأثیر هم نیستند. 

از هر 10 فرد مبتال به سرطان ریه تعداد 9 
تن، مصرف کننده دخانیات بوده اند

به گفته دکتر نسرین تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین مصرف دخانی��ات، مهمترین عامل    

مرگ های قابل پیشگیری است.
وی با بیان اینکه از ۴ هزار ماده ش��یمیایی موجود در دود تنباکو و 
س��یگار، تعداد ۴0 ماده آن دارای مواد محرک، س��می و سرطان زا 
هستند و دخانیات خطر انواع سرطان ها را مانند سرطان های سر و 
گردن، ریه، معده، مری، لوزالمعده، روده، مثانه، کلیه، گردن  رحم و 
سرطان خون را زیاد می کند، گفت: از هر 10 فرد مبتال به سرطان 

ریه، تعدا 9 تن، مصرف کننده دخانیات بوده اند. 
Á  تصورات اش�تباه درباره ضرر نداش�تن قلیان، کابوس�ی برای

سالمت جامعه
دکتر تنکابنی عنوان کرد: بسیاری از ما ضررهای سیگار را می دانیم 
و نسبت به آن سخت گیر هستیم اما این حساسیت را درباره قلیان 

نداریم در حالیکه در بسیاری از موارد، قلیان مضرتر است.
وی با این هش��دار که توتون قلیان بس��یار نامرغوب اس��ت و مواد 
مصنوعی افزودنی به آن گازهای سمی زیادی تولید می کند، عنوان 
کرد: یک وعده قلیان کشیدن می تواند ده ها برابر یک سیگار، دود 
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و گاز سمی وارد ریه کند.
Á کلکسیون بیماری ها؛ پنهان در مصرف قلیان

این کارش��ناس با اش��اره به اینکه انتقال عفونت هایي از قبیل سل، 
وی��روس تبخال، میکروب هلیکوباکتر پیل��وري )عامل زخم معده(، 
هپاتیت و ویروس هاي عامل عفونت هاي تنفس��ي و سرماخوردگي 
و بیماري هاي روده ای، تنها گوش��ه ای از بیماری هایی اس��ت که 
همگ��ي از طری��ق مصرف قلیان مش��ترک انتقال م��ي یابد، گفت: 
کش��یدن قلیان مي-تواند باعث افسردگي، اختالالت گوارشي، بروز 
ناراحتي هاي قلبي و عروقي و زمینه س��ازي ابتال به انواع س��رطان 

ها شود.
Á لزوم اصالح باورها درباره قلیان

بنا به گفته کارش��ناس س��رطان معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوی��ن اگر م��ی خواهید قلی��ان را از خ��ود و خانواده به 
خص��وص جوانان دور کنید، باید به این یقین دس��ت پیدا کنید که 

قلیان مضر است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در حالی که یک س��وم قلیاني ها و بس��یاری از 
کس��انی که قلیان نمی کش��ند، بر این باورند که قلیان هیچ تأثیري 
روي س��المت آنان ندارد و حتی ضرر قلیان کمتر از س��یگار است، 
آنان بر این باورند که به دلیل گذشتن دود قلیان از آب، دود توتون 
تصفیه می ش��ود درحالی که حتی این عمل، باعث تشدید عوارض 

توتون می-شود.
Á توتون ها و اسانس های خوشبو ولی مرگ بار

این کارش��ناس با بیان اینکه ذغالي هم که براي سوزاندن تنباکوي 
قلیان اس��تفاده مي ش��ود، خطرات قلیان را افزایش مي دهد، بیان 
کرد: اس��انس ها و عطرهایي که براي معطرش��دن توتون اس��تفاده 
مي ش��وند، خود عوارض جداگانه و ش��دیدي را به همراه دارند و از 
س��وخت این ترکیبات ناش��ناخته، چندین ماده سّمي، سرطان زا و 

مرگ بار تولید مي شود.
به گفته دکت��ر تنکابنی عدم اس��تفاده از دخانیات و متوقف کردن 
مص��رف آن یک��ي از مهم ترین تصمیماتي اس��ت ک��ه برای حفظ 
س��المتی می توان گرفت. وی اضافه کرد: نکت��ه کلیدی اینکه اگر 
غیر س��یگاری هستید، به دیگران اجازه ندهید در منزل شما سیگار 

بکشند، به خصوص زمانی که کودکی در خانه شما حضور دارد.

زندگی روانی، معنوی و اجتماعی سالم در 
پیشگیری از سرطان مؤثر است

مس��ائل جس��می، روانی، اجتماعی و معنوی بر س��المت و بیماری 
مؤثرند. به دلیل چند بُعدی بودن عوامل ابتال به سرطان، پیشگیری 

از آن نیز شامل ابعاد متعددی است.
دکتر نسرین تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطلب، چن��د نکته عمده که می 
تواند در پیش��گیری از س��رطان مؤثر واقع شود را به شرح زیر بیان 

کرد:
• اس��ترس و تنش را مدیریت کنید. استرس زیاد، سیستم ایمنی را 

تضعیف کرده و امکان ابتال به سرطان را افزایش می دهد.
• افسردگی را درمان کنید. زندگی طوالنی مدت همراه با افسردگی 
می تواند یکی از علل ابتال به سرطان باشد. دور بودن از شادی، امید 
و عش��ق که از عوارض افسردگی است، نه تنها لذت بردن از زندگی 
را محدود می کند بلکه با تضعیف سیس��تم ایمنی، احتمال ابتال به 

بیماری های گوناگون را افزایش می دهد.
• خود و دیگران را ببخش��ید. نخستین تأثیر بخشایش این است که 

مانع از آسیب دیدن بیشتر خود می شویم.
• از سالمت روابط خود مطمئن شوید. برای سالمت روان باید روابط 
س��المی داشته باشیم. همه انس��ان ها دارای منابع کافی برای حل 
مش��کالت شان هستند و تنها باید س��عی کنند برای گرفتن نتیجه 
های جدید از مس��یرهای جدید اس��تفاده کنند. سهم خودمان در 

مشکالت ارتباطی را پیدا کنیم تا روابط مان تغییر کنند.
• ش��بکه حمایت اجتماعی داشته باشید. پژوهش ها نشان می دهد 
که افراد دارای گروه های حمایتی متعدد با احتمال کمتری درگیر 

س��رطان می ش��وند و در صورت ابتال نیز با احتمال بیشتری درمان 
می شوند.

• ذهن خود را مدیریت کنید. افکار تکرار ش��ونده ناخوش��ایند را با 
یک هشدار متوقف کنیم و شواهدی بر علیه افکار منفی پیدا کنیم.

• از معنویت برای آرامش بیش��تر کمک بگیرید. ببخش��یم، آس��ان 
بگیریم، ایمان داش��ته باشیم و اعتماد کنیم. هر روز به طور منظم، 
وقت مش��خصی را در آرامش به عبادت و مراقبت از خویشتن خود 

بپردازید.
• با دیگران با مهربانی و احترام رفتار کنید و از رقابت های ناس��الم 
تن��ش آفرین بپرهیزید. به عقاید دیگ��ران احترام بگذارید و به آنان 
توهین نکنید.  قضاوت زودهنگام نداشته باشید. همه آدم ها خوبی 
ها و بدی هایی دارند. آنها را همانگونه که هس��تند، بپذیرید. خشم 
خ��ود را کنت��رل کنید. از خود و دیگ��ران توقع��ات غیرواقع بینانه 

نداشته باشید. 
Á  خطر سرطان زا بودن اش�عه خورشید در نزدیکی آب، برف و

شن بیشتر است 

س��رطان پوست از ش��ایع ترین سرطان های انس��ان است. پوست 
که بزرگترین عضو بدن اس��ت، از بدن در برابر گرما، نور خورش��ید، 
صدم��ات و عفونت ها محافظت می کند. همچنین به کنترل درجه 
ح��رارت بدن و ب��ه ذخیره نمودن آب، چرب��ی و ویتامین D کمک 

می کند.
دکتر نسرین تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطلب عن��وان کرد: برخی عوامل 
باعث افزایش احتمال بروز سرطان پوست می شوند که اشعه ماوراء 

بنفش )UV(، یکی از آن هاست.
به گفته دکتر تنکابنی این اشعه از خورشید، المپ های خورشیدی 
یا دس��تگاه های مخصوص برنزه کردن س��اطع می ش��ود و هرچه 
پوست مدت زمان بیشتری در معرض این اشعه قرار گیرد، احتمال 
 UV بروز سرطان در آن بیشتر می شود. وی با این هشدار که اشعه
حتی در هوای سرد یا روزهاي ابری نیز ساطع می شود و می تواند 
خطرناک باش��د، گفت: حفاظت از پوست در برابر اشعه ماورا بنفش 

می تواند تا حدی از میزان بروز سرطان پوست جلوگیری کند. 
کارشناس سرطان معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
تأکی��د کرد: باید س��عی کنید که از س��اعت 10 صبح تا ۴ عصر در 
معرض نور ش��دید آفتاب ق��رار نگیرید و در صورت��ی که مجبورید 
در تم��اس طوالني مدت با تابش آفتاب باش��ید، از کرم ضدآفتاب، 
کاله آفتاب گیر، عینک آفتابي و پوش��ش مناسب مثل لباس سفید، 
آس��تین دار و یقه بلند استفاده کنید. وی افزود: عینک های آفتابی 
که استفاده می کنید باید میزان جذب اشعه فرابنفش) UV ( آنها 

99 تا 100 درصد باشد. 
بنا به گفته این کارش��ناس در نزدیکی آب، برف و ش��ن باید بیشتر 
احتیاط کرد زیرا آنها اش��عه های مضر خورش��ید را باز می تابانند و 
از برنزه ش��دن چه از طریق خوابیدن در برابر نور خورشید یا المپ 

های فرا بنفش پرهیز کنید.
دکتر تنکابنی با بیان اینکه برای تش��خیص زودرس سرطان پوست، 
پوست خود را به طور منظم معاینه کنید، عنوان کرد: ماهی یک بار 
تمام بدن خود را برای یافتن خال یا لکه مش��کوک از قسمت سر تا 

پایین پا بررسی کنید.
وی با بیان اینکه نواحی پنهان بدن مانند الی انگش��تان دست و پا، 
کشاله ران، کف پاها، پشت زانو ها را باید بیشتر بررسی کرد یا اینکه 
الزم است پوست سر و گردن را برای یافتن خال وارسی کرد، عنوان 
کرد: برای این کار از یک آینه اس��تفاده ک��رده یا از یکی از اعضای 

خانواده درخواست کنید در وارسی این نواحی به شما کمک کند.
دکتر تنکابنی با اش��اره ب��ه اینکه باید درباره خال��ی که تازه ظاهر 
ش��ده اس��ت، بس��یار مظنون بود، گفت: می توانید از خال ها عکس 
بگیرید تا بتوانید متوجه تغییرات آنها در آینده شوید. وی ادامه داد: 
اگر نوجوان هس��تید، باردار هستید یا حوالی یائسگی هستید، توجه 
بیش��تری به خال ها و لکه ها داش��ته باش��ید چون در این زمان ها 

تغییرات هورمونی در بدن رخ می دهد.
در ادام��ه با ن��دا دهناد، کارش��ناس تغذیه بالین��ی معاونت درمان 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین نیز در خصوص مصرف مکمل ها و 

پروبیوتیک ها در دوره سرطان به گفتگو نشستیم:

استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی در 
طول درمان سرطان و پس از آن

 توصیه نمی شود

در طول درمان س��رطان و نیز پس از بهبودی، اس��تفاده بیش��تر از 
مق��دار نیاز غذایی روزانه )RDA( از مکمل ه��ای ویتامینی و مواد 
معدنی که حاوی آنتی اکس��یدان )ویتامین A،C، س��لنیوم( باشند 

توصیه نمی شود.
ای��ن نکته ای بود که ندا دهناد، کارش��ناس تغذی��ه بالینی معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در خصوص تغذیه های مکمل 
بیماران س��رطانی تحت درمان عنوان کرد و افزود: اس��تفاده از این 
نوع مکمل ها در طول درمان بیماری س��رطان )شیمی درمانی و یا 
رادیوتراپی( سبب تقویت سلول های سرطانی خواهد شد، همچنین 
پس از نجات از س��رطان نیز می تواند س��بب بازگشت و عود مجدد 

شود. 
دهناد در ادامه تأکید کرد: استفاده از مصرف مکمل ویتامین و مواد 
معدنی در این بیماران باید با توصیه پزشک معالج باشد و بهتر است 
از مکمل��ی که فقط در حد 100 درص��د ارزش روزانه ویتامین ها و 

مواد معدنی را داراست، استفاده شود.
این کارش��ناس تغذیه در ادامه به بیماران س��رطانی توصیه کرد: از 
مکملی اس��تفاده کنند که فاقد آهن اس��ت زیرا اس��تفاده از مکمل 
خوراکی آهن در زمانی که بدن در التهاب اس��ت، می تواند س��بب 

تشدید آن شود.
به گفته دهناد، تنها مکملی که استفاده از آن در طول دوره درمان 
با ش��یمی درمانی یا رادیوتراپی برای بیماران س��رطانی توصیه می 

شود، مکمل امگاسه فاقد جیوه است.
وی اف��زود: اس��تفاده از مکمل امگا س��ه تا حدودی س��بب تقویت 
اشتهای بیمار نیز می شود و مقدار آن برای بالغان یک تا دو گرم در 
روز و برای کودکان 500 تا هزار میلی گرم در روز تجویز می شود.

Á  اهمیت مصرف پروبیوتیکها در طول درمان س�رطان و پس از
آن

ندا دهناد، کارش��ناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین، به مناسبت روز جهانی سرطان و اهمیت تغذیه در 
این گروه از بیماران گفت: مصرف مواد غذایی حاوی پروبیوتیک ها 
با حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن در پیشگیری و درمان سرطان 
و نیز پیشگیری از عود مجدد بیماری در بهبود یافتگان از  سرطان 

بسیار مفید است. 
این کارشناس تغذیه بالینی در ادامه تأکید کرد: برای بهره مندی از 
خواص مفید پروبیوتیک ها، مصرف مکمل های دارویی پروبیوتیکی 
در طول درمان سرطان )به ویژه در دوره درمان با کورتون ها( قابل 
توصیه نمی باشد، بلکه مصرف مواد غذایی حاوی پروبیوتیک )سین 
بیوتیک( مانند ماس��ت یا دوغ کفیر، پنیر، ن��ان و انواع مواد غذایی 

دیگر که شامل پروبیوتیک باشند، بسیار مفید است. 
ب��ه گفته دهناد پروبیوتی��ک ها، باکتری های مفیدی هس��تند که 
اس��تفاده از آنها س��بب رشد بیش��تر باکتری های مفید در دستگاه 
گوارش ش��ده و به هض��م بهتر غذا کمک کرده و همچنین س��بب 
رفع مش��کالت گوارش��ی مانند نفخ، اسهال و تقویت سیستم ایمنی 

بدن می شود.

ویژه
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دکتر ناهید یزدی، معاون فنی معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و دبیر کمیته دانش��گاهی ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار کرد: به 
منظور ترویج، تبلیغ و تشویق تغذیه با شیر مادر در خانواده ها و همچنین 
در نظر گرفتن تس��هیالت رفاهی برای مادران دارای کودک ش��یرخوار 
مصوب ش��د که اتاق ش��یردهی با یک فضای مناسب در اماکن عمومی 
سطح شهر از جمله پایانه ها، فروشگاه های بزرگ و با همکاری سایر ادارات 

و سازمان های  مرتبط راه اندازی شود.   
نشست کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر با دستور کار بررسی 
اولویت های برنامه در سال 1396 با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و سایر اعضای کمیته روز  27 دی 96 برگزار 
شد و در این نشست بر  شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر در ساعت اول تولد، 

به عنوان اولین گام در کاهش مرگ و میر نوزادان تأکید مجدد شد.
در این نشس��ت دکتر یزدی پس از آن که اهداف و اولویت های برنامه را 
در سال 1396 بیان کرد، گفت: اهداف مهم تعیین شده برای ترویج تغذیه 
کودکان با شیر مادر برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله 
پس از تولد تا یک ساعت و شروع  تغذیه کودک با شیر در همان ساعت 
اول و به دنبال آن ادامه تغذیه انحصاری تا پایان 6 ماهگی و تداوم آن در 

کنار تغذیه کمکی تا پایان 2 سالگی کودک است. 
Á  تغذیه بدو تولد نوزاد با ش�یر مادر در بیمارس�تان های دوستدار

کودک
به گفته این مقام مسئول، برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و 
ش��روع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد، اهمیت و مزایای زیادی بر 
س��المت مادر و نوزاد دارد. برقراری سریع رابطه عاطفی مادر و نوزاد و به 
دنبال آن، آرامش آنان، به جریان افتادن س��ریع شیر مادر و شروع تغذیه 
انحصاری نوزاد با شیر مادر و پیشگیری از افتادن قند خون و کاهش درجه 
حرارت نوزاد از جمله مزایایی اس��ت که وی به آن ها اش��اره کرد و گفت: 
تغذیه بدو تولد نوزاد از ش��یر مادر، با ابالغ اداره س��المت کودکان از سال 
139۴ در بیمارستان های دوستدار کودک برای تمامی زایمان ها شامل 

سزارین و طبیعی آغاز شده است.
وی اذعان کرد: ش��واهد نشان می دهد شروع تغذیه با شیر مادر در یک 
ساعت اول تولد، اولین و حیاتی ترین گام برای کاهش مرگ و میر کودکان 
اس��ت و اگر تمام مادران، در یک س��اعت اول تولد، تغذیه با شیر مادر را 
شروع کنند و شیرخوارشان را تا 6 ماه منحصرا با شیر خود تغذیه کنند، 

جان نوزادان زیادی حفظ می شود. 
Á رصد عملکرد بیمارستان های دوستدار کودک

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: 
در س��ال 1396 این معاونت با همکاری معاونت درمان دانشگاه، عملکرد 
بیمارستان های دوستدار کودک را در زمینه اجرای کامل و دقیق سیاست 
ترویج تغذیه با ش��یر مادر )اقدامات 10 گانه دوس��تدار کودک( و اجرای 
برنامه ساعت اول تولد با ابالغ اداره کل سالمت کودکان وزارت بهداشت، 

در اولویت کاری قرار داده است. 
دکتر یزدی گفت: کیفیت و کمیت اجرای برنامه ساعت اول طی ماه های 
شهریور و مهر سال 1396 با بازدید از بیمارستان ها بر اساس چک لیست 
کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در کمیته دانشگاهی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و در این خصوص راهکارهایی از طرف اعضای 

کمیته، مطرح شد.
بنا به اظهار دبیر کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر، دستورالعمل 
اجرایی ساعت اول، به ترویج زایمان طبیعی و فیزیولوژیک، بدون مداخله 
و اقدامات تهاجمی تأکید دارد تا استرسی به مادر و نوزاد در بدو تولد وارد 
نشود و مادر بتواند یک شیردهی خوب و موفق را تجربه کند. دکتر یزدی 
اضافه کرد: در زایمان های سزارین نیز مامای مراقب نوزاد، کنار مادر قرار 
دارد که برنامه ساعت اول را در هنگام عمل جراحی و طی ریکاوری برای 

مادر و نوزاد اجرا می کند. 
در پایان این نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأکید کرد: تمامی 
مصوبات کمیته در خصوص اجرای مطلوب ساعت اول تولد با امضای وی 

برای اجرا به بیمارستان های استان ابالغ شود.

برنامه مدارس مروج س��المت از س��ال تحصیلی 90-89 در س��طح 13 
مدرس��ه استان قزوین اجرا ش��د. اینک پس از 6 سال، در سال تحصیلی 
96-95، تعداد مدارس مجری این برنامه به 353 رسیده است. همچنین 
مدارس مروج سالمت پنج ستاره از هشت مدرسه در سال تحصیلی 95-

9۴ به ۴9 مدرسه در سال تحصیلی 96-95 ارتقا یافته است.
مژگان عباسی، کارشناس مسئول س��المت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداشت استان قزوین با اعالم این خبر گفت: مدرسه مروج سالمت 
مدرس��ه ای اس��ت که ارتقا دهنده سالمت اس��ت. وی ادامه داد: ارتقای 
سالمت مدارس شامل شیوه هایی است که یک مدرسه برای بهداشتی تر 
شدن از آنها استفاده می کند و سالمت را به افراد داخل مدرسه، خانواده 

و جامعه منتقل می کند.
این کارشناس، هشت عامل مؤثر در ارتقای سالمت مدارس را شامل: برنامه 
جامع آموزش سالمت در مدرسه، ارائه خدمات بالینی در مدرسه، سالمت 
محیط مدرسه، بهبود تغذیه در مدرسه، تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی در 
مدرسه، ارتقای سالمت کارکنان مدرسه، خدمات سالمت روان و مشاوره 
ای در مدارس و ش��بکه داوطلبان س��المت در مدارس )والدین، جامعه و 

دانش آموزان( عنوان کرد.
بنا به گفته کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز 
بهداشت استان قزوین در چنین مدارسی، کمیته سالمت مدرسه، رهبری 
و هدایت فعالیت های سالمت را به عهده داشته و مطابق با چک لیست 

های مدارس مروج سالمت، ممیزی داخلی مدارس را انجام می دهد. 
عباس��ی اذعان کرد: بعد از ممی��زی داخلی، تیم ارزیاب ممیزان خارجی 

که مراقبان س��المت دوره دیده مراکز خدمات جامع س��المت هستند، 
اقدام به ممیزی خارجی مدارس می کنند و اشکاالت مشاهده شده را با 

راهکارهایی برای رفع آنها به مدیر مدرسه ارائه می کنند.
وی تصریح کرد: پس از یک تا س��ه ماه، ممیزان خارجی اقدام به ارزیابی 
دوم مدارس کرده و امتیاز کسب شده در این ارزیابی به عنوان امتیاز نهایی 

مدرسه در نظر گرفته می شود.
عباس��ی رتبه بندی مدارس را این چنین دانست که 91 تا 100 امتیاز، 
مدرسه مروج سالمت پنج ستاره، 82 تا 92 امتیاز، مدرسه مروج سالمت 
چهار ستاره، 73 تا 81 امتیاز، مدرسه مروج سالمت سه ستاره، 6۴ تا 72 
امتیاز، مدرس��ه مروج سالمت دو ستاره و 55 تا 63 امتیاز، مدرسه مروج 

سالمت یک ستاره می شود.
یادآور می شود؛ در سال تحصیلی 97-96 برنامه مدارس مروج سالمت در 

سطح 376 مدرسه استان قزوین در حال اجراست.

اتاق شیردهی به کودک در اماکن عمومی شهر قزوین
 راه اندازی می شود

افزایش چشمگیر مدارس مروج سالمت پنج ستاره 
در استان قزوین

شبکه بهداشت- درمان شهرستان تاکستان 
بیشترین نظارت بر مراکز درمانی را در استان 

قزوین داشته است

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخشی مراکز درمانی 
اس��تان قزوین در نشست مشترک کارشناسان ستاد نظارت بر درمان 
شبکه های بهداشتی - درمانی استان و کارشناسان ستاد معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: شبکه بهداشت- درمان شهرستان 

تاکستان بیشترین نظارت بر مراکز درمانی را در استان داشته است.
بنا به اظهار این مقام مسئول، در استان قزوین بدون احتساب آزمایشگاه 
های تشخیصی درمانی بیش از 2 هزار و 200 مرکز درمانی وجود دارد 
که این مراکز توس��ط 19 تن از کارشناسان ستادی مستقر در معاونت 
درمان و ش��بکه های بهداشت - درمان شهرس��تان ها مورد بازدید و 

ارزیابی قرار می گیرند. 
ریی��س اداره نظارت بر درمان اس��تان قزوین ضمن ارائه گزارش��ی از 
وضعیت بازدیدهای نظارتی از مراکز س��رپایی و بستری استان و اعالم 
رضایت از فعالیت ش��بکه بهداش��ت- درمان شهرستان تاکستان -که 
بیشترین بازدیدهای نظارتی را داشته است، بر ایجاد تعادل در بازدیدها و 
عدم تمرکز بر مراکز متخلف و تعمیم بازدیدها به کل مراکز ارائه دهنده 

خدمات درمانی تأکید کرد.
دکتر مدبر در ادامه در خصوص س��تاد اس��تانی نظ��ارت بر تعرفه ها 
توضیحاتی داد و از کارشناسان نظارتی شهرستان ها خواست که ضمن 
نظارت بر نحوه رعایت تعرفه های مصوب خدمات سالمت و پرسش از 
ارباب رجوع در صورت وجود شکایات از تعرفه ها تمامی موارد به ستاد 

استان ارجاع داده شود.
در ادامه این نشست، کارشناسان شبکه ها مشکالت خود در خصوص 
شکایات و هماهنگی با دادگستری های شهرستان ها را بیان کردند و 

برای برخورد قضایی با پرونده های متخلفان تبادل نظر شد.
در این نشس��ت، همچنین در خصوص مواردی مانند برنامه عملیاتی، 
برنامه بهبود فرایندها، کمبود کارشناسان مرد در سیستم نظارتی، کتاب 
ارزشی نسبی خدمات و آموزش آن، چک لیست های آماری شهرستان 

ها و مسئوالن فنی مراکز پزشکی گفت و گو شد.

نحوه اجرای قانون انطباق در بیمارستان های 
تاکستان بررسی شد

به منظور بررسی نحوه اجرای »قانون انطباق امور فنی و اداری مؤسسات 
پزشکی با موازین شرع مقدس« در مراکز درمانی و بیمارستان ها، کمیته 
بازرسی انطباق در بیمارستان های تاکستان حضور یافت و با  استفاده از 
چک لیست پایش، موانع و مشکالت را بررسی و مورد شناسایی قرار داد.

در ابتدا بیمارستان تأمین اجتماعی مورد بازید تیم پایش قرار گرفت و 
تیم پایش متشکل از دکتر محمدرضا شیخی، دکتر ناهید یزدی، مجید 
نظامی، مصطفی رضایی، منیژه وحدانی، کریمیان و موسوی در دیدار با 
دکتر سلیمانی، رییس بیمارستان به تبیین ضرورت اجرای قانون انطباق 

در بیمارستان ها پرداختند.
س��پس از واحدهای مختلف پبمارستانف طبق فرم پایش بازدید شد. 
از جمله موارد قابل مالحظه در این بیمارستان، وجود کیوسک و باجه 
نظرسنجی از بیماران در بیمارستان بود که مورد توجه تیم پایش قرار 
گرفت. در معرض دید عموم بودن منش��ور حقوق بیماران هم از موارد 

مثبت ارزیابی شد.
در ادامه، بیمارستان شفا مورد بازید قرار گرفت. در ابتدای این بازدید نیز 
تیم پایش در دیدار با دکتر ستوده، رییس بیمارستان به تبیین ضرورت 
اجرای قانون انطباق در بیمارس��تان ها پرداختند و سپس از واحدهای 

مختلف بیمارستان، طبق فرم پایش بازدید کردند.
از جمله موارد قابل تامل و مش��هود در این بیمارستان، کمبود نسبت 
نیروی مرد به نیروی زن و نبود فضایی مس��تقل به عنوان نمازخانه در 
بیمارستان بود که قرار شد در شورای عالی کمیته انطباق دانشگاه مطرح 

شود. 
در معرض دید عموم بودن دستورالعمل ضوابط لباس و پوشش بانوان و 

آقایان هم از موارد مثبت ارزیابی شد. 
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کارگران استان قزوین، رویکرد نوین آموزشی 
اچ آی وی/ ایدز را فرا می گیرند

آموزش درباره خطرات بیماری اچ آی وی/ ایدز و اطالع رساني درباره چگونگی پیشگیری از آن با هدف ارتقای سطح 
آگاهی مردم و کاهش انگ و تبعیض، یکی از استراتژی های اصلی برنامه کنترل اچ آی وی/ ایدز در سطح کشور است 

که در استان قزوین نیز به آن توجه جدی شده و جامعه کارگری یکی از مخاطبان اصلی آن است.
دکتر نجف پور، کارشناس برنامه کنترل اچ آی وی/ ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این 
مطلب گفت: آموزش با رویکرد نوین آموزشی ضمن آموزش راه هاي انتقال و پیشگیري از اچ آي وي، اصالح باورهاي 
اشتباه و ترغیب براي روابط جنسي ایمن شرایطي فراهم می آورد تا افراد در صورت تمایل بتوانند تحت مشاوره و 

آزمایش تشخیصي براي اچ اي وي قرار گیرند.
Á لزوم تداوم آموزش ها

وی این سخنان را روز چهارم بهمن 1396 در همایش مسئوالن خانه های بهداشت کارگری استان قزوین در سالن 
ش��هید بابایی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد و افزود: با توجه به افزایش ابتال به بیماری اچ آی وی/ ایدز از طریق جنسی و آسیب پذیر بودن 
جوانان، یکی از مهمترین گروه های هدف برای آموزش، جامعه کارگری بوده و ضروری است تا به صورت مستمر، آموزش و اطالع رسانی برای این گروه 

انجام شود.
Á ارائه آموزش ها در تمامی کارخانجات استان

دکتر نجف پور اذعان کرد: با توجه به تدوین چهارمین برنامه ی استراتژیک کشوری کنترل ایدز و لزوم همکاری نزدیک و همه جانبه تمامی سازمان ها و 
ارگان های مرتبط و با توجه به گستردگي برنامه  کنترل عفونت اچ آی وی/ ایدز و تعهد ارگان ها، سازمان ها و نهاد های مختلف انتظار می رود آموزش 
و اطالع رسانی در سطح تمامی کارخانجات استان قزوین برگزار شود و گزارش فعالیت های انجام شده از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

قزوین به معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه شود.
حاضران در این همایش موضوعاتی را توسط دکتر نجف پور فرا گرفتند که برای آموزش و اطالع رسانی در رابطه با بیماری اچ آی وی/ ایدز در قالب 

فرمت استاندارد وزارت بهداشت چگونه اقدام کنند.

  

حمای��ت های روانی اجتماعی در بالیا یک��ی از مهم ترین و مؤثرترین 
خدمات پیشگیرانه سالمت پس از وقوع حوادث است. به همین دلیل، 
گروه سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز  
11 بهمن 1396 یک تیم 6 نفره از کارشناسان سالمت روان با تجربه و 
توانمند را برای ارائه خدمات سالمت روانی، اجتماعی در بالیا به مدت 2 
هفته به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام کرد. مراسم اعزام بدرقه 

دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه انجام شد.
محمدرضا یوسفی، کارشناس مسئول سالمت روان، غزال قربانی راد و 
مهسا امامیه، کارشناسان سالمت روان از شهرستان قزوین؛ محمد افشار، 
کارشناس مسئول سالمت روان از شهرستان بویین زهرا، حافظ عطاپور، 
کارشناس سالمت روان از شهرستان تاکستان و فاطمه قمری، کارشناس 

سالمت روان از شهرستان البرز افراد اعزامی هستند. 
گفتنی است؛ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، وسایل فنی 

کمک آموزش��ی مورد نیاز برای ارائه خدمات سالمت روان را تهیه و به 
همراه تیم ارسال کرد. همچنین مدیران و کارکنان شاغل در ساختمان 
ش��ماره 2 ستاد دانشگاه به محض آگاه شدن از این موضوع، در اقدامی 
خودجوش و نوع دوستانه، کمک های نقدی و غیرنقدی قابل توجهی را 

از طریق تیم اعزامی به مناطق زلزله زده اهدا کردند. 

اعزام تیم کارشناس سالمت روان حوزه بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین به مناطق زلزله زده کرمانشاه

به رنگ عاطفه ها

ترکیب نسل ها در سازمان های امروزی
نیروی کار امروز بیش از هر زمان دیگری تنوع نس��ل دارد. تفاوت 
میان نس��ل ها همواره مسئله س��از بوده اس��ت اما وقتی صحبت 
از نس��ل قدیم یا س��نتی )babyboomers( و نس��ل دیجیتال 
)millennials( در میان باش��د، حتی نشاندن آنها در یک اتاق و 
ایجاد یک مکالمه ساده بین آنها نیز دشوار به نظر می رسد. از آنجا 
که کارمندان نسل قدیم حرفه ای تر شده اند و بازنشستگی آنها، چه 
به انتخاب خودش��ان و چه به ض��رورت، به تعویق می افتد، برخی 
شرکت ها کارمندانی حتی از چهار نسل مختلف دارند که کنار هم 
کار می کنند. حتی ممکن اس��ت به زودی برای اولین بار در تاریخ 

نسل پنجم هم وارد این ترکیب شود.
از نظر نیکالس پیرس )Nicholas Pearce(، استادیار مدیریت 
در مدرسه کالگ، این تنوع نسلی می  تواند یک دارایی باشد، نه الزام. 
البته این موضوع به رهبران کسب وکار بستگی دارد که بتوانند از 
این شرایط بهترین استفاده را ببرند. »اگر این تنوع تقویت نشود، 

می تواند به اغتشاش و بی نظمی تبدیل شود«
پیرس می گوید: برای اینکه تنوع نسلی کارآیی داشته باشد، رهبران 
سازمانی باید نسبت به »نقاط دردسرآفرین« که احتماال منجر به 
تنش های بین نسلی می ش��وند، آگاهی بیشتری داشته باشند. او 
می گوید: بس��یاری اوقات تنش های ناشی از تفاوت میان نسل ها 
به دلیل تفاوت در میزان بلوغ فکری افراد است. هر یک از نسل های 
متفاوتی که همزمان در یک محیط کار می کنند، ایده های متفاوتی 
در مورد استانداردهای محیط کار دارند، از پروتکل ارتباطی گرفته 
تا س��بک بازخورد ترجیحی آنها و تصورات افراد در مورد اینکه آیا 

احترام باید بر اساس تجربه باشد یا قابلیت. 
نگرش این نسل ها نسبت به مقوله کار بسیار متفاوت است و این 
تفاوت در نحوه تعامل آنها با یکدیگر ریش��ه دارد. به عنوان مثال 
برای کارکنان نسل قدیم، داشتن یک شغل با حقوق ثابت ماهانه 
و مزایا کافی اس��ت در حالی که جوانان نس��ل دیجیتال به دنبال 
اهداف مهم تری هس��تند، مثل ایجاد توازن میان زندگی شخصی 
و حرفه ای. جوانان نس��ل دیجیتال، تکنولوژی را دوس��ت دارند و 
کمترین انتظار آنها از کارفرمایان این است که بتوانند در محل کار 
از ابزارهای تکنولوژی استفاده کنند، درحالی که نسل قدیم وقتی با 
یک تکنولوژی جدید روبه رو می شوند، هول می شوند و دست و پای 

خود را گم می کنند.

نس��ل های قدیمی تر ترجیح می دهند بر اساس موقعیتی که یک 
فرد در سلس��له مراتب س��ازمانی دارد، برای او احترام قائل شوند، 
درحالی که نسل جدید دوست دارد به فردی که شایستگی بیشتری 
دارد احترام بگذارد، فارغ از اینکه چه جایگاهی در س��ازمان دارد. 
پیرس رهبران سازمانی را تشویق می کند که با این تفاوت ها مثل 
تفاوت های فرهنگی رفتار کنند؛ یعنی با حساسیت، کنجکاوی و 

احترام کامل.
یک��ی از عوامل اصلی تنش بین نس��ل ها به رویکردهای متناقض 
نس��بت به وفاداری مرتبط است. نس��ل های قدیمی تر نسبت به 
مکان��ی که در آن کار می کنند وفادارترند. پی��رس این وفاداری را 
»قرارداد اجتماعی ضمنی« می نامد که می گوید افرادی که نسبت 
به یک ش��رکت تعهد دارند، در نهایت مزایای بلندمدت به دست 
می آورند. در مقابل، نس��ل جدید به افراد وفادارند. به گفته پیرس 
»بسیاری از افراد نسل جدید شاهد بوده اند که والدین خودشان یا 
پدربزرگ هایشان چنین نقشی داشته اند و از اینکه برای آنها جشن 
بازنشس��تگی گرفته شده، چندان خوشحال نبوده اند. این موضوع 
تحولی به وس��عت یک نس��ل از وفاداری سازمانی به وفاداری بین 
فردی ایجاد کرده است. کارمندانی که مصمم تر هستند و روحیه 
کارآفرینی دارند، این روزها برچس��ب بی حوصل��ه بودن را با خود 
یدک می کشند، اما این پاسخی هوشمندانه به فروپاشی این قرارداد 

اجتماعی است.

مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

عوارض خطرناک مصرف داروهای چاق کننده  
 معموال اولین گروه از محصوالت ماهواره ای  تحت عنوان داروی چاقی)چاق کننده( مورد تبلیغ قرار می گیرند . متاس��فانه ترکیباتی که 
باعث چاقی فرد مصرف کننده می ش��ود بر روی برچس��ب هیچ کدام از این محصوالت نوشته نمی شوند و تنها در آزمایشگاه های مجهز ، 
قابل جداسازی میباشد. نام تعدادی از این محصوالت که در بیشتر عطاری های شهر خودمان نیز به وفور مشاهده می شود شامل کپسول 

فرشته ،  پودر و قرص بومبا  ، تایگر، مکس فت ، جی فست ، فت فیس و فت فست و ... هستند.ا
ما واقعا ترکیبات اصلی این محصوالت چاق کننده چیس��ت؟در پاس��خ به این سوال باید گفت اصلی ترین مواد تشکیل دهنده شامل انواع 
کورتون ها مانند دگزامتازون ، پردنیزولون و...، اس��تروئید های آنابولیک مانند انواع ترکیبات تستوس��ترون ، اکسی متالون و ... و در نهایت 
مقدار کمی داروهای اش��تها آور می باش��ند. مقدار کمی هم پودر جوانه گندم ، کاکائو و وانیل جهت ایجاد بو و طعمی گیاهی و دلنش��ین! 

به آن ها اضافه می کنند.
افرادی که از این کپس��ولها اس��تفاده میکنند تحت چه مکانیسمی چاق میشوند؟ کورتون ها  که از عمده اجزای تشکیل دهنده محصوالت 
چاقی هستند  در بیماران خود ایمنی که در آن سیستم ایمنی فرد بر علیه خود فرد به شکل نابجا فعال می گردد استفاده می شود تا با 
تضعیف سیستم ایمنی که به شکل نابجا فعال گردیده ، بتواند  ادامه حیات را به بیمار برگرداند.این داروها باعث اثرات جانبی  فراوانی می 
شوند که در شخص بیمار ، با توجه به شرایط وخیم فرد ، چاره ای جز کنارآمدن با این عوارض وجود ندارد . مهمترین این عوارض شامل 

پوکی استخوان که می تواند منجر به شکستگی های شدید گردد، ناباروری و احتباس آب و نمک در بدن می باشد .
یکی از عوارض جانبی این ترکیبات که منجر به فش��ار خون و ایجاد ظاهری چاق در فرد می ش��ود باز جذب سدیم و آب در کلیه ها ست 
که با ورم ایجاد ش��ده ، صورت و اندام های انتهایی بدن فرد پف آلود به نظر می رس��د.جالب اس��ت بدانید که با قطع مصرف کورتون ها 
این ورم بر خالف دیگر عوارض به س��رعت از بین می رود. ماده اولیه دیگری که توس��ط س��ازندگان زیرزمینی محصوالت چاقی انتخاب 
می ش��ود ، اس��تروئید ها آنابولیک هس��تند که اثرات هورمون های مردانه را دارا می باش��ند. حال تصور کنید خانمی که به منظور چاقی 
از این ترکیبات اس��تفاده میکند به تدریج  دارای صفات و ویژگی های مردانه خواهد ش��د . در مردان مصرف کننده نیز عقیمی ، آس��یب 
شدید کلیوی، آکنه و ریزش مو ها حداقل عوارض می باشد.ترکیبات دیگری که بتوانند طعم و بوی گیاهی به فرآورده بدهد در تمام این 

محصوالت یافت می شود. 

معاونت غذا و دارو،  اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
تهیه و تنظیم : رامش مهرآیین
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

27 هزار و 388 سفیر سالمت، پیام رسان 
سالمت برای 46 هزار و 834 خانوار در 

شهرستان قزوین هستند 

در نشس��ت آموزشی و توجیهی سفیران سالمت دانشجو با هدف جذب 
سفیر س��المت از بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
و علوم پزشکی قزوین، مهندس مسلم میرزابابایی، معاون مرکز بهداشت 
شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: در حال حاضر در شهرستان قزوین 
از اول اجرای این طرح، تعداد 6۴۴ سفیر سالمت دانشجو، 6 هزار و 102 
سفیر سالمت دانش آموز و 20 هزار و 6۴2 سفیر سالمت خانواده، عالوه 
بر تحت پوشش قرار دادان خانواده های خود، برای ۴6 هزار و 83۴ خانوار 

نیز آموزش های الزم در زمینه بهداشت و سالمت را ارائه می دهند. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، اجرای برنامه س��فیران س��المت و برنامه 
خودمراقبتی، به منظور اجرای برنامه های طرح تحول نظام س��المت در 
حوزه بهداشت در شهرستان قزوین باعث شده است تا داوطلبانی به عنوان 
سفیران سالمت خانواده، دانشجو و دانش آموز جذب شده و به عنوان پیام 

رسان بهداشتی برای محیط پیرامون خود فعالیت کنند.
صفیه احمدی زاده، کارشناس مس��ئول آموزش و ارتقای سالمت مرکز 
بهداش��ت شهرستان قزوین نیز در این رابطه گفت: در این نشست که با 
همکاری واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت شهید 
بلندیان و با هدف معرفی برنامه خودمراقبتی جوان و جذب سفیر سالمت 
دانشجو برگزار شد، اهداف برگزاری برنامه سفیران سالمت دانشجو، نحوه 
استفاده از کتاب های سه جلدی )راهنمای خود مراقبتی جوانان، دانستنی 
های ازدواج سالم و ازدواج 18+( و زمان بندی اجرای طرح سفیران سالمت 

دانشجو تشریح و به سواالت حاضرین پاسخ داده شد.  
به گفته این کارشناس، در این نشست مصوب شد دانشگاه بین الملل امام 
خمینی )ره( برنامه خودمراقبتی جوان و جذب سفیر سالمت دانشجو را در 
دانشگاه خود برگزار کرده و مرکز بهداشت قزوین هم برنامه ریزی آموزشی 

و تهیه مواد آموزشی را بر عهده داشته باشد.  
این نشس��ت، دی ماه 1396 با حضور نماینده دانش��گاه بین الملل امام 
خمینی )ره(، سرپرس��ت مدیریت امور فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین و کارشناسان مسئول واحدهای سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
و آموزش و ارتقای سالمت مرکز بهداشت استان و شهرستان قزوین برگزار 

شد. 

سرطان پوست، شایع ترین سرطان در 
استان قزوین است 

به مناسب هفته مبارزه با سرطان همایشی با همین موضوع در مصالی 
شهر اقبالیه با همکاری شورای اسالمی، شهرداری، دفتر امام جمعه اقبالیه 
و مراکز خدمات جامع سالمت شهری شماره یک و دو و پایگاه های تحت 
پوشش این مراکز برگزار شد. در این برنامه اعالم شد که سرطان پوست، 

شایع ترین سرطان در استان قزوین است.

دکتر علی علیجانی، پزشک مسئول مرکز خدمات جامع سالمت شماره 
یک اقبالیه با اعالم این خبر گفت: در ابتدای این مراس��م، دکتر نس��رین 
تنکابنی، کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
در خصوص اهمیت س��رطان ها به عنوان س��ومین عامل مرگ و میر و 
مهمترین عوامل تأثیرگذار سرطان ها شامل سن، تغذیه، فعالیت بدنی، 

دخانیات، آب و هوا و نور خورشید و جنس و ژن مطالبی بیان کرد.
به گفته دکتر تنکابنی، تشخیص زودرس با هدف درمان مؤثرتر در مورد 
بسیاري از سرطان ها میسر و تخمین زده مي شود که بیش از ۴0 درصد 

سرطان¬ها قابل پیشگیري است.
کنترل دخانیات، رژیم غذایی سالم، فعالیت های فیزیکی و پرهیز از چاقی، 
کاهش مصرف الکل، کاهش تماس های محیطی و شغلی با مواد سرطان 
زا، کنترل عوامل بیولوژیکی مسبب سرطان )برخی ویروس ها(، اجتناب از 
مجاورت طوالنی با نور خورشید و آموزش بهداشت درباره عوامل جنسی و 
تولید مثلی و داشتن زندگی روانی، معنوی و اجتماعی سالم از جمله موارد 

پیشگیری از این بیماری است که دکتر تنکابنی به آنها اشاره کرد. 
کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار 
کرد: سرطان پوست، شایع ترین سرطان در استان قزوین است و تماس 
بیش از حد با اشعه ماورای بنفش خورشید باعث تمام انواع سرطان پوست 
می شود. وی ادامه داد: برنامه های آموزشی موفق برای ترغیب مردم برای 
پرهیز از تماس غیرضروری با نور خورشید می تواند به طور چشمگیری 

این موارد را کاهش دهد.
دکتر تنکابنی افزود: پرهیز از تماس طوالنی با نور شدید خورشید )بین 
س��اعت 10 تا 16( از راه های مهم پیشگیری است و استفاده از کاله لبه 
دار، س��ایبان، لباس روشن و آستین بلند و استفاده از کرم ضد آفتاب از 

عوامل مؤثر دیگر است.
گفتنی اس��ت؛ در پایان این مراسم از تعدادی از داوطلبان سالمت فعال 
و همچنین کارکنان منتخب مراکز خدمات جامع سالمت شماره یک و 
دو اقبالیه از طرف شهرداری و شورای اسالمی شهر اقبالیه با اهدای لوح 

تجلیل شد. 

سه مرکز خدمات جامع سالمت شهرستان 
قزوین، همچنان پذیرای در راه ماندگان 

کوالک هستند

دکتر س��ید علیرضا خونس��اری، رییس مرکز بهداش��ت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین از ادامه آمادگی مراکز خدمات جامع سالمت در طرازان 
سفلی، کوهین و شماره یک اقبالیه از واحدهای تابعه این مرکز برای ارائه 

خدمات به آسیب دیدگان و در راه ماندگان کوالک خبر داد. 
دکتر خونس��اری اظهار کرد: به دنبال بارش برف و ایجاد کوالک در روز 
هفتم بهمن 1396 در اس��تان قزوین، ستاد مدیریت بحران استانداری از 
بس��ته شدن راه های مواصالتی اصلی و در راه ماندن مسافران خبر داد و 
در همین رابطه، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
دستور فعال سازی مراکز خدمات جامع سالمت مستقر در جاده ها و راه 
های مواصالتی را برای خدمت رس��انی به س��رمازدگان و در راه ماندگان 
صادر کرد که بالفاصله، ش��بانه، سه مرکز خدمات جامع سالمت طرازان 
سفلی، کوهین و ش��ماره یک اقبالیه، بازگشایی و مشغول ارائه خدمات 

شدند. 
Á ادامه خدمات سالمت در شیفت شب

مهندس حمید گلناری، کارش��ناس مسئول واحد مدیریت خطر بالیای 
شهرستان قزوین نیز در این زمینه گفت: به منظور کمک به افراد در راه 
مانده در برف و کوالک، ضمن راه اندازی سیس��تم گرمایشی و برق این 
مراکز، در آنها باز شده و آماده پذیرش و ارائه خدمات اورژانسی شدند. وی 
ادامه داد: در مرکز طرازان، پزشک و ماما مستقر بوده و برای مرکز شماره 

یک اقبالیه نیز از شهر قزوین کارشناس مراقب سالمت اعزام شد.
این مقام مسئول اظهار کرد: در شب بروز کوالک، ستاد مدیریت بحران و 
هالل احمر قزوین، در راه ماندگان و سرمازدگان را در مساجد و حسینیه 
های شهرها اس��کان داده و خدمات تغذیه، استراحت و خواب برای آنان 
ارائه کرد و مرکز بهداشت شهید بلندیان نیز برای معاینه و غربالگری افراد 
آس��یب پذیر، تیم های مراقب سالمت و پزش��ک را به محل اسکان این 

افراد اعزام کرد.
مهندس گلناری ضمن اینکه از شهروندان درخواست کرد به علت وجود 

سرمای شدید تا اواخر هفته، از تردد غیرضرورری خودداری کنند و با توجه 
به ترافیک شدید و بسته بودن بعضی از معابر، از باز بودن مسیر، قبل از 
حرکت آگاهی کسب کنند؛ گفت: بیماران داروهای خود را قبل از تشدید 

بیماری، مصرف کنند.
Á مراقبت از کودکان، سالمندان و بانوان باردار

وی با تأکید بر اینکه خوردرو ها به زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی و مواد 
غذایی، مجهز باش��ند و از میزان س��وخت کافی اطمینان داشته باشند، 
گفت: در صورت مس��دود بودن مسیر یا وقوع تصادف، حتما مسیر تردد 
خودروهای امدادی را بازنگهدارند و به افراد سالمند، کودکان، بانوان باردار 
و بیماران خاص که در این ش��رایط آسیب پذیر تر هستند، توجه داشته 

باشند. 

22 هزار و 735 تن در شهرستان قزوین از 
نظر سکته های قلبی و مغزی، خطرسنجی 

شدند

دکتر س��ید علیرضا خونس��اری، رییس مرکز بهداش��ت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین از خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی برای 22 هزار و 

735 تن از ابتدای اجرای طرح مذکور در این شهرستان خبر داد. 
به گفت��ه وی از این تعداد، 17 هزار و 376 تن در گروه های دارای خطر 
بودند که 15 هزار و 359 تن با خطر زیر 10 درصد، 629 تن با خطر 10 
ت��ا 20 درصد، 1۴6 تن با خطر 20 تا 30 درصد و یک هزار و 2۴2 تن با 
خطر باالی 30 درصد شناسایی شدند. دکتر خونساری افزود: تعداد پنج 

هزار و 359 تن هم بدون عوامل خطر )سالم( شناسایی شدند.
Á  خطرس�نجی س�کته های قلبی و مغزی، در تمام مراکز خدمات

جامع سالمت شهر و روستا
دکتر مریم یاراحمدی، کارش��ناس مسئول واحد بیماری های غیرواگیر 
شهرس��تان قزوین نیز در این رابطه گفت: خطرسنجی سکته های قلبی 
و مغزی با هدف پیشگیری از این نوع سکته ها در افراد باالی 30 سال در 

تمام مراکز خدمات جامع سالمت شهر و روستا انجام می شود.
به گفته وی، افرادی که خطرسنجی می شوند، در صورت داشتن یکی از 
عوامل خطر مانند ابتال به دیابت و فشار خون، دور کمر مساوی یا بیشتر 
از 90 سانتی متر، سن بیش از ۴0 سال، مصرف دخانیات، مصرف الکل، 
س��ابقه بیماری دیابت یا کلیوی در افراد درجه یک خانواده یا س��ابقه ی 
حوادث قلبی و عروقی زودرس در خانواده، برای انجام آزمایش رایگان قند 
ناش��تا و کلسترول به آزمایشگاه ارجاع می شوند و بعد از دریافت نتیجه 
آزمایش و تکمیل سؤال های مربوطه در سامانه، میزان خطر 10 ساله بروز 

سکته های قلبی و مغزی محاسبه می شود.
دکتر یاراحمدی عنوان کرد: پیگیری و مراقبت خطرسنجی برای افرادی 
که کمتر از 10 درصد در معرض خطر 10 س��اله بروز سکته های قلبی 
و مغزی هس��تند، عالوه بر آموزش، حفظ و ارتقای شیوه زندگی، ساالنه 

خواهد بود. 
وی با بیان اینکه پیگیری و مراقبت خطرس��نجی برای افرادی که دارای 
خطر بین 10 تا کمتر از 20 درصد هستند، هر 9 ماه، افراد دارای خطر 20 
تا کمتر از 30 درصد، هر 6 ماه و برای افراد دارای خطر 30 درصد و بیشتر، 
هر س��ه ماه انجام گرفته و ارزیابی خطر برای آنان تکرار می شود؛ گفت: 

برای افراد فاقد عوامل خطر، سه سال بعد خطرسنجی انجام خواهد شد.
گفتنی اس��ت؛ فرمانداری، دادگس��تری، دارایی، تامین اجتماعی، صدا و 
سیما، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، ستاد علوم پزشکی و 
معاونت بهداشتی دانشگاه از جمله ادارات و سازمان های شهرستان قزوین 
هستند که برنامه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی برای کارکنان آنها 

انجام شده است. 
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین

تاکستان

تهیه مواد غذایی در اغلب مشاغل خانگی، 
تهدیدی 

برای سالمت عمومی است

روز نهم بهمن 1396 و در نشس��ت کمیته س��اماندهی مشاغل خانگی 
شهرس��تان قزوین، دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت 
ش��هید بلندیان این شهرس��تان گفت: به اس��تناد گزارش کارشناسان 
بهداشت محیط، فعالیت در زمینه تهیه مواد غذایی در منازل مسکونی و 
در فضایی که شرایط بهداشتی ندارند، تهدیدی برای سالمتی شهروندان 
محس��وب می شود، زیرا امکان بازرسی کنترلی به علت قرار داشتن این 

واحدها در منازل مسکونی وجود ندارد.
به گفته متولی سالمت شهرستان قزوین در یک سال گذشته بیش از 78 
مورد استعالم تایید صالحیت بهداشتی مشاغل خانگی به دبیرخانه مرکز 
بهداشت شهید بلندیان رسیده که تنها 10 واحد از واحد های فوق، موفق 

به دریافت صالحیت بهداشتی شدند.
Á لزوم توجه به داشتن شرایط الزم  در مشاغل خانگی

دکتر خونساری از مسئوالن جهاد کشاورزی این شهرستان خواست به 
منظور حفظ س��المت ش��هروندان و جلوگیری از اتالف وقت و سرمایه 
متقاضیان، ش��رایط اولیه بهداشتی را برای متقاضیان تشریح و از ارسال 
اس��تعالم برای آن دسته از مشاغلی که حتی شرایط حداقلی را ندارند، 

خودداری کنند.
در پایان نشس��ت مقرر شد به منظور جلوگیری از سردرگمی مراجعین 

و متقاضیان مش��اغل خانگی، بازدیدهای اداره نظ��ارت بر مواد غذایی و 
کارشناسان بهداشت محیط به صورت مشترک انجام شود.

این نشست، با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، کار و تأمین اجتماعی، 
معاونت های بهداش��تی و غذا دارو دانش��گاه علوم پزش��کی و رییس و 
کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قزوین برگزار شد. 

در 10 ماه اول امسال انجام شد؛

42 تمرین آمادگی و پاسخ به تهدیدات و 
بالیا در شهرستان قزوین 

مهندس مسلم میرزابابایی، معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 
قزوین از برنامه ریزی و اجرای ۴2 تمرین آمادگی و پاسخ به تهدیدات و 

بالیا در این مرکز در  10 ماهه اول سال 1396 خبر داد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصول مدیریت خطر بالیا و تهدیدات، داشتن 
برنام��ه ریزی ب��رای ایجاد آمادگی در قبل از بروز حوادث اس��ت، گفت: 
ه��ر چقدر دانش، باور، مه��ارت و کارائی انس��ان در این مرحله افزایش 
یابد، در مرحله پاس��خ به بالیا و تهدیدات موفق تر خواهد بود. مهندس 
مس��لم میرزابابایی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل ملموس نبودن حوادث 
غیرمترقبه و هزینه داشتن برنامه ریزی در مرحله آمادگی، همیشه انسان 

ها از ایجاد آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، غافل می مانند.  
Á استمرار تمرین ها تا پایان سال

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسئول مدیریت خطر بالیا و پدافند 

غیرعامل مرکز بهداشت ش��هید بلندیان قزوین نیز در این رابطه گفت: 
تاکنون 29 تمرین در مراکز و پایگاه های س��المت و 13 تمرین نیز در 
واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین برگزار شده که این 
تمرین ها جدا از تمرین هایی است که در مراکز خدمات جامع سالمت 
ب��ه صورت ماهانه یا فصلی برای کنترل تجهیزات و افزایش تاب آوری و 

پاسخ در بالیا اجرا شده اند.
مهندس گلناری، موضوعات مهم این تمرینات را شامل آشنایی با حریق 
و روش های عملی خاموش کردن آن، پش��تیبانی و تداوم ارائه خدمات، 
کنترل تجهیزات و روش عملی استفاده از آنها، فراخوان نیرو و اعزام تیم 
ارزیابی سریع، آشنایی با کارکردهای اختصاصی و فنی در بالیا، فرماندهی 
و کنت��رل، پن��اه گیری و تخلیه اضطراری عنوان کرد و از اس��تمرار این 

تمرینات تا پایان سال خبر داد.
Á حضور داوطلبان سالمت در تمرین ها

وی مخاطرات انسان ساخت را مهم دانست و اظهار کرد: در حال حاضر 
تکنولوژی باعث شده است که عملکرد حوزه نظام سالمت وابستگی زیادی 
به رایانه و سیستم های الکترونیکی داشته باشد و قطع برق، آب، تلفن، 
گاز، آتش س��وزی عالوه بر مخاطرات طبیعی ممکن است از مخاطرات 
ش��ایع در این حوزه باشند، بنابراین در تمرینات اجرا شده سعی شده به 
صورت عملی آمادگی مواجهه و مقابله با اثرات این مخاطرات نیز کار شود. 
این مقام مس��ئول افزود: در این تمرین ها تعداد 190 تن از همکاران به 
همراه 90 تن از داوطلبان سالمت حضور داشته و به صورت عملی نقش 

نظام سالمت در پدافند غیر عامل و تهدیدات را بررسی و کار کرده اند.
مهندس گلناری در پایان گفت: در س��ال 1396 عالوه بر سناریو نویسی 
و پیش بینی مخاطرات، ش��اهد وقوع س��یل در الموت، آتش سوزی در 
جنگل های طارم، آتش س��وزی در خانه بهداشت، زلزله در الموت غربی 
و کرمانش��اه و نیز کوالک و برخی از مخاطرات به صورت واقعی بوده ایم 
و در آنه��ا به صورت عملی برخی از همکاران درگیر بوده و نحوه پاس��خ 
و ارائ��ه خدمات را کار ک��رده اند که به یقین در افزایش مهارت و کارایی 
منابع انسانی و لجستیکی و تجهیزاتی مرکز بهداشت شهرستان قزوین 

تأثیر دارد. 

مهربانی پرستاران، تکمیل کننده درمان است

مهندس سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان در مراسم گرامی 
داش��ت روز پرس��تار و والدت حضرت زینب )س( ضمن تبریک این روز 
فرخنده  بیان کرد: پرستاران با عطوفت و مهربانی که دارند نقش اساسی 
در فرآیند درمان بیماران ایفا می کنند، تکمیل کننده خدمات پزش��کی 

هستند و بدون تالش آنان درمانی به نتیجه نخواهد رسید. 
وی با بیان اینکه رس��یدگی به بیماران، خدمتی انسانی است، گفت: در 
این میان، پرستاران، این فرشتگان مهر، خدمتی وصف ناشدنی به بیماران 

انجام می دهند.
وي در توصیف جایگاه پرستاران با بیان اینکه نمی توان جایگاه و ارزش آنان 
را بیان کرد و براي توصیف پرستاران، همین کافی است که روز پرستار، 
روز تولد حضرت زینب کبري)س( است، اظهار کرد: ویژگی حضرت زینب 
کبری که به دلیل آن روز والدت ایشان را روز پرستار نامیدند، دلسوزی و 

پرستاری مادرانه حضرت در کربال و به ویژه وقایع بعد از کربال بود.
Á پرستار بدون چشم داشت و مادرانه از بیمار مراقبت می کند

در این برنامه حسین رحمانی، معاون اداری و مالی و امو عمومی شبکه 
بهداشت- درمان شهرستان تاکستان نیز بیان کرد: خدمت پرستاری از 
ارزشمندترین حرفه هاست، چون پرستار، مادرانه و بدون چشم داشت 
از بیمار، پرس��تاری و مراقبت می کند و غمگس��اِر انسانی است که به 
غمگساری، همدردی و کمک او نیاز دارد و البته این کار از روِی دانش 

و تخصص است. 
این مراس��م، روز سوم بهمن 1396 در شبکه بهداشت- درمان تاکستان 
برگزار شد و به پرستاران شاغل در مرکز بهداشت تاکستان، لوح تبریک و 

شاخه گل اهدا شد. 

تالش متولیان سالمت در برف و کوالک 
تاکستان، جان مادر باردار و نوزادش را 

نجات داد

مهندس عس��گر شریف زاده، معاون بهداشتی ش��بکه بهداشت- درمان 
شهرستان تاکستان، از تالش عوامل این شبکه با کمک اداره راه و بخش 
خصوصی این شهرستان، برای نجات جان مادر باردار در شرف زایمان در 
روستای حسن آباد سادات، روستای اقماری خانه بهداشت شیزند )تحت 
پوش��ش مرکز سالمت پناه آباد( خبر داد. وی افزود: به دلیل کوالک 7 و 
8 بهمن 1396 راه مواصالتی این روس��تا مسدود شده بود و امکان اعزام 

مادر باردار نبود. 
رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان گفت: طی تماس تلفنی بهورز 
خانه بهداش��ت ش��یزر با مرکز س��المت صادق آباد در خصوص گزارش 
وضعیت مادر باردار 32 ساله ای با تاریخ احتمالی زایمان در روز  12 بهمن 
-که از درد زایمانی شاکی بود، آرام داونی، مامای مرکز طی تماس تلفنی، 
جویای حال مادر ش��ده و به سرعت اطالعات و وضعیت مادر باردار را به 

معاون بهداشتی شبکه و همچنین واحد بهداشت خانواده  گزارش کرد.
مهندس ش��ریف زاده اذعان کرد: با توجه ب��ه وضعیت برف و کوالک در 
منطقه و مس��دود بودن راه های مواصالتی با معاون فرماندار شهرستان 
تاکستان، بخش��دار ضیاءآباد و دهیار و شورای روستای حسن آباد و هم 
چنین شرکت ماسه شویی پارسا هماهنگی و اقدامات الزم برای بازگشایی 

مسیر انجام شد.
وی عنوان کرد: آمبوالنس مرکز س��المت پناه آباد به همراه مامای مرکز 

به س��مت روستای حس��ن آباد اعزام شد و با رس��یدن به منزل ای مادر 
باردار و انجام معاینات و اقدامات الزم، وی را به سرعت به بیمارستان شفا 

تاکستان رساند.
یادآور می شود؛ با اقدامات امدادی تیم سالمت مرکز جامع سالمت شهر 
ضیاءآباد، بانویی که از اردبیل به س��مت ته��ران در تردد بوده و به دلیل 
مس��دود ش��دن جاده به این مرکز مراجعه کرده بود، ب��ا اقامت در مرکز 

سالمت و بعد از بهبودی کامل، سفر خود را ادامه داد. 

اسکان و پذیرایی از مسافران گرفتار برف 
و کوالک در شبکه 

بهداشت- درمان شهرستان تاکستان

مهندس عس��گر شریف زاده، معاون بهداشتی ش��بکه بهداشت- درمان 
شهرس��تان تاکس��تان و رییس مرکز بهداش��ت این شهرس��تان، گفت: 
واحدهای زیر مجموعه این شبکه در روزهای هفتم و هشتم بهمن 1396 
که مصادف با برودت هوا و کوالک برف بود، جمعی از مسافران در راه مانده 

را اسکان داد و از آنان پذیرایی کرد.
وی عنوان کرد: تمامی مراکز جامع سالمت تاکستان از آمادگی کامل برای 
ارائه خدمات س��المت و اسکان مسافران در راه مانده برخوردار بودند که 
تعداد 60 تن از هموطنان در مرکز شماره یک شهری و نماز خانه شبکه 

اسکان داده شدند. 
به گفته مهندس شریف زاده، بر همین اساس، وسایل و لوازم گرمایشی 
در اختی��ار مس��افران در راه مانده قرار گرفت و غ��ذای گرم نیز بین آنان 

توزیع شد.
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لزوم توجه به گذراندن یک روز
 بدون خودرو

دکت��ر جالل رحمانی مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان شهرس��تان 
تاکستان در نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی این شهرستان 

بیان کرد: امروز بس��یاری از ش��هروندان ایرانی به خطر استفاده بی 
مهابا از خودروهای ش��خصی و تک سرش��ین برای س��المتی خود و 
اطرافیانش��ان پی برده اند. وی افزود: بر این مبنا، ش��رکت در چالش 
گذراندن یک روز بدون خودرو )س��ه شنبه هر هفته( حرکت مهمی 
محسوب می شود که باید به آن توجه ویژه داشت و کوشید این ایده 

در اختیار مردم بیشتری قرار گیرد.
متولی سالمت شهرس��تان تاکس��تان ابراز امیدواری کرد: سه شنبه  
آت��ی، کارکنان ادارات به خودش��ان فرصت تح��رک بدهند و بدون 

خودرو در محل خدمت حاضر شوند.
Á غفلت از هر یک از ابعاد سالمت، آسیب اجتماعی در پی دارد

در این نشس��ت، مهندس علی طایفه، رییس گروه س��المت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداش��ت اس��تان قزوین، س��المت را رفاه 
کامل جس��می، روانی، اجتماعی و معن��وی و نه فقط نبودن بیماری 
و معلولیت دانس��ت و گفت: عالوه بر توجه به سالمت جسمی نباید 
از ابعاد دیگر س��المت غافل ماند، زیرا غفلت از هر بُعد آن، عوارض و 
آس��یب های اجتماعی خاصی را در پ��ی دارد. وی ادامه داد: اعتیاد، 

طالق و خش��ونت از عوارض کم توجهی ب��ه ابعاد روانی، اجتماعی و 
معنوی سالمت )بُعد اجتماعی( است. 

این کارش��ناس با بیان اینکه در هر مورد از جمله سالمت اجتماعی 
با مش��ارکت فرد ف��رد مردم، نتیجه بهتری حاصل می ش��ود، اظهار 
کرد: هر ش��هروندی ک��ه در جامعه زندگی می کند، دارای نقش��ی 
اس��ت که متأثر از تعامالت فرد با جامعه و محیط اطرافش می یابد، 
بنابراین س��ازگاری مناس��ب فرد با جامعه، همچنی��ن ایفای نقش و 
ارتباط مناس��ب با جامعه و محیط اطراف، بیانگر س��المت اجتماعی 
فرد اس��ت که  باید با برنامه ریزی های اصولی و کارشناس��ی برای 

تأمین و ارتقای آن کوشید.
این نشس��ت روز 10 بهمن 1396 در سالن اجتماعات شبکه برگزار 
ش��د و یکی از مصوبات آن، تعیین قس��متی از شهر به عنوان مکان 
مورد مداخله در س��المت اجتماعی بود. همچنین بررس��ی استفاده 
س��موم دفع آفات نباتی در میوه و س��بزیجات در س��طح شهرستان 
توس��ط یکی از اعضا پیش��نهاد شد که در دس��تور کار نشست آتی 

قرار گرفت. 

چاقی یا سالمتی؟ انتخاب با شماست

همایش پیاده روی به مناس��بت بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه با 
ش��عار »چاقی یا سالمتی؟ انتخاب با شماس��ت« با حضور دکتر آرش 
خوش��نویس زاده مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان بویین زهرا، 
حس��ن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت بویین زهرا و جمعی از 
کارکنان حوزه سالمت این شهرستان برگزار شد و شرکت کنندگان با 
طی مسافت تعیین شده، در امام زاده ابراهیم)ع( روستای حسین آباد 

حاضر شدند.
در این مراس��م دکتر خوشنویس زاده، در خصوص بسیج ملی آموزش 
تغذیه گفت: چاقي، بزرگترین چالش بهداشت عم�ومي در ق�رن حاض�ر 
است و بخش سالمت بیشتر ک�شورهاي دنی�ا درگی�ر م�سائل و عوارض 
ناش��ي از بروز فزاینده چاقي هس��تند. وی اف��زود: چاقی یا اضافه وزن 
ب��ه عنوان یک��ی از عوامل اصلی خطر ابتال به بیم��اری های غیرواگیر 
مثل دیابت، بیماری های قلبی - عروقی، پرفشاری خون و برخی انواع 

سرطان ها است. 
متولی سالمت شهرستان بویین زهرا با اشاره به اینکه عوامل مختلفی 
در بروز بیماری های مزمن نقش دارند که از بین آنها می توان به نقش 
تغذیه و عادت های غذایی نادرست به عنوان عوامل مؤثر اشاره و اظهار 
کرد: عادت های غذایی نادرس��ت مانند مصرف زیاد قند، نمک، چربی 
و روغن بویژه روغن های جامد و غذاهای چرب و سرخ شده و مصرف 
ناکافی میوه و س��بزی به عنوان یکی از عوامل زمینه س��از در بروز این 
بیماری ها است. ایشان افزود که پیروی از یک الگوی غذایی صحیح در 
طول زندگی از کودکی تا بزرگسالی راه کار ساده و ارزان در پیشگیری 
از ب��روز بیماری های مزمن و غیرواگیر اس��ت که با آموزش و فرهنگ 

سازی صحیح می توان به آن دست یافت.
مدیر ش��بکه بهداش��ت- درمان شهرس��تان بویین زهرا؛ در خصوص 
اهمیت فعالیت بدنی گفت: نداشتن فعالیت بدنی موجب افزایش خطر 
انواع بیماری ها، 2 برابر شدن خطر ابتال به بیماری های قلبی - عروقی، 
دیاب��ت نوع 2، چاق��ی، افزایش خطر ابتال به س��رطان روده، باال رفتن 
فش��ار خون، اختالالت چربی، استئوپروز )پوکي استخوان(، افسردگی 

و اضطراب می شود.
دکتر خوش��نویس زاده تصریح کرد: داشتن فعالیت جسمانی هوازی با 
شدت متوسط به مدت 30 دقیقه، برای پنج روز هفته و انجام تمرینات 
افزاینده قدرت و اس��قامت عضالنی )ش��امل تمرین ب��ا وزنه، حرکات 
نرمش��ی با تحمل وزن، باال رفتن از پله و تمرینات مقاومتی مشابه( از 
جمله راهکارهای حفظ سالمتی به شمار می رود. وی ادامه داد: بهترین 
فعالیت بدنی و آنچه که موجب بهبود و حفظ سالمتی می شود فعالیت 

هایی است که باعث افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس شما شود.
گفتنی است؛ همایش فوق با همکاری هیأت امناء امام زاده ابراهیم )ع( 
روس��تای حس��ین آباد، روز 28 دی ماه 96 برگزار شد. قرائت پرفیض 
زیارت عاش��ورا و صرف صبحانه س��الم از برنامه های اجرا شده در این 

همایش بود. 

کلینیک سیار دندانپزشکی در شهرستان 
بویین زهرا آغاز به کار کرد

خدمات این کلینیک رایگان است

به گفته دکتر آرش خوش��نویس زادهپف مدیر ش��بکه بهداش��ت- 
درمان شهرس��تان بویین زهرا، کلینیک سیار دندانپزشکی از روز 16 
دی 1396 در این شهرس��تان آغاز ب��ه فعالیت و ارائه خدمات کرده 

است.
وی عنوان کرد: طرح کلینیک سیار دندانپزشکی در شهرستان بویین 
زهرا در قالب یک واحد سیار با حضور یک دندانپزشک، یک دستیار 
و ی��ک راننده با تمام تجهیزات دندانپزش��کی به منظور اجرای طرح 
تحول نظام س��المت و با هدف ارتقای س��المت ده��ان و دندان در 

مناطق محروم این منطقه اجرا می شود.
متولی س��المت بویین زهرا اظهار کرد: دستاوردهای مهم این طرح، 
کاهش هزینه های س��نگین دندانپزشکی و دسترسی سهل و آسان 
به خدمات دندانپزش��کی برای نیازمندان به خدمات مورد نیاز بویژه 

در مناطق محروم بوده است.
دکتر خوش��نویس زاده گف��ت: آموزش بهداش��ت، معاینات دهان و 
دندان، فلورایدتراپی، فیشورس��یالنت، ِجرم گیری، ترمیم و کشیدن 
دن��دان و همچنین رادیول��وژی دندان از خدماتی اس��ت که در این 
کلینی��ک به صورت رای��گان برای گروه های ه��دف از جمله دانش 

آموزان، مادران باردار و شیرده ارائه می شود. 

یک سوم سرطان ها قابل پیشگیری هستند

س��رطان ها از بیماری های غیرواگیر هستند که طیفی از بیماری ها 
را شامل می شوند و یک مشکل عمده و بزرگ در پزشکی هستند.

به مناسبت هفته مبارزه با سرطان )اول تا هفتم بهمن( نشستی، روز 
30 دی 1396 با حضور نمایندگان ادارات شهرستان بویین زهرا در 

سالن اجتماعات شبکه بهداشت- درمان این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت حس��ن کاظمی رودب��اری، رئیس مرکز بهداش��ت 
شهرس��تان بویین زهرا ضم��ن بیان این مطلب که امروزه س��رطان 

ها در کش��ورهای در حال توس��عه همانند کشورهای پیشرفته، یک 
مش��کل عمده بهداش��تی است، گفت: تغییر ش��یوه زندگی منجر به 

افزایش بیماری های غیرواگیر از جمله سرطان ها شده است.
وی با اش��اره به اینکه یک سوم سرطان ها در صورت کنترل عوامل 
خطر، قابل پیشگیری هس��تند، تأکید کرد: این امر از طریق کنترل 
چهار عامل خطر مهم ش��امل تغذیه نامناس��ب، اس��تعمال س��یگار، 
مصرف مش��روبات الکلی و کم تحرکی تا حدود زیادی میسر خواهد 

بود.
طاهره رضاقلی، کارش��ناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداش��ت 
شهرس��تان بویین زه��را  نیز با بیان ش��عار پویش »س��رطان، قابل 
پیش��گیری اس��ت؛ با خودمراقبت��ی و درمان« عنوان ک��رد: اهداف 
کلی هفته مبارزه با س��رطان، کاهش بروز سرطان و اصالح باورهای 
نادرست در خصوص درمان ناپذیر بودن سرطان است. این کارشناس 
با تأکید بر پیام های پویش ادامه داد: گروه هدف شامل عموم مردم، 

نوجوانان و جوانان، بیماران و خانواده بیماران است.
در پایان این نشس��ت با توجه به نقش همکاری های درون بخش��ی 
و برون بخش��ی در تحقق اهداف پویش مقرر ش��د برای برگزاری هر 
چه بهتر برنامه های مرتبط با پویش، فعالیت های آموزشی و اطالع 
رس��انی در این خصوص با هم��کاری ادارات و واحدهای فنی مرکز 

بهداشت شهرستان انجام شود. 

امام جمعه بویین زهرا:

پرستاری به معنای احساس مسئولیت، 
جان بخشیدن و خدمت صادقانه است

روز س��وم بهمن 1396 و همزمان با سال روز والدت باسعادت اسوه 
صبر و ش��جاعت، حض��رت زینب کبری)س( و روز پرس��تار، حجت 
االس��الم والمس��لمین زرینه، امام جمع��ه بویین زه��را در دیدار با 
پرستاران بخش های مختلف بیمارستان امیرالمومنین)ع( این شهر 
گفت: پرس��تاری به معنای احساس مسئولیت، یعنی جان بخشیدن، 

نجات زندگی مردم و خدمت صادقانه است.
در ای��ن بازدید دکت��ر رحمانی، فرمان��دار، دکتر غیاثوند، ش��هردار، 
مهندس نادری، بخشدار، س��رهنگ علیان نژاد، فرماندهی انتظامی، 
قهرمان��ی، رئیس کمیته حضرت امام خمینی)ره( و اعضای ش��ورای 
اس��المی شهرس��تان بویین زهرا نی��ز حضور داش��تند و با همراهی 
دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر ش��بکه بهداشت- درمان و دکتر 
ابوالفضل ابراهیمی، رئیس بیمارس��تان از بخ��ش های مختلف تنها 
بیمارس��تان ش��هر بویین زهرا بازدید کرده و ای��ن روز فرخنده را به 
پرس��تاران و کادر درمانی، با اهدای شاخه گل و لوح سپاس تبریک 

گفتند از زحمات شبانه روزی آنان قدردانی کردند.
بازدید از بخش های مختلف اداری و درمانی این بیمارستان  و حاضر 
شدن بر بالین جمعی از بیماران و عیادت از آنان از دیگر برنامه های 

مسئوالن ادارات این شهرستان در این روز بود. 

بویین زهرا
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حضور متولی سالمت شهرستان
 بویین زهرا در برنامه میز خدمت 

به گفته دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر ش��بکه بهداش��ت- درمان 
شهرستان بویین زهرا روز 13 بهمن 1396 و در دومین روز از دهه مبارکه 
فجر، در مراسم نماز جمعه این شهر، میز خدمت و دیدار مردمی توسط 
کارکنان حوزه سالمت به همراه سایر دستگاه های اجرایی برپا و به صورت 

موردی به مشکالت و مسائل مردم رسیدگی شد.
حسن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا نیز در 
این برنامه به همراه جمعی از کارکنان شبکه و بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( 
در میز خدمت حضور داش��ت، هدف از ای��ن اقدام را تکریم ارباب رجوع، 
افزایش رضایتمندی و پاس��خگویی سریع به درخواست های آنان عنوان 

کرد.  
Á قدردانی فرماندار از تالشگران دستگاه های اجرایی

دکتر علی رحمانی، فرماندار شهرستان بویین زهرا نیز قبل از خطبه های 
نماز جمعه ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران دستگاه های دولتی به 
خاطر برپایی میز خدمت، به تشریح برنامه ها و ارائه گزارش عملکرد دولت 
در شهرستان و دستاوردهای انقالب اسالمی در جمع نمازگزاران پرداخت.  

Á میز خدمت، یادآور شور انقالبی
حجت االسالم والمسلمین زرینه، امام جمعه بویین زهرا هم در خطبه های 
نماز جمعه ضمن تشکر و قدردانی از فرمانداری و تمامی اداراتی که در این 
خصوص اقدام کرده اند، گفت: این گونه اقدامات جهادی و انقالبی، دوران 
پُر شور و حماسی انقالب و دفاع مقدس را تداعی کرده و باعث دلگرمی 

مردم و ارتباط نزدیک مردم و مسؤوالن می شود.
در این برنامه، مراجعه کنندگان به میز خدمت حوزه سالمت ضمن اینکه 
مش��کالت خود را مطرح و پاس��خ دریافت کردند، برای نزدیک به 100 
تن توسط تیم بسیج جامعه پزشکی، کنترل فشار خون، دیابت، آموزش، 

مشاوره بهداشتی و معاینه رایگان انجام شد.  

مادر باردار گرفتار در برف و کوالک 
توسط نیروهای امداد رسان بویین زهرا 

نجات پیدا کرد

روز هشتم بهمن 96 به دنبال تماس تلفنی بهورز روستای حاجی عرب 
از خانه های بهداش��ت تحت پوش��ش مرکز خدمات جامع سالمت شهر 
سگزآباد با کارشناس مادران مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا مبنی بر 
شروع دردهای زایمانی مادر باردار ساکن روستای چلمبر، با توجه به برف 
و کوالک شدید و مسدود بودن راه های ارتباطی، پیگیری های الزم برای 

اعزام تیم پزشکی امداد و نجات مادر انجام شد.
مطابق این خبر؛ با هماهنگی های فوری و هدایت عملیات توسط دکتر 
آرش خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداشت- درمان با همراهی حسن 
کاظمی، رئیس مرکز بهداشت و معصومه علمشاهی، کارشناس مادران، 
تیم پزش��کی با بهره گیری از یک دس��تگاه آمبوالنس هالل احمر، یک 
دس��تگاه خودروی امدادرسان محیط زیس��ت، یک دستگاه گریدر برف 
روب راهداری و چهار نیروی متخصص متش��کل از پزشک، ماما، بهیار و 
کارش��ناس مدیریت بحران به این روستا اعزام و در نهایت بعد از مدت 6 
ساعت مادر باردار به بیمارستان امیرالمومنین )ع( بویین زهرا انتقال یافت.

دکتر خوش��نویس زاده ضمن تقدیر و تش��کر از هم��کاری فرمانداری، 
بخشداری مرکزی، هالل احمر، اداره راه و محیط زیست و تمامی عوامل 
دخی��ل در عملی��ات امداد و نجات مادر باردار به ویژه از حس��ن کاظمی 
رودباری، رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تیم پزشکی شامل دکتر لیال 
قورت بیگلو)پزشک(، سیما فرهمند)ماما(، کمال کلهر چگینی )بهیار( و 
مهندس مهدی درزی پور )کارش��ناس مدیریت بحران شبکه بهداشت( 
بیان کرد: زایمان مادر باردار به صورت طبیعی در بیمارستان امیرالمؤمنین 
در بامداد روز نهم بهمن با موفقیت انجام شد و هم اکنون مادر و نوزاد در 

سالمت کامل به سر می برند. 

تجلیل از مقام پرستار در شبکه 
بهداشت- درمان بویین زهرا 

به منظور بزرگداشت والدت با سعادت بزرگ پرستار ستارگان حریم امامت 
و والیت، حضرت زینب)س( و روز پرس��تار و تجلیل از خادمان و س��فید 
پوشان عرصه سالمت، مراسم بزرگداشتی روز چهارم بهمن 96 با حضور 
دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان بویین 
زهرا و حسن کاظمی رودباری، رئیس مرکز بهداشت و کارکنان مجموعه 

در نمازخانه این شبکه برگزار شد. 
در این مراس��م معنوی، پس از اقامه نم��از جماعت ظهر و عصر، حجت 
االسالم مهدی کرمی، امام جماعت شبکه ضمن تبریک والدت حضرت 
زینب)س( و روز پرستار درباره مقام و شخصیت واالی حضرت زینب)س( 

و ارزش جایگاه پرستار در دین مبین اسالم سخنانی را بیان کرد.
در ادامه، دکتر خوشنویس زاده با تبریک این روز فرخنده و با اهدای لوح 
سپاس به تعدای از پرستاران ستادی، از زحمات آنان قدردانی و برای آنان 

آرزوی سالمتی و موفقیت کرد.
گفتنی اس��ت؛ مولودی خوانی و توزیع غذای ن��ذری در بین کارکنان و 
مراجعان که با حرکتی خودجوش توسط کارکنان شبکه بهداشت - درمان 
شهرستان بویین زهرا و همکاری جمعی از خانواده های آنان پخته شده 

بود، از دیگر برنامه های این مراسم بود. 

بویین زهرا

هیچ راه حلی برای چاقی یا الغری 
موضعی بدن وجود ندارد

به طور قطع تاکنون دارو یا روشی وجود ندارد که به طور موضعی اندام های 
خاصی از بدن را چاق یا الغر کند، همچنین هیچ غذای خاصی نیز در این 

امر مؤثر نیست. 
مونا تاچه بندها، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت - 
درمان شهرس��تان البرز در خصوص راهکارهایی که در خصوص چاقی و 
الغری موضعی در جامعه تبلیغ می ش��ود، گفت: داروها یا کپسول های 
دست س��از عطاری ها یا افراد غیرمتخصص که برای سرعت بخشیدن به 
افزایش وزن و چاق ش��دن صورت پیش��نهاد می ش��وند، ممکن است با 
انباشت آب میان بافتی به صورت موقت باعث چاقی در صورت فرد شود، 
اما این تغییرات به سرعت از بین رفته و عوارض متعدد جانبی آن پایدار 
خواهد ماند. این کارش��ناس تغذیه عنوان کرد: اگر عدم تناسب چهره با 
هیکل  ناش��ی از فرم بدنی باش��د، به اصطالح فرم گالبی نامیده می شود، 
این موضوع یک الگوی سرش��تی اس��ت و این گونه افراد عالوه بر باالتنه 
ظریف تر، دارای صورت و چهره الغرتر و باریک تر هستند. وی ادامه داد: در 
این صورت باید از افزایش خزنده وزن با یک رژیم غذایی متعادل، متنوع و 
متناسب جلوگیری کرد زیرا هر چه به وزن فعلی،  بیشتر افزود ه شود، عدم 

تناسب باالتنه و چهره  با پایین تنه، بیشتر نمایان می شود.
وی اظهار کرد: رژیم غذایی و ورزش به صورت هوشمند عمل نمی کنند 
یعنی به گونه ای نیست که از یک قسمت بدن چربی برداشته و در جای 
دیگر گذاش��ته ش��ود، ضمن اینکه در افراد چاقی که قصد الغری دارند، 
اگر صورت الغر ش��ود، با داش��تن یک رژیم غذایی متعادل، این الغری 
ایجاد شده در صورت برمی گردد. تاچه بندها همچنین گفت: سازندگان 
داروهای چاق کننده صورت، عموماً ادعا می کنند که محتوای داخل این 
کپس��ول ها طبیعی و 100 درصد بدون عوارض است و از ترکیب مخمر 
آبجو و ویتامینE ، امگا سه، اسیدهای آمینه،  مواد معدنی و سیپروهپتادین 
اس��تفاده می کنند اما آزمایش های انجام شده نشان می دهد که برخی 
از این کپس��ول ها حاوی اس��تروئید و کورتون هم هستند که از طریق 
افزایش نگهداری آب در بدن و به خصوص صورت و افزایش سنتز چربی 
در عم��وم بدن از جمله صورت، عمل می کنند. وی ادامه داد: همچنین 
مصرف کورتون ها عوارضی همچون کاهش مقاومت بدن، پوکی استخوان 

و  مشکالت چشمی را در پی دارد. 

البرز

متولی بهداشت شهرستان آوج، پاسخگوی 
سؤال های مردم شد

روز 13 بهمن 1396 و در دومین روز از دهه مبارک فجر، مراسم میز 
خدمت مدیران اجرایی در محل نماز جمعه شهر آوج برگزار شد. در 
این برنامه صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان 

آوج، پاسخگوی سؤال های مردم شد.
انج��ام برخی خدم��ات آزمایش��گاهی، ارائه خدم��ات در واحدهای 
تس��هیالت زایمان و انجام خدمات تزریقات و پانسمان از مهم ترین 
سؤال های مطرح شده مردم از متولی بهداشت شهرستان آوج بود.

Á قدردانی فرماندار از متولیان سالمت
در این مراس��م، عل��ی اکبر س��لیمانی، فرماندار شهرس��تان آوج در 
س��خنرانی قب��ل از خطبه از خدمات برخی از ادارات خدمت رس��ان 
شهرستان از جمله شبکه بهداشت - درمان در ارائه خدمات به مردم 

قدردانی کرد. 

تجلیل شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر آوج از مقام پرستار

به مناس��بت روز پرستار، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر آوج 
به همراه متولی بهداش��ت این شهرستان با حضور در مرکز بهداشتی 

- درمانی شهر آوج از زحمات کارکنان این مرکز قدردانی کردند.
رامین کریمی، ش��هردار شهر آوج و اعضای شورای اسالمی این شهر 
ضمن تبری��ک این روز و قدردانی از زحم��ات کارکنان مرکز آوج با 
تأکید بر نقش برجسته آنان در ارتقای فرهنگ بهداشت و پیشگیری 
از بیماری های مردم، س��المتی را اولین رکن و مهمترین نیاز مردم 
دانستند و بر سرمشق گیری از رفتارهای حضرت زینب )س( در ارائه 

خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعان تأکید کردند. 
صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج هم از 
حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی در این مرکز قدردانی کرد. 

آوج
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عکس هفته

سامانه های ارتباطی اداره بازرسی دانشگاه
شماره تلفن گویا 33379061          شماره تلفن مستقیم 33379317     )فقط ساعات اداری(

3.مراجعه به پورتال به آدرس    http://bazresi.qums.ac.ir     در قسمت فرم های الکترونیکی 
4.با شماره گیری 111 سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(

5.با مراجعه حضوری به این اداره به نش��انی قزوین  خیابان نواب ش��مالی   مجتمع ادارات   س��اختمان ش��ماره یک ستاد 
دانشگاه  طبقه همکف   اتاق 105 دریافت و تکمیل فرم و مستندات 

تلفن: 33375152-5

کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995

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

سامانه پیام کوتاه: 30005010

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

در زمینه 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 ز- حق برخورداری از دادخواهی عادالنه
ماده 56- حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت 
به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی 

داشته باشند. هیچ کس را نمی توان از این حق محروم کرد.

ماده 57- اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر 
اینکه اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرس��ی عادالنه از 
جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اس��تقالل و بی طرفی مرجع 
قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی 
در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل اثبات شود. 

احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
ماده 58- حق ش��هروندان اس��ت که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در 
مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب کنند. اگر 

افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای 
آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه ناپذیر 

حق دفاع، از استقالل حرفه ای وکال حمایت خواهد شد.
ماده 59- اصل، برگزاری علنی محاکمات اس��ت و شهروندان حق دارند 
در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا فقط به 

حکم قانون می باشد.

    کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

بازدید دکتر محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 از مراحل اجرایی برنامه جامع سالمت استان قزوین

مسئوالن و دلسوزان باید به نحوی 
برنامه ریزی کرده و مس�ائل را در 
عرصه ی اجرای�ی دنبال کنند که 
خیال مردم از مسئله درمان آسوده 

شود.


