
خانم دکتر دیپا راجان نماینده س��ازمان بهداش��ت جهانی به همراه هیأتی از کارشناسان وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در سفری یک روزه به اس��تان قزوین، طرح جامع سالمت 

استان را مورد ارزیابی قرار داد و از مراحل اجرای این طرح  بازدید کرد.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در بدو ورود، مورد استقبال دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین قرار گرفت و در نشست مش��ترک با رؤسای کمیته های مختلف این طرح 

شرکت کرد.

دکتر حنطوش زاده، کارش��ناس مسئول بیماران تاالسمی و هموفیلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در بازدید از بخش خون مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین از شرایط فیزیکی بخش، تأمین 

خون و انجام آزمایشات بیماران ابراز رضایت کرد.
دکتر زهرا رجبی، رییس اداره امور بیمارستان های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعالم 
این خبر گفت: در این بازدید که با همراهی معاون و مدیر درمان و مس��ئوالن مرکز آموزش��ی - درمانی 
قدس صورت گرفت، دکتر حنطوش زاده از شرایط فیزیکی بخش، تأمین خون و انجام آزمایشات بیماران 
ابراز ُخرسندی نمود و خواستار برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات درمانی جامع به بیماران تاالسمی و 

کاهش رفت  و آمدهای غیرضروری آنان به مراکز درمانی تهران شد. 
به گفته دکتر رجبی، کارش��ناس مس��ئول بیماران تاالسمی و هموفیلی وزارت بهداشت، روز 19 بهمن 
1396 به دعوت انجمن تاالسمی قزوین برای شرکت در همایش چالش های بیماران تاالسمی به استان 
عزیمت کرده بود. در ادامه بازدید خود به اتفاق مسئوالن معاونت درمان دانشگاه در این همایش شرکت 

کرد و پای درد دل ها و مشکالت اجتماعی بیماران تاالسمی نشست. 

روند احداث پروژه 
رادیوتراپی قزوین سریع تر 

می شود

تأکید رییس دانشگاه علوم 
پزشکی بر واکسیناسیون 
آنفلوانزا در تمامی
 گروه های پرخطر
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هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

توجه سازمان بهداشت جهانی  به طرح جامع سالمت استان قزوین

نماینده وزارت بهداشت، پیگیر وضعیت مراقبتی بیماران تاالسمی استان قزوین شد
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رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
ما بخش خصوصی را رفیق می دانیم، 

نه رقیب

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آیین افتتاح 
بخش بیهوشی درمانگاه شبانه روزی دندانپزشکی شفا، وابسته به بخش 
خصوصی گفت: بخش خصوصی یکی از حامیان دانشگاه در ارائه خدمات 
سالمت به مردم است و ما بخش خصوصی را رفیق می دانیم، نه رقیب.

این برنامه عصر روز 16 بهمن 1396 همزمان با پنجمین روز دهه فجر 
انقالب اسالمی برگزار شد و دکتر مهرام اظهار کرد: امید است افتتاح این 
بخش، منش��أ خیر برای شما و مردم باشد و به مردم تبریک می گویم 
که چنین فرشتگانی در اس��تان داریم. وی افزود: این کار رویکرد الهی 

دارد، نه اقتصادی.
دکتر مهرام در ادامه به مشکل برخی بیماران اشاره کرد و ادامه داد: آنچه 
که در استان اتفاق افتاده، کار خیر بزرگ و مهم است زیرا اینکه یک مرکز 
شبانه روزی به مردم خدمت بدهد، کودکان، بیماران ذهنی حرکتی و 
کسانی را که شرایط انجام دندانپزشکی روتین ندارند، با بیهوشی تحت 
درمان قرار بدهد، قطعاً با رویکرد اقتصادی و سوددهی نبوده و این کار از 

کسانی برمی آید که عشق خدمت به مردم دارند.
متولی سالمت استان قزوین در پایان با اعالم حمایت دانشگاه از بخش 
خصوصی گفت: باید امکانات احیای قلبی- ریوی )CPR( داشته باشیم 
و این آمادگی در دانشگاه هست تا دوره های آموزشی احیا را برگزار کند.

گفتنی است؛ درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی شفا در سال 1381 با  
چهار  نیروی دندانپزشک، 6  نیروی کار و چهار صندلی دندانپزشکی در 
۲۷۰ متر مربع با سرمایه ای حدود یک میلیارد ریال آغار به کار کرد اما 
در حال حاضر 3۰ دندانپزشک عمومی و متخصص، 3۵ تن کادر دستیار 
و اداری - خدمات��ی و 13 یونی��ت در فضایی افزون بر ۵۵۰ متر مربع و 

چهار واحد، مشغول خدمت رسانی است.
ای��ن مرکز به منظور خدم��ت به کودکان و ناتوانان ذهنی جس��می و 
حرکتی، دندانپزشکی تحت بیهوش��ی را در مساحتی حدود 1۴۰ متر 
مربع با ۲ دستگاه بیهوشی زیر نظر متخصص بیهوشی با هزینه ای افزون 
بر 1۰ میلیارد ریال راه اندازی و برای پنج تن اشتغال ایجاد کرده است. 

سی و ششمین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور برگزار شد
همسان سازی پرداخت به کارکنان قرار دادی 

باعث ایجاد انگیزش می شود

دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین با ارائه مطالبی در همایش معاونان توسعه مدیریت و 
منابع دانش��گاه علوم پزشکی سراسر کشور به موضوع نظام پرداخت به 

کارکنان قراردادی پرداخت.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با بررسی نظام چندگانه پرداخت 
کارکنان قراردادی و کاه��ش انگیزه این کارکنان به دلیل عدم ارتقای 
جایگاه و گروه با توجه به تحصیالت و سنوات این نوع ساختار را نقد کرد. 
دکتر یوس��فی همچنین عدم استفاده از مرخصی بدون حقوق بیش از 
یکماه در س��ال، عدم پرداخت کامل غرامت مرخصی زایمان از س��وی 
صندوق مربوطه، عدم پایداری شغلی و عدم امکان تغییر عنوان شغلی و 
عدم اعمال امتیازات آموزشی را از عوامل کاهش انگیزه در این ساختار 
دانس��ت و همسان سازی، ساماندهی و بازنگری و بازسازی را به عنوان 
شیوه های پیشنهادی ارائه داد. دبیر کارگروه تغییر نظام پرداخت کارکنان 
قرار دادی همچنین پیشنهاد داد از تجربه های متفاوت و موفق وزارت 
علوم دانشگاه علوم پزشکی تهران و ستاد وزارت در ساختار پرداختی به 
کارکنان قراردادی دانشگاه استفاده شود. تشکیل کمیته کارشناسی و 
استفاده از تجارب سازمان های دیگر پیشنهادهای نهایی دکتر یوسفی 
در این کارگروه بود.  سی و ششمین همایش معاونان توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 11 و 1۲ بهمن سال 

1396 در دانشگاه ایران برگزار شد.

ادامه از صفحه اول
این نشست، صبح روز 18 بهمن 96 در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد 
و دکتر مهرام ضمن خوش آمدگویی و ابراز ُخرسندی از میزبانی نماینده 
سازمان بهداشت جهانی، به معرفی استان قزوین پرداخت و با برشمردن 
مؤلفه های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اجرای طرح جامع 

سالمت را یکی از موفقیت های حوزه سالمت دانست.
وی عنوان کرد: این برنامه با حمایت استانداران وقت، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی، وزارت بهداشت، ائمه جمعه، دس��تگاه های اجرایی، 
رس��انه ها و گروه های مختلف مردمی در قالب »خانه مش��ارکت مردم 
در سالمت« و با هدف ارتقای سواد سالمت مردم، ایجاد سامانه خدمات 
جامع و همگانی سالمت و توسعه سیاست های محیط سالم به اجرا درآمد 
و یکی از دس��تاوردهای آن، افزایش حساسیت دستگاه های اجرایی به 

حفظ و ارتقای سالمت و هدفمند شدن کارگروه ها است.
خانم دکتر دیپا راجان نیز با تشکر از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
گفت: این طرح، ابداعی اس��ت و طی 11 سال در ارتقای سطح سالمت 

اقدام شده است.
نماینده سازمان بهداشت جهانی توصیه کرد: این طرح را ادامه بدهید و 
مردم و بنگاه های خیریه را درگیر این موضوع کنید و مسیری را که خوب 

شروع کرده اید، ادامه بدهید.
خانم دکتر راجان در ادامه با حضور در دبیرخانه ش��ورای سیاستگذاری 
س��المت و همچنین خانه مش��ارکت مردم در س��المت با کارشناسان 

دبیرخانه و اعضای خانه مشارکت، دیدار و گفتگو کرد.
گفتنی است؛ نتایج این بازدید و ارزیابی سازمان بهداشت جهانی در آینده 
نزدیک منتشر و به وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه 

خواهد شد. 

روز 1۵ بهمن 1396 دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین در نشس��ت خبری ویژه روز جهانی پیشگیری از 
سرطان با هشدار درباره روند افزایش ابتال به سرطان، این موضوع را نگران 

کننده دانست.
وی اظهار کرد: در حالت عادی، سلول ها رشد کرده و تقسیم می شوند 
تا همزمان با نیاز بدن، سلول های های جدید ایجاد کنند و وقتی سلول 

ها پیر می شوند و می میرند، سلول های جدید جای آنها را می گیرند.
دکتر اسکویی ادامه داد: بعضی از مواقع این فرایند منظم دچار اختالل می 
شوند و سلول های جدید وقتی به آنها احتیاجی نیست، تشکیل می شوند 
و از طرفی سلول های پیر که باید بمیرند، از بین نرفته و در نهایت توده 

ای ایجاد می شود که به آن تومور )سرطان( گفته می شود.
وی با اش��اره به اینکه تومورها، انواع خوش خیم و بدخیم دارند، عنوان 
کرد: متأسفانه آمارها در سال های گذشته نشان می دهد، سرطان روند 

صعودی در کشورمان داشته است.
متولی بهداشت استان قزوین با اشاره به اینکه در سال ۲۰۰6 آمار بیماران 
سرطانی شناسایی شده در دنیا 1۰ میلیون تن و در سال ۲۰1۲ به 1۴ 
میلیون تن رسیده است، یادآور شد: پیش بینی می شود موارد جدید ثبت 

سرطان در سال ۲۰3۰ به ۲۵ میلیون تن در دنیا برسد.
دکتر اسکویی در بخش دیگری از سخنانش، موارد جدید ثبت سرطان در 
کش��ور در سال 1393 را 81 هزار تن عنوان کرد و گفت: طی این سال، 
تعداد موارد ثبت سرطان هزار و 6۰۰ مورد بوده است که ۵6 درصد آن را 

مردان و ۴۴ درصد آن را بانوان تشکیل می دهند.
این مقام مسئول گفت: در سال گذشته، تعداد 9۵۴ مورد مرگ به علت 
س��رطان در استان اتفاق افتاد که 38۵ تن آن از بانوان و ۵69 تن دیگر 

از مردان هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، کاهش امید به زندگی، نوع آداب تغذیه 

ای و تغییر در سبک زندگی و همچنین افزایش استفاده از دخانیات را از 
عوامل افزایش ابتال به س��رطان دانست و اذعان کرد: بیش از ۷۰ درصد 
سرطان ها با شیوه زندگی مردم در ارتباط است. دکتر اسکویی ادامه داد: 
از طرفی 3۰ درصد سرطان ها نیز با نوع تغذیه مرتبط است که اگر شیوه 
زتدگی ها و نوع تغذیه مردم اصالح شود، می توان امیدوار بود تا ۷۰ درصد 

از بروز سرطان ها پیشگیری کرد.
دکتر اسکویی شایع ترین سرطان ها در بین جمعیت بانوان استان را به 
ترتیب سرطان های سینه، پوست، تیروئید و معده عنوان کرد و گفت: در 
جامعه مردان استان نیز به ترتیب سرطان های پوست، معده، کولورکتال، 
پروستات و مثانه شایع ترین انواع سرطان ها را به خود اختصاص می دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ادامه به تشریح عوامل 
ایجاد کننده هر یک از سرطان ها پرداخت و گریزی نیز به عوامل هشدار 
دهنده سرطان زد و افزود: ایجاد هر گونه تغییر در خال، هر گونه زخمی 
که دیر خوب شود، هر گونه سرفه و گرفتگی صدا به صورت طوالنی مدت، 
اختالل در بلع و س��وء هاضمه، هر گونه اسهال و یبوست طوالنی، ایجاد 
توده در بدن، ایجاد خونریزی های غیرطبیعی در ادرار و مدفوع از جمله 
عوامل هشدار دهنده سرطان است که توصیه می شود در صورت مواجه 
شدن با هر یک از این عالئم برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه شود.

خان��م دکتر حنطوش زاده، کارش��ناس مس��ئول واح��د هموفیلی و 
تاالس��می اداره بیماري هاي خاص معاونت درمان وزارت بهداشت با 
حضور در مرکز آموزشی درمانی قدس از بخش تاالسمی و هموفیلی 
بازدی��د و در مصاحبه با روابط عمومی این مرک��ز اظهار کرد: بازدید 
صورت گرفته در این مرکز در راس��تای بررس��ی مش��کالت بیماران 

هموفیلی و تاالسمی تحت پوشش در استان قزوین بوده است.
کارش��ناس مس��ئول واحد هموفیلی و تاالس��می اداره بیماري هاي 
خاص معاونت درمان وزارت بهداش��ت، بخش تاالس��می و هموفیلی 
این مرکز را از لحاظ فیزیکی دارای فضایی بس��یار خوب و مناس��ب 
و حضور پزش��ک در بخش را ستودنی دانست و گفت: بسته خدمتی 
در این بخش در حال اجرا می باش��د و یک س��ری مش��کالت برای 
آزمایش��ات تخصصی وجود دارد که مقرر شد به صورت تفاهم نامه و 

خرید خدمت راهنمایی بکنیم که تردد بیماران به تهران کمتر شود.
در ای��ن بازدید دکتر کاظمی فر، معاون درمان، دکتر کش��اورز، مدیر 
درمان و دکتر دیدبان، رییس مرکز آموزش��ی درمانی قدس این مقام 

وزارتی را همراهی کردند.

توجه سازمان بهداشت جهانی  به طرح جامع سالمت استان قزوین

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: 

افزایش روند ابتال به سرطان نگران کننده است

کارشناس وزارتی بیماری هموفیلی و تاالسمی:

به صورت تفاهم نامه و خرید خدمت کاری بکنیم که تردد بیماران
 به تهران کمتر شود
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دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 18 بهمن 
1396 به همراه انصاری، رییس خانه مش��ارکت استان به صورت سرزده 
در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی حضور یافت و ضمن عیادت از 
دانش آموزان مصدوم تصادف دو روز گذشته، از روند بهبودی درمان آنان 

ابراز رضایت کرد.
دکتر مهرام ضمن تقدیر و تشکر از تیم درمانی دانش آموزان حادثه دیده 
گفت: خوشبختانه مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، مجهز به بهترین 
آی سی یو در منطقه است و با حضور پزشکان حاذق و همچنین به روز 

بودن تجهیزات در این مرکز، شاهد ارائه بهترین خدمات هستیم.
محس��ن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی نیز ضمن 
تش��ریح آخرین روند درمان دانش آموزان عنوان کرد: ۲ دانش آموز 18 
ساله که که دو خواهر دوقلو هستند، در حال حاضر در هوشیاری کامل به 

سر می برند و از ناحیه شکمی مورد جراحی قرار گرفتند. وی ادامه داد: 
راننده ۲۰ ساله هم با اقدامات تیم درمان، تحت معالجه است. 

 روز ۲6 بهمن 1396 نشست بررسی روند احداث پروژه رادیوتراپی مرکز 
آموزشی - درمانی والیت با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین برگزار شد. خروجی گفت و گوهای این نشست، آن 
ش��د که روند احداث این پروژه سالمت محور بسیار مهم استان قزوین، 

سرعت بیشتری داشته باشد.
در این نشست پس از آن که دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت 
و مناب��ع دانش��گاه، نکاتی را درب��اره احداث این پروژه بی��ان کرد، دکتر 
آتوس��ا بیات، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه، گزارشی 
از وضعی��ت کنونی پ��روژه ارائه کرد و به بیان مش��کالت موجود و ارائه 

راهکارهای آن پرداخت.
در ادامه، پیمانکار پروژه به بیان مشکالتش پرداخت که با ارائه راهکارهایی 
از سوی مدیران حاضر در نشست مقرر شد، وی به روند کار پروژه سرعت 
داده و نیازهای خود را برای افزایش سرعت احداث پروژه اعالم کند تا در 

موعد مقرر به سرانجام رسد.

دکتر س��ید مجتبی س��ید صادقی، مجید علی اکبری، مهندس وحید 
خورشیدی و محمد هاشم کیایی در این نشست حضور داشتند و نظرات 

خود را بیان کردند. 

نشس��ت کمیته آزمون دانشگاه علوم پزش��کی قزوین با موضوع بررسی 
فراخوان جذب نیروی ش��رکتی )در رش��ته های کاردانی و کارشناسی 
فوریت های پزشکی و بیهوشی( روز ۲8 بهمن 1396 برگزار شد. در این 
نشست مصوب شد که تاریخ ثبت نام و ارسال مدارک متقاضیان تا پنجم 
اس��فند ماه تمدید شود. همچنین مصوب شد که مشموالن طرحی )در 
این رشته ها( در صورتی که خدمات آنان تا 31 خرداد ماه سال آینده به 
پایان رسد، می توانند با ارائه گواهی انجام طرح از دانشگاه محل خدمت 

خود در فراخوان شرکت کنند.
طب��ق مصوبه دیگر برای برگزاری مصاحبه و انجام تس��ت های مربوطه 
مقرر شد نمایندگانی از معاونت درمان، مرکز فوریت های پزشکی، اداره 

حراست، هسته گزینش، اداره بازرسی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه 
حضور یابند.

این نشس��ت در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور 
دکتر سید مجتبی سید صادقی، جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه، دکتر پیمان نامدار، مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی، 
دکتر علی اکبر نظری، نماینده اداره حراست، ابوالفضل شیشه گرها، معاون 
مدیر منابع انسانی، علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران، 
عباس مافی، کارگزین مسئول، مهندس شاهدخت رفیعی، مدیر منابع 

انسانی و بلیغ، نماینده هسته گزینش دانشگاه برگزار شد.

در بی��ن واحده��ای تابعه دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین، معاونت بهداشتی، مراکز 
آموزشی - درمانی شهیدرجایی و ۲۲ بهمن، 
شبکه بهداشت - درمان شهرستان آبیک و 
دانشکده دندانپزشکی، موفق به کسب رتبه 
های اول در ارزیابی عملکرد س��ال 139۵ 

شدند.
دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه در این رابطه با بیان اینکه امید است در امر خدمت رساني 
به مردم و ارتقای ش��اخص هاي عمومي، همچنان شاهد تداوم موفقیت 
واحدهای دانشگاه باشیم، گفت: با توجه به اتمام فرآیند ارزیابی عملکرد 

س��ال 139۵ واحدهای دانشگاه، نتایج مربوطه برای بهره¬برداری، رفع 
نقایص، شناس��ایی نقاط قّوت، ضعف و دقت و صحت در ارائه مدارک به 

واحدها ارسال شد. 
به گفته معاون توس��عه دانشگاه علوم پزش��کی قزوین، ارزیابي عملکرد 
دستگاه هاي اجرایي با هدف ارائه بازخورد و مشخص شدن میزان موفقیت 
آنها در تحقق اهداف اس��تراتژیک و معیارهاي تعیین شده و همچنین 
بسترس��ازي برای تح��ول اداري و بهبود مس��تمر فعالیت ها از اهمیتي 

انکارناپذیر برخوردار است.
دکتر یوسفی تأکید کرد: انتظار مي رود همانند سال 139۵ برای کسب 
امتیاز باالتر در ارزیابي سال 1396 شاهد تالش بیشتر واحدهای دانشگاه 

باشیم. 

ابراز رضایت رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از روند 
درمان دانش آموزان حادثه دیده

روند احداث پروژه رادیوتراپی قزوین سریع تر می شود

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

ثبت نام جذب نیرو در کاردانی و کارشناسی فوریت های 
پزشکی و بیهوشی تا پنجم اسفند 1396 تمدید شد

واحدهای دارای رتبه اول در ارزیابی عملکرد سال 
گذشته دانشگاه علوم پزشکی قزوین معرفی شدند

دکتر آتوسا بیات، مدیر منابع فیزیکی و 
طرح های عمرانی دانشگاه شد

روز ۲3 بهمن 1396 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین با صدور ابالغی دکتر آتوسا بیات را به عنوان مدیر منابع فیزیکی 

و طرح های عمرانی دانشگاه منصوب کرد.
دکتر بیات دارای مدرک دکترای مدیریت پروژه اس��ت و انتصاب وی 
نیز به پیشنهاد دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه است. پیش از وی، مهندس علیرضا سلطان رحمتی، مدیریت 

منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه را برعهده داشت. 

مهندس علیرضا سلطان رحمتی، مشاور و رییس 
مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع 

دانشگاه شد
روز ۲3 بهمن 1396 دکتر مهدی یوس��فی، معاون توسعه مدیریت و 
منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با صدور ابالغی مهندس علیرضا 
سلطان رحمتی را به عنوان مشاور خود و رییس مرکز مطالعات معاونت 

توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب کرد.
مهندس سلطان رحمتی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های 
»مدیریت بیمارس��تانی« و »مهندسی معماری« است و پیش از این، 
مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه را برعهده داشت. 

دکتر سید امیر فرزام، رییس دانشکده پزشکی 
قزوین شد

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، روز ۲6 
بهمن 1396 با صدور ابالغی دکتر سید امیر فرزام، استادیار، مدیرگروه 
پاتوبیولوژی و معاون اداری - مالی دانشکده پزشکی را به عنوان رییس 

این دانشکده منصوب کرد.
پیش از این، دکتر نوید محمدی، دانشیار و متخصص پزشکی اجتماعی 

و خانواده، عهده دار مسئولیت ریاست دانشکده پزشکی قزوین بود. 

دکتر نوید محمدی مدیر روابط بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد

دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ۲6 بهمن 
1396 ب��ا صدور ابالغ��ی دکتر نوید محمدی، دانش��یار و متخصص 
پزش��کی اجتماعی و خانواده را به عن��وان مدیر روابط بین الملل این 

دانشگاه منصوب کرد.
دکتر نوید محمدی، پیش از این رییس دانشکده پزشکی بود. 

دکتر محمدمهدی امام جمعه، معاون پژوهشی 
دانشکده پیراپزشکی شد 

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز هفتم  
بهم��ن 1396 با صدور ابالغی دکتر محمد مهدی امام جمعه، معاون 
پژوهشی دانشکده بهداشت را با حفظ پُست و ردیف سازمانی به عنوان 

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی منصوب کرد.
دکتر محمدمه��دی امام جمعه، دارای دکترای تخصصی بهداش��ت 

محیط بوده و دانشیار عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت است. 
پیش از این، دکتر محمدحسین احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین عهده دار مسئولیت معاون پژوهشی دانشکده 

پیراپزشکی بود.

تصویب سه پروپوزال در نشست شورای 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی 

در نشست روز 1۵ بهمن 1396 شورای تحصیالت تکمیلی علوم پایه 
دانشکده پزشکی، پروپوزال ۲ تن از دانشجویان رشته بیوشیمی بالینی 
در مقطع کارشناس��ی ارش��د و یک تن از دانشجویان رشته پزشکی 
مولکولی در مقطع ph.D با حضور دانشجویان و اساتید راهنما مورد 

تصویب قرار گرفت.
در این نشس��ت، وضعیت آموزش��ی و پژوهش��ی دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارش��د و دکترای تخصصی از جمله درخواست مرخصی 
استعالجی و بررس��ی اعطای نیمسال ارفاقی به برخی از دانشجویان 

برای اتمام کار پایان نامه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
این نشست با حضور دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی دانشکده 
پزشکی، دکتر میرهاشمی، مدیر تحصیالت تکمیلی علوم پایه، احمد 
پورش��ریفی، مدیر امور آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی دانش��گاه و 

همچنین مدیران گروه های علوم پایه برگزار شد. 

سر خط سالمت
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دکتر منوچهر مهرام رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در کمیته 
بررس��ی مرگ مادر باردار بر واکسیناسیون آنفلوانزا در تمامی گروه 

های پرخطر قبل از شروع فصل پاییز تأکید کرد.
دکتر مهرام همچنین در ادامه این جلس��ه عنوان کرد: اطالع رسانی 
مناسب به مردم و گروه های در معرض خطر و پیگیری متخصصان 
زنان، کارکنان بهداشتی و پرسنلی که با آنان در تماس هستند، باید 
جز الویت های اولیه برای کاهش مرگ و میر مادران باردار باش��د و 

توصیه های الزم صورت گیرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این نکته که واکسن های 
موجود در ایران از نوع واکس��ن های با ویروس کش��ته شده است و 
برای مادران باردار هیچگونه عواقبی نداشته و مادران با خیال راحت 
می توانند این واکسن ها را دریافت کنند، گفت: در صورتی که مادر 
بارداری به آنفلوانزا مبتال ش��ود، به علت مش��کالت تنفسی ناشی از 
این بیماری، آنفوالنزا برای مادر خطرناک بوده و ممکن است منجر 

به مرگ مادر شود.
دکتر مهرام در انتهای سخنان خود به پزشکان حاضر در جلسه تأکید 
کرد: در بیمارانی که عالئم آنفلوانزا در آنها دیده می ش��ود بالفاصله 

پس از نمونه گیری و قبل از دریافت جواب، درمان را ش��روع کنند 
تا از شدت بیماری کاسته شود و همچنین به مدیران بیمارستان ها 
هم توصیه کرد تا بخش های ایزوله کامال با اس��تانداردهای تعریف 

شده مطابقت داشته باشد و گزارش دهی ها با دقت صورت گیرد.

Á باالی 5 هزار دز واکسن آنفلوانزا تزریق شده است
دکتر سید سعید اس��کویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در کمیته بررسی مرگ مادر باردار اعالم کرد: با شروع فصل 
پاییز باالی ۵ هزار دز واکس��ن آنفلوان��زا به گروه های پرخطر طبق 

دستورالعمل در استان قزوین تزریق شده است.
معاون بهداش��تی دانش��گاه عنوان کرد: در حال حاضر واکسن های 
موجود از نوع س��ه ظرفیتی اس��ت که در م��وارد خطرناک، ویروس 
آنفلوان��زا را پوش��ش می دهد و از س��ال دیگر واکس��ن های چهار 

ظرفیتی وارد بازار خواهد شد.
دکتر اس��کویی در پایان گفت: مادران باردار، کودکان زیر ۵ س��ال، 
س��المندان )باالی6۰ س��ال(، بیماران دارای بیماری های زمینه ای 
)دیابت، فش��ارخون، بیماری تنفسی، آسم، بیماری قلبی( و بیماران 
پیوندی از جمله گروه های پرخطر هس��تند که باید واکسینه شوند 
و اف��رادی که خارج از گروه های پرخطر بوده و مایل به واکس��ینه 
ش��دن هس��تند می توانند از داروخانه ها واکسن را تهیه و بالفاصله 

آن را تزریق کنند. 

 از  آمبوالنس جدید و مجهز اورژانس 115 شهر 
ارداق رونمایی شد

روز 18 بهمن 1396 و در هفتمین روز از دهه مبارکه فجر آیین رونمایی 
و آغاز به کار یک دستگاه آمبوالنس جدید و مجهز اورژانس 11۵ شهر 
ارداق از توابع شهرستان بویین زهرا  با حضور روح اله بابایی صالح، نماینده 
مردم شهرستان بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسالمی، دکتر علی 
رحمانی، فرماندار بویین زهرا، علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدایت 
عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر آرش خوشنویس زاده، 
مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان بویین زهرا و جمعی از مسئوالن 

محلی برگزار شد.
دکت��ر خوش��نویس زاده در این رابطه اظهار کرد: خ��ودرو حاضر از نوع 
بن��ز 31۵ بوده که قابلیت حمل ۲ مصدوم ب��ه طور همزمان را دارد و از 
آمبوالنس های به روز در ناوگان اورژانس 11۵ کشور است که برای بهره 

برداری از آن با تجهیزات کامل، مبلغ 6 میلیارد ریال هزینه شده است.

افتتاح 2 پروژه  در مرکز
 آموزشی - درمانی قدس قزوین 

همزمان با دهه مبارک فجر، روز 1۷ بهمن 1396 نمازخانه و ساختمان 
پزش��کان آقا و خانم در مرکز آموزش��ی - درمانی قدس با حضور دکتر 
منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هیأت همراه افتتاح 

شد. 
در این برنامه دکتر مهرام با اش��اره به بهره ب��رداری این مجموعه ها، از 
تمامی افرادی که در ساخت و پیگیری به ثمر نشستن این واحد ها سهیم 

بودند، قدردانی کرد.
س��پس دکتر عبداله دیدبان، رییس مرکز آموزش��ی - درمانی قدس در 
س��خنانی از رییس و معاونان دانش��گاه و دیگر واحدهایی که همکاری 

داشتند، تشکر ویژه کرد.
حضرت حجت االس��الم والمسلمین سید فتاح مرتضوی، مسئول دفتر 
رهبر معظم انقالب در دانش��گاه علوم پزشکی قزوین  نیز درباره اهمیت 

نماز و ساخت نماز خانه در این مرکز سخن گفت. 

خانه بهداشت روستای شهیدآباد شهرستان آوج 
افتتاح شد

روز 18 بهمن 1396 همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر انقالب 
اس��المی، خانه بهداشت تازه احداث ش��ده روستای شهیدآباد با حضور 
فرماندار شهرس��تان آوج، مدیر شبکه بهداشت- درمان این شهرستان، 
بخش��دار بخش آوج، دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای شهیدآباد 

افتتاح شد.

صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان آوج ضمن بیان 
این خبر ادامه داد: این خانه بهداشت با مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال به بهره برداری رسید که 1۵۰ میلیون ریال آن در قالب کمک های 

مردمی پرداخت شده است.
گفتنی است؛ روستای شهیدآباد با یک هزار و ۵31  تن جمعیت در 1۲ 

کیلومتری شهر آوج واقع شده است. 

آیین بهره برداری از طرح توسعه بخش دیالیز 
بیمارستان امیرالمومنین)ع( بویین زهرا 

برگزار شد

به مناسبت سال روز بهار پیروزی انقالب اسالمی ایران، آیین بهره برداری 
از طرح توسعه بخش دیالیز بیمارستان امیرالمومنین)ع( بویین زهرا، روز 
شنبه ۲1 بهمن 1396 با حضور حجت االسالم والمسلمین زرینه، امام 
جمعه شهر بویین زهرا، روح اله بابایی صالح، نماینده مردم این شهرستان 
در مجلس شورای اسالمی و علی رحمانی، فرماندار بویین زهرا برگزار شد.

در این مراس��م که خانواده خّیر مرحوم حاج محمدصادق مهدی خانی، 
پدر ش��هید اکبر مهدی خانی و همسر شهیده زهرا دادرستان نیز حضور 
داشتند، دکتر خوش نویس زاده، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان 
بویی��ن زهرا با تجلیل و قدردانی از خّیرین دس��ت ان��درکار در این امر 
خداپسندانه بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
توسط ورثه مرحوم مهدی خانی احداث شده است و تعداد تخت دیالیز از 

۴ به 9 و مساحت بخش دیالیز از 13۰ به ۲۴۰ متر افزایش یافته است.
دکتر مجید رجبی، قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در امور 
مشارکت های اجتماعی، س��ازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه 
سالمت و هیأت همراه از دانشگاه، نادری، بخشدار مرکزی، دکتر ابوالفضل 
ابراهیمی، رییس بیمارس��تان امیرالمومنین)ع( بویین زهرا و جمعی از 

مسئوالن محلی حضور داشتند.
حاضران در این برنامه، ضمن عیادت از بیماران این بخش و گفت و گو با 
آنان، از نزدیک در جریان ارائه خدمات ارائه شده به بیماران قرار گرفتند.

تأکید رییس دانشگاه علوم پزشکی بر واکسیناسیون آنفلوانزا در تمامی گروه های پرخطر

روایت خدمت در دهه مبارک فجر
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روز 18 بهمن س��ال 1396 اولین نشس��ت کمیته اس��تقرار زنجیره 
تأمین کاال و خدمات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد که در 

نهایت پنج مصوبه داشت.
در ای��ن نشس��ت دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه در خصوص 
دستورالعمل زنجیره تأمین کاال و خدمات و اهمیت آن رهنمودهایی 
داشت و در رابطه با فرایندهای مدیریت خرید و تأمین کاال،  مدیریت 
مصرف و مدیریت ثبت واقعی و بروز اس��ناد مربوطه در مراکز نکاتی 
را بیان ک��رد. وی همچنین از مدیر امور مال��ی و واحدهای نظارتی 

خواست که نظارت ویژه بر این فرآیند ها داشته باشند.
س��پس دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
ب��ا تأکید بر رعایت دقی��ق قوانین و مقررات مرب��وط به انبارداری و 

حسابداری انبار اعالم کرد که هرگونه اِشکال در فرآیند ثبت و صدور 
حواله انبارها خس��ارات جبران ناپذیری به دانش��گاه زده و در نهایت 
باع��ث افزایش بی روی��ه و غیرمنطقی هزینه های جاری دانش��گاه 

خواهد شد.
در ابتدای این نشس��ت مجید علی اکبری، مدیر امور مالی دانش��گاه 
گزارشی کاملی از بازدید و بررسی انبارهای مراکز آموزشی - درمانی 
والیت و بوعلی س��ینا ارائه کرد و س��پس آیین نامه استقرار زنجیره 

کاال و خدمات مورد بازخوانی قرار گرفت و موارد زیر مصوب شد: 
دبیرخانه کمیته استقرار زنجیره تأمین کاال و خدمات با حضور اعضا 
)نمایندگان واحدها ستادی( تشکیل شده و محمد حسین شیرعلی 
به عنوان دبیر کمیته اس��تقرار مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشته 

باشد.
معاون غذا و دارو نسبت به معرفی یک تن به عنوان نماینده برای خرید 

دارو و تجهیزات به واحدهای مرتبط اقدام کند.
به تمامی واحدها اعالم شود، بر اساس این آیین نامه ابالغ کارگروه ها در 

اسرع وقت صادر شده و نشست های آن تشکیل شود.
به تمامی واحدها اعالم ش��ود، با توجه به ضوابط انبارداری و حسابداری 
انبار چنانچه در موجودی انبار واحد کمبود یا اضافی کاال و یا اِشکال در 
ثبت اسناد انبارداری مشاهده شود موضوع به منزله تخلف تلقی و مطابق 

مقررات اقدام خواهد شد.
به تمامی واحدها اعالم شود ضمن اصالح وضع موجود انبارها و احصای 

فرایندها، آمادگی الزم برای بازدید کارشناسان امور مالی را داشته باشند.

حضور ُپرشور مدیران، کارکنان و 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 

راهپیمایی عظیم 22 بهمن

آیین باشکوه راهپیمایی کشوری روز ۲۲ بهمن 1396 در قزوین با 
حضور  پُرشور مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین همراه بود.
در س��ال روز بهار انقالب اس��المی ایران، متولیان حوزه س��المت 
استان قزوین با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمان های واالی 
حض��رت امام خمین��ی )ره(، بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران و 
همچنین با حضرت آیت اله خامنه ای، رهبر معظم انقالب، تجدید 
عهد و میثاق کرده و حماسه ای عظیم را در آستانه چهلمین سال 

انقالب اسالمی خلق کردند. 

جشن پیروزی انقالب در مرکز بهداشت 
شهید بلندیان شهرستان قزوین برگزار شد

مراس��م بزرگداش��ت ایام اله دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقالب 
اس��المی در مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین برگزار 

شد.  
در این مراس��م ک��ه روز 1۴ بهمن1396 و با حض��ور تعداد زیادی 
از مدی��ران و کارکنان س��تادی و محیطی برگزار ش��د، حبیب اله 
انصاریان، رییس خانه مشارکت جامعه سالمت استان، ضمن تبریک 

این دهه، خاطراتی از دوران پُرشور انقالب اسالمی بیان کرد.  
در ادامه، س��رهنگ کوچک خانی، معاون نماینده ولی فقیه س��پاه 
اس��تان گفت: انقالب اس��المی ما با محوریت م��ردم، دین و والیت 
خوش درخشیده اس��ت و این انقالب همچنان هویت انقالبی خود 

را حفظ کرده و برای این انقالب زحمات زیادی کش��یده شده تا به 
دس��ت ما برس��د، وظیفه انقالبیون است که آن را به نسل های بعد 

منتقل کنند. 
وی در ادامه به امنیت، اس��تقالل، مردم س��االری، آزادی، عدالت و 
اقتصاد به عنوان دس��تاوردهای انقالب اسالمی اشاره و عنوان کرد: 
البته این دس��تاوردها به معنای این نیست که مشکالت در جامعه 
نیس��ت ولی نباید اجازه داد رسانه های بیگانه عامل تمام مشکالت 

را انقالب بدانند.
گفتنی اس��ت؛ پخش نماهنگ های نمایش��ی و  حماس��ی از دیگر 
برنامه های این مراس��م بود که بس��یج مرکز بهداشت قزوین تهیه 

کرده بود. 

استقبال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین از برگزاری 

جشن »سبز و سفید و سرخ«

روز ۲3 بهم��ن 1396 و ب��ه مناس��بت دهه خجس��ته فجر انقالب 
اس��المی ایران، جشن »س��بز و سفید و س��رخ » در دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین برگزار شد. این آیین با استقبال پُرشور دانشجویان 

مواجه شد.
ای��ن برنامه با ت��الش معاونت های فرهنگی دانش��کده ها، مدیریت 
تعالی فرهنگی و کانون های ردا و تئاتر برگزار ش��د و پس از قرائت 
قرآن، همزمان با پخش س��رود ملی، مراس��م حم��ل و نصب پرچم 
مقدس کشورمان توسط سمیرا رومینا و خلیل کلوانی، ۲ دانشجوی 

نمونه امسال انجام شد.
در ادامه این مراس��م، سکاک شعرخوانی کرد و پس از آن گروه ُکر 
دانش��جویی دانشگاه به رهبری عرفان زرآبادی به اجرای سرودی با 

مضمون شهید پرداخت.
برگزاری مس��ابقه، اجرای تئاتر، پخش نماهنگ و اجرای استندآپ 
کمدی از بخش های دیگر این مراس��م بود که شور و نشاط خاصی 

به حاضران داد. 

مراسم جشن انقالب در دانشکده پزشکی 
قزوین برگزار شد 

مراس��م بزرگداشت دهه فجر به مناس��بت پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، روز 16 بهمن 1396 با حضور حجت االس��الم و المس��لمین 
س��ید فتاح مرتضوی، نماینده رهبر معظم انقالب در دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین برگزار شد.
در این مراس��م حجت االسالم و المس��لمین مرتضوی در خصوص 
مبارزات مردمی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( و تداوم انقالب 
اس��المی در ایران سخنرانی کرد. س��پس به سه تن از برترین های 

مسابقات کتابخوانی، هدایایی اهدا شد. 
نظامی، مدیر امور فرهنگی دانش��گاه، دکت��ر مرضیه بیگم خضری، 
معاون فرهنگی دانشکده پزشکی و جمعی از کارکنان و دانشجویان 

دانشکده پزشکی در این برنامه حضور داشتند. 

برگزاری جشن انقالب
 در دانشکده دندانپزشکی قزوین

مراس��م ده��ه مبارک فجر و پیروزی با ش��کوه انقالب اس��المی در 
دانش��کده دندانپزشکی قزوین، به رسم س��ال های قبل و هرچه با 

شکوه تر برگزار شد.
در این مراسم سرهنگ کوچک خانی، معاون نماینده ولی فقیه سپاه 
استان قزوین ضمن بیان دستاوردهای انقالب اسالمی در مدت این 
39 سال اظهار کرد: رسانه های بیگانه سعی در کمرنگ و حتی بی 
رنگ نشان دادن این دستاوردها داشته و مشکالت موجود در جامعه 

اسالمی که بیشتر جنبه اقتصادی دارد را بزرگنمایی می کنند.
وی در ادامه به نقش مس��ئوالن و اساتید دانشکده در روشن سازی 
جوانان و به خصوص دانش��جویان و بیان دستاوردهای انقالب برای 
آنان اشاره کرد و گفت: ما باید این امانت را درست و واقعی به نسل 

های بعد منتقل کنیم زیرا مدیون خون شهدا هستیم.
این مراس��م، روز 16 بهمن 1396 با حضور مجتبی گلناری، معاون 
اداری و مالی دانشکده و جمعی از مسئوالن و کارکنان و همچنین 
بسیج دانشکده در سالن اجتماعات دانشکده با پخش سرود و آهنگ 

های اوایل انقالب برگزار شد. 

کمیته استقرار زنجیره تأمین کاال و خدمات در دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی شد

جشن پیروزی انقالب به روایت پژواک
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   تکنسین فوریت های پزشکی قزوین موفق 
به اختراع کیف دارویی دمایی شد

بهزاد کاکاوند، تکنسین شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزش��کی اس��تان قزوین پس از سه س��ال تالش و همت و با 
حمایت های همه جانبه دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی استان قزوین و دیگر متخصصان و 

مهندسان موفق به ساخت کیف دارویی دمایی شد.
بهزاد کاکاوند، مخترع این دستگاه گفت: در سال های اخیر با توجه 
به مکانیزه شدن و به روز شدن تجهیزات و امکانات اورژانس پیش 
بیمارس��تانی و عدم همخوانی و تناس��ب تجهیزات و پایگاه های 
اورژانس با اقلیم آب و هوایی حاکم بر مناطق کشور به طوری که 
ایران از مجموع 16 اقلیم آب و هوایی، از 1۴ نوع آن برخوردار است 
و پایگاه ه��ای اورژانس نیز در موقعیت های مختلف آب و هوایی 
قرار گرفته اند، از همین رو این تفاوت اقلیم در هنگام امدادرسانی 
در تمامی تجهیزات داخلی آمبوالنس ها تأثیر گذاشته و تجهیزاتی 
از قبیله س��رم، داروها و غیره را تحت تأثیرات منفی قرار داده و در 
مرحله آخر این تأثیرات عملکرد نامطلوب در مصدومان و بیماران 

خواهد داشت.
دکت��ر پیمان نامدار، رئیس مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های 
پزش��کی اس��تان قزوین در این رابطه گفت: با پیش��نهاد و تالش 
های بهزاد کاکاوند استارت س��اخت این دستگاه زده شد و وی با 
بررسی بیشتر و تحقیق و پژوهش و همچنین مشاوره با مخترعان 
و متخصصان این حوزه ش��روع به کار کرد و پس از ۲ سال همت 
مضاع��ف، طراح��ی و آزمون و خطا کردن قطع��ات و ماژول های 

مختلف شیمیایی الکتریکی اقدام به ساخت کرد.
دکتر نامدار با بیان اینکه گواهی ثبت اختراع این دستگاه در تاریخ 
۲3 دی ماه 1396 از س��مت س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
مورد تأیید قرار گرفت، عنوان کرد: از تالش های بی دریغ س��رکار 
خانم تقی لو، همسر وی و محمدرضا کاکاوند، برادر وی و همچنین 
از همکاری بی وقفه آقایان دکتر غیبی، دکتر مدیریان، خانم دکتر 
یوس��فیان و آقایان قاس��می، بلوکی و خدایاری که در س��اخت و 
طراحی این دستگاه همت و یاری کردند، تشکر و قدردانی می کنم.

گفتنی است؛ آیین رونمایی از این دستگاه و تقدیر از این تیم سازنده 
در 1۷ بهمن ماه در س��الن اجتماعات مرکز فوریت های پزشکی 
برگزار شد. امید است به یاری خداوند متعال با تولید انبوه و تجاری 
س��ازی این دس��تگاه حرکتی در جهت پیشرفت نظام سالمت در 

کشور پهناور ایران باشیم. 

آیین سوگواری شهادت حضرت زهرا )س( 
در مصالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

برگزار شد

هیأت ش��هدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در شب های 
پایانی بهمن 1396  آیین بزرگداش��ت ایام فاطمیه و س��وگواری 

شهادت حضرت زهرا )س( را در مصالی دانشگاه برگزار کرد.
در ابتدای این مراس��م، مهدی م��رادی چند آیه از کالم اله مجید 
قرائ��ت کرد و پس از ختم دعای ف��رج به نیت ظهور آن حضرت، 

دعای حدیث شریف کسا توسط وی نیز خوانده شد.
در ادامه حجت االس��الم و المس��لمین مهدیار به بررسی مسائل 
اجتماعی در زمان خالفت حضرت امیر المومنین )ع( و راهکارهای 

آن حضرت در رفع آن ها اشاره کرد. 
سپس امیر فرمانی، با ذکر مصیبتی در سوگ حضرت زهرا )س( و 

مصائب آن بزرگوار مداحی کرد. 

ناجیان ثانیه ها

در نشس��ت مدیران پاسخگو که یکشنبه 1۵ بهمن 1396 به میزبانی 
حوزه توس��عه در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه برگزار ش،  وضعیت 

انبار مراکز آموزشی درمانی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
Á  هرگونه خرید تا پایان سال ممنوع

در این نشس��ت دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانش��گاه با توجه به برنامه وزیر بهداش��ت از واحدها خواست تا پایان 

سال از هرگونه خرید خود داری کنند. 
دکتر یوس��فی همچنین خواستار برگزاری نشس��تی پس از بررسی 
مج��دد انبارها و رفع اش��کاالت توس��ط امور مالی ش��د و بر آموزش 

فرایندهای خرید انبار داری تأکید کرد .
در ابتدای این نشست مشایخ، مدیر حراست دانشگاه نیز در سخنانی 
ب��ر نظارت دقیق بر فرآیندهای خرید، موج��ودی انبار و گزارش انبار 

بیمارستاها توسط مدیر مالی تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست دکتر پیمان قجر بیگی، معاون غذا و 

داروی دانش��گاه از مراکز آموزشی درمانی خواست از انبارش بیش از 
حد دارو و تجهیزات مصرف��ی خودداری کنند و تنها به اندازه نیاز ۲ 

ماهه دارو در انبار باشد.
وی همچنین به تمرکز در خرید داروهای مشترک تأکید کرد.

اعضای ش��وراهای اس��المی شهرستان تاکس��تان با حضور در دفتر 
دکتر مهدی یوس��فی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین به بیان مش��کالت مردم و کمبودها در مراکز جامع 
س��المت شهرهای اسفرورین، خرمدش��ت و نرجه و ارائه درخواست 

مساعدت و توجه بیشتر به این مراکز پرداختند.
در این نشست دکتر یوسفی ضمن قدردانی از حضور اعضای شوراها 
ب��ه منظور طرح برخ��ی موارد و پیگیری درخواس��ت های مردم به 
تش��ریح خدمات گسترده انجام ش��ده و در حال انجام کارکنان در 
مراکز جامع س��المت واحدهای تابعه دانش��گاه و ت��الش مدیران و 
کارکنان برای رفع هرگونه مشکالت در مراکز جامع خدمات سالمت 

و جلب رضایت مردم پرداخت.
وی، فری��دون ش��عبانی، مدی��ر مجتمع تخصص��ی و فوق تخصصی 
دانش��گاه را به عنوان نماینده دانش��گاه به منظور پیگیری و احصاء 
کمبود ها و نارسایی های احتمالی  حوزه توسعه مدیریت و منابع در 
مراکز فوق تعیین کرد که در این راستا نماینده دانشگاه در روز 1۷ 
بهمن 1396 به اتفاق غالمرضا علی نوری، رئیس شوراهای اسالمی 
اس��تان، طاهر فیضی، رئیس شوراهای اسالمی شهرستان تاکستان، 
دکتر مهدی صالحی، بخش��دار خرمدشت و اعضای شورای اسالمی 
ش��هرهای خرمدش��ت، اس��فرورین و نرجه در مراکز جامع خدمات 

سالمت این شهرها حضور یافتند.

در ای��ن برنام��ه پس از آش��نایی بیش��تر از فعالیت ه��ا و خدمات، 
در نشس��تی با حضور مس��ئوالن این مراکز مواردی از مش��کالت و 
کمبودها توس��ط اعضای ش��وراها و این مسئوالن مطرح و مقرر شد 
پ��س از هماهنگی با معاونت توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه و 
بررس��ی و کارشناسی موارد در یک کمیته استانی، نسبت به دسته 
بندی و اولویت بندی کمبودها و نارسایی ها در بازه زمانی مشخص 

و برنامه ریزی شده اقدامات ضروری صورت گیرد.
یاد آور می ش��ود؛ در ادامه این نشس��ت، فریدون شعبانی با تقدیر 
و تش��کر از توجه و پیگیری اعضای ش��وراهای اسالمی و بخشداران 
به موضوع س��المت مردم و دغدغه آنه��ا در این حوزه گفت: ارتقا و 
افزایش خدمات گس��ترده حوزه سالمت و توسعه کمی و کیفی آنها 
در س��ال های گذشته در تمامی واحدهای خدمات سالمت دانشگاه 
با تالش ریاس��ت دانشگاه و معاونان وی بس��یار چشمگیر بوده و با 
ادامه این روند که هم اکنون در حال انجام اس��ت، آینده درخشانی 

در حوزه سالمت پیش روی مردم خوب و عزیز است.
س��پس دکتر صالحی، بخش��دار خرمدشت در س��خنانی از عملکرد 
بسیار مناسب و مؤثر نظام تحول سالمت توسط دانشگاه های علوم 
پزش��کی در مراکز درمانی و مراکز جامع سالمت تقدیر و تشکر کرد 
و خواستار رفع برخی از کمبودهای جاری و پاسخ دهی به انتظارات 

مردم منطقه در بخش سالمت و درمان شد.

تقدیرها

بررسی انبار مراکز آموزشی درمانی در نشست مدیران پاسخگو

مراکز جامع خدمات سالمت اسفرورین، خرمدشت و نرجه؛ 
میزبان مسئوالن محلی و سالمت 

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست 
هم اندیشی و بررسی موضوعات امور فرهنگی این دانشگاه، به بیان 
برخی مش��کالت فرهنگ��ی در جامعه و دانش��گاه پرداخت و گفت: 
ع��الوه بر هجمه فرهنگی و تالش دش��منان، عملکرد نامناس��ب ما 

متولیان فرهنگی هم می تواند در وضع موجود تأثیرگذار باشد. 
وی عن��وان کرد: انجام کار فرهنگی مؤثر بدون ش��ناخت صحیح از 
مقوالت فرهنگی و نیاز مخاطبان امکان پذیر نیس��ت و باید اولویت 
های فرهنگی محیط دانش��گاهی، شناس��ایی و هدف گذاری شود و 

برای دست یابی به اهداف، فعالیت های شایسته ای تدوین شود.
این نشس��ت به دعوت مدیرفرهنگی دانش��گاه و با حضور رؤس��ا و 
معاونان فرهنگی دانش��کده ه��ا و کارکنان امور فرهنگی دانش��گاه 
برگ��زار ش��د و در ابت��دای آن، دکت��ر محمدرضا ش��یخی، معاون 
دانش��جویی و فرهنگی بر اهمیت توجه به فعالیت های فرهنگی در 

دانشگاه تأکید کرد.
س��پس مجید نظامی، مدیر فرهنگی دانش��گاه گفت: این نشس��ت، 
اولین نشست تخصصی رؤسا و معاونان فرهنگی با رییس و متولیان 
فرهنگی دانش��گاه است که امیدواریم منش��ا تحول و ارتقا شاخص 

های فرهنگی دانشگاه شود. 
وی در ادامه گزارشی از وضعیت و ساختار فرهنگی دانشگاه، کانون 
ها و تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی، نشریات دانشجویی 

و نیز فعالیت های انجام شده در سال 1396 ارائه کرد.

Á تعیین مهمترین محورهای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه
رؤسا و معاونان فرهنگی دانش��کده ها و کارشناسان حوزه فرهنگی 
ه��م به بیان دیدگاه های خود پرداختند. در پایان و در بخش جمع 
بندی نشس��ت، تقویت و پرورش روحیه ایمان و تقوا، هویت، هدف 
من��دی، علم آموزی، پش��تکار، خودباوری، وج��دان کاری و اخالق 
حرف��ه ای به عنوان مهمترین محوره��ای فعالیت های فرهنگی در 
دانش��گاه مطرح و مقرر شد ضمن توجه به پژوهش و تسهیل انجام 
پیمایش های فرهنگی و ادامه یافتن این گونه نشست ها، از ظرفیت 
اس��اتید صاحب نظر در حوزه فرهنگ��ی و اجتماعی برای حضور در 

همایش ها و نشست های مرتبط در دانشگاه استفاده شود. 

انجام کار فرهنگی مؤثر بدون شناخت صحیح از مقوالت فرهنگی 
و نیاز مخاطبان امکان پذیر نیست

ضربان
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علمی

محمدرضا بیگدلو، مدیر مرکز آموزش��ی – درمانی ۲۲ بهمن قزوین 
در گفتگوی��ی ضمن تش��ریح بیماری افس��ردگی ب��ه عالئم، دالیل، 
عوارض و افراد در معرض خطر این بیماری اش��اره کرد که در ادامه 

می خوانید:

Á تشریح بیماری افسردگی
افس��ردگی یک بیماری روانی است که باعث احساس غم و ناراحتی 
مداوم و از دس��ت دادن عالقه می شود. بیشتر افراد بعضی از مواقع 
احس��اس ناراحتی، افس��ردگی و غم می کنند. احس��اس افسرده و 
غمگین بودن واکنش��ی طبیعی بدن به مشکالت زندگی و از دست 
دادن چیزها و کس��انی اس��ت که به آنها عالقه داریم. اما زمانی که 
این احس��اس غم و اندوه ش��دید، بی امیدی، بیچارگی و بی ارزشی 
بیش��تر از چند روز یا چند هفته طول بکش��د، ش��ما دچار بیماری 

افسردگی شده اید.
افسردگی بیماری افسردگی بر طرز فکر، احساس و رفتار شما تأثیر 
می گذارد. افس��ردگی می توان��د باعث ابتال به ان��واع بیماری های 
جس��می و روانی ش��ود. افراد افسرده ممکن اس��ت در انجام وظایف 
روزانه ناتوان بوده و حتی احساس کنند زندگی ارزش زندگی کردن 
ندارد. برخالف تصور افراد افسردگی فقط یک ضعف و ناتوانی نیست 
و نمی توان آن را به س��ادگی نادیده گرفت، بلکه یک بیماری مزمن 
مانند دیابت، فشار خون و ... است که باید برای درمان آن اقدام کرد. 
بیش��تر افراد مبتال به بیماری افسردگی بعد از مصرف دارو، جلسات 

مشاوره و سایر اشکال درمان بهبود می یابند.

Á عالئم بیماری افسردگی
بر طبق انیس��تیتوی ملی س��المت روانی آمریکا، اف��رادی که دچار 
اختالل افسردگی هستند عالئم و نشانه های یکسانی ندارند. بعضی 

از عالئم معمول و متداول افسردگی شامل:
 مشکل در تمرکز، یادآوری جزئیات و تصمیم گیری  
 خستگی و کاهش انرژی  
 احساس گناه، بی ارزشی یا درماندگی  
 بدون امید به آینده و بدبینی  
 بیخوابی، بیدار شدن صبح زود و یا خواب زیاد  
 بیقراری و ناآرامی  
 از دس��ت دادن عالق��ه به فعالیت های لذت بخش ش��امل رابطه   

جنسی و ...
 از دست دادن لذت به زندگی  
 پرخوری عصبی یا کاهش اشتها  
 سردرد، گرفتگی عضالت یا مشکالت گوارشی  
 کاهش میل جنسی  
 گریه کردن بدون هیچ دلیل خاصی  
عالئم معمول افسردگی در کودکان و نوجوانان ممکن است کمی   

با عالئم بزرگساالن متفاوت باشد:
 در کودکان نشانه های افسردگی شامل ناراحتی، بیقراری، نگرانی   

و ناامیدی است.
 نش��انه های افسردگی در نوجوانان ش��امل اضطراب، عصبانیت و   

دوری از اجتماع است.
 تغییر در طرز تفکر و برنامه خواب هم یکی دیگر از عالئم معمول   

در نوجوانان و کودکان است
 در کودکان و نوجوانان، افس��ردگی در کنار سایر بیماری ها شامل   

اضطراب یا اختالل کم توجهی و بیش فعالی رخ می دهد.
 کودکان دچار بیماری ممکن است در انجام وظایف مدرسه دچار   

مشکل شوند.
برای بعضی از افراد عالئم افسردگی آنقدر شدید است که فهمیدن   

آن به س��ادگی ممکن اس��ت اما بعضی دیگر بدون اینکه علت آن را 
بدانند، احساس غم و ناراحتی می کنند.

دالیل ابتال به افسردگی  
معموالٌ دلیل ابتال به افسردگی ترکیبی از عوامل ژنتیکی، جسمی،   

محیطی و روانی می باشد. بعضی از این عوامل عبارتند از:
 انتق��ال دهنده ه��ای عصبی: این مواد ش��یمیایی طبیعی مغزی   

با حال و حوصله ش��ما ارتباط مس��تقیم داش��ته و نق��ش کلیدی در 
افسردگی ایفا می کند.

 هورمون ها: تغییر در سطح هورمون های بدن می تواند عامل ابتال   
به افسردگی باشد.

 ع��ادات ارثی: افس��ردگی در افرادی که در خانواده ش��ان س��ابقه   
افسردگی دارند، شایع تر است.

 ح��وادث زندگی: حوادثی خاص همچون مرگ یا از دس��ت دادن   
کسانی که دوستشان دارید، مشکالت مالی و استرس شدید می تواند 

باعث ابتالی شما به افسردگی شود.
 آسیب ها و مشکالت کودکی: آسیب ها و حوادثی شامل از دست   

دادن والدی��ن، تج��اوز جنس��ی و ... می تواند تأثی��رات دائمی بر مغز 
گذاشته و خطر ابتال به افسردگی را افزایش دهد.

Á چه کسانی در خطر ابتال به افسردگی هستند؟
افس��ردگی در افراد معموال در س��نین نوجوانی یا بین دهه دوم و   

سوم زندگی رخ می دهد. اما محدودیت برای آن وجود نداشته و افراد 
در همه سنین ممکن است دچار افسردگی شوند. تعداد زنان مبتال به 
افسردگی معموالً ۲ برابر مردان است اما این آمار دقیق نبوده و شاید 
به دلیل مراجعه بیشتر زنان به پزشک به وجود آمده باشد. افرادی که 
هریک از ش��رایط زیر درباره آنها صدق می کند، خطر بیشتری برای 

ابتال به افسردگی آنها را تهدید می کند:
 زنان  
 کسانی که در خانواده شان سابقه افسردگی وجود دارد  
 تجربیات آسیب زننده در کودکی  
 افرادی که دوستانشان افسرده هستند  
 کس��انی که اعضای خانواده یا کس��انی که دوست داشته اند را از   

دست داده اند

 کسانی که به تازگی زایمان کرده اند ) افسردگی پس از زایمان(  
 کسانی که سابقه افسردگی دارند  
 اف��راد مبتال ب��ه بیماری های خطرناک از قبیل س��رطان، دیابت،   

بیماری های قلبی،آلزایمر و اچ ای وی/ایدز
 کسانی عادات شخصیتی و رفتاری خاصی دارند، مثاًل افراد بسیار   

وابسته بدون عزت نفس، بدبین و...
 معتادان به الکل و مواد مخدر  
 افرادی که داروهای خاصی از جمله داروی فشارخون، قرص خواب   

و یا سایر داروهای خاص مصرف می کنند

Á انواع بیماری افسردگی
انواع مختلفی از بیماری افس��ردگی وج��ود دارد که در ادامه فقط   

آنها را نام می بریم:
 افسردگی اساسی  
  )dysthymia( افسردگی مزمن 
 افسردگی دو قطبی  
 افسردگی فصلی  
 افسردگی روانی  
 افسردگی پس از زایمان  
  )SIMD( اختالل خلقی ناشی از مواد 
  
عوارض بیماری افسردگی  
افسردگی یک بیماری جدی و مهم است که می تواند باعث اثرات   

وحشتناکی بر روی فرد و خانواده وی شود. افسردگی درمان نشده می 
تواند باعث به وجود آمدن مش��کالت عاطفی، رفتاری و جسمی شود. 

این عوارض می توانند شامل:
 اعتیاد به الکل  
 اعتیاد به مواد مخدر  
 اضطراب  
 مشکالت درسی یا کاری  
 مشکالت خانوادگی  
 منزوی شدن  
 خودکشی  
 آسیب رساندن به بدن همچون زخم کردن خود  

Á شیوع بیماری افسردگی
در ای��االت متحده آمریکا حدود 1۴/8 میلیون نفر از بزرگس��االن از 
افسردگی اساسی رنج می برند. نرخ خودکشی در بیماری افسردگی 
نس��بت به س��ایر انواع بیماری روانی باالتر اس��ت. متأسفانه بیشتر 
افرادی که دچار بیماری افس��ردگی هس��تند، به دنبال درمان نمی 
روند و بدون شناسایی و درمان، بیماری افسردگی می تواند شدیدتر 

و سخت تر شود.
Á راه های پیشگیری از ابتال به افسردگی

هنوز راه قطعی و قابل اتکایی برای پیش��گیری از ابتال به افسردگی 
وج��ود ندارد، اما با برداش��تن قدم هایی همچون کنترل اس��ترس، 
برق��راری روابط اجتماعی و دوس��تی، ورزش، رژیم غذایی س��الم و 
درم��ان به موقع و اولیه بیماری از بهترین روش های پیش��گیری از 

افسردگی شدید و ناتوان کننده است. 

افسردگی را جدی بگیرید
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دکتر س��ید سعید اس��کویی، معاون 
بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین در نشس��ت خب��ری روز 1۵ 
بهم��ن 1396 گف��ت: ۲۰ درص��د 
نوجوانان اس��تان قزوین با مش��کل 

چاقی و اضافه وزن مواجه هستند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه چاق��ی و 
اضاف��ه وزن از طری��ق نمای��ه توده 
بدنی)BMI(  مشخص می شود، که 
با تقس��یم وزن هر فرد بر حسب کیلوگرم به مجذور قد )قد به توان ۲( 
بر اس��اس متر، عددی به دست می آید، اظهار کرد: عدد به دست آمده 
نشان می دهد که آیا فرد دچار اضافه وزن یا چاقی بوده و یا دارای وزن 

ایده  آل است.
دکتر اسکویی با بیان اینکه اگر نتیجه تقسیم وزن فرد به مجذور قد وی، 
عددی پایین تر از 18.۵ باش��د، به معنای الغر بودن فرد اس��ت و مابین 
18.۵ تا ۲۵ به معنای آن اس��ت که فرد از نظر وزنی در ش��رایط ایده آل 
به سر می برد، اظهار کرد: اگر عدد به دست آمده بین ۲۵ تا 3۰ باشد به 
معنای آن است که فرد دچار اضافه وزن است و عدد باالتر از 3۰ نیز به 

معنای چاق بودن فرد است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بر اساس آخرین آمارها، بیش از 6۰ 
درصد جمعیت باالی 18 س��ال استان قزوین دچار چاقی و اضافه وزن 
هستند، عنوان کرد: در بررسی هایی انجام شده ، مشخص شد که 1۲.۵ 
درصد جمعیت استان در رده سنی 1۵ تا ۲3 سال دچار چاقی و اضافه 
وزن هستند. وی ادامه داد: میزان شیوع این چالش در حوزه سالمتی در 
بین نوجوانان )18-۷ سالگی( هم چشمگیر بوده به طوری که می توان 
گفت ۲۰ درصد از جامعه آماری اس��تان در این س��ن با مشکل چاقی و 

اضافه وزن مواجه هستند. 
Á  مردم بیشتر از نیاز بدنشان غذا می خورند

رییس مرکز بهداشت استان قزوین با ارائه این آمار، گریزی نیز به عوامل 
ایجاد کننده چاقی و اضافه وزن زد و گفت: مردم بیشتر از نیاز بدن خود، 
غذا می خورند و همین کار باعث می شود تا بخشی از انرژی ایجاد شده در 
اثر خوردن، بدون آن که مصرف شود به شکل چربی در بدن ذخیره شود.

دکتر اسکویی با اشاره به اینکه، به طور میانگین میزان انرژی مورد نیاز 
روزانه بدن هر فرد حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوکالری اس��ت، تصریح کرد: 
مازاد انرژی دریافتی به دلیل آنکه مصرف نمی ش��ود؛ خود را به ش��کل 
افزایش وزن و در نهایت، اضافه وزن و چاقی نش��ان می دهد اما مس��أله 
قابل تأمل و توجه دیگر در این مقوله آن است که متأسفانه در سال های 
گذشته، گرایش مردم به استفاده از غذاهای فرآوری شده و آماده )فست 
فود( افزایش یافته است و این عادات، بروز چاقی و اضافه وزن را تشدید 

می کند.
Á  زندگی ماشینی، تحرک مردم را کم کرده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاهش میزان تحرک بدنی 
در می��ان مردم را یکی دیگ��ر دالیل باال رفتن آمار افراد چاق در جامعه 
عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، میزان فعالیت 
بدنی و تحرک در میان آنان به ش��دت کاهش یافته است و این موضوع 
نیز مزید بر علت شده تا ما امروز به نوعی با چالشی به نام چاقی و اضافه 

وزن در جامعه مواجه ش��ویم.  وی اضافه کرد: البته ژنتیک نیز می تواند 
زمینه ساز چاقی و اضافه وزن در افراد شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه برخی از بیماری ها )مثل کم کاری تیروئید( 
نیز می تواند در بروز چاقی مؤثر باش��د، اظهار کرد: از این  رو تأکید ما بر 
آن است تا افراد با پیگیری درمان بیماری خود به نوعی از بروز چاقی و 
اضافه وزن پیشگیری کنند. دکتر اسکویی با اشاره به زیان هایی که چاقی 
می تواند به دنبال داش��ته باشد، توضیح داد: در این گونه افراد، احتمال 
ابتال به بیماری هایی چون سکته مغزی و قلبی، دیابت، انواع سرطان ها 

)به ویژه سرطان کولون، پروستات، تخمدان و سینه( افزایش می یابد.
وی تنگی نفس، ایجاد درد در مفاصل، کمردرد، مشکالت کبدی همچون 
س��یروز کبدی و حتی بروز س��رطان در این ناحیه از بدن را از عوارض 
چاقی عنوان کرد و با اشاره به مشکالت حرکتی این افراد، گفت: هر یک 
کیلوگرم وزن اضافه، به میزان چهار کیلوگرم وزن بر زانوها وارد می کند، 
از این  رو اگر فردی که دچار چاقی است، بتواند وزن خود را به حد ایده آل 
نزدیک کند، تا حدود زیادی از فشار وارده به زانوهایش کاسته می شود.

Á وعده های غذایی حذف نشود
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در بخش دیگری از 
س��خنانش به ارائه راهکارهایی در خصوص پیشگیری و در گام بعدی، 
مقابله با چاقی پرداخت و در این خصوص یادآور ش��د: کم کردن حجم 
غذای مصرفی )متناسب با نیاز بدن(، استفاده از لبنیات کم چرب، تا حد 
امکان محدود کردن اس��تفاده از غذاهای آماده )فس��ت فودها( در رژیم 
غذایی، خوب جویدن و آهس��ته خوردن غذا، استفاده از میان وعده های 
مفید دارای کالری کمتر از جمله اقداماتی اس��ت که برای پیشگیری از 
چاقی می تواند مؤثر باشد. دکتر اسکویی هشدار داد: برای مقابله با چاقی، 

نباید وعده های غذایی را حذف کرد.
Á لزوم حذف نوشابه های گازدار

متولی بهداش��ت اس��تان قزوین با بیان اینکه س��ه وعده غذایی شامل 
صبحانه، ناهار و شام برای بدن ضروری است و باید سر جای خود باشند، 
اظهار کرد: فقط نیاز است، حجم غذا کم شود و از مواد غذایی کم کالری 
اما مفید همچون میوه ها بیش��تر استفاده شود. وی اضافه کرد: خوردن 
انواع آجیل و همچنین مغزها که برای بدن مفید هستند، نباید بیش از 

3۰ گرم در روز مصرف شود.
دکتر اسکویی از ضرورت حذف نوشابه های گازدار به ویژه هنگام صرف 
غذا سخن گفت و هشدار داد: یک شیشه نوشابه یک نفره، حدود 3۰۰ 
کیلوکالری انرژی دارد و خ��وردن آن، ضمن دارا بودن ضررهای فراوان 

می تواند زمینه ساز چاقی نیز باشد. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

20 درصد نوجوانان استان قزوین با مشکل چاقی 
و اضافه وزن مواجه هستند 

ضربان

دانش آموزان مصدوم سانحه تصادف 
محور قدیم قزوین - کرج توسط اورژانس 

به مرکز درمانی منتقل شدند

13 دقیقه مانده به س��اعت 8 صبح روز 1۷ بهمن 1396 جاده 
قدیم قزوین- کرج )حد فاصل ش��هر محمدیه و حصار خروان(، 
شاهد تصادف دلخراشی بین ۲ دستگاه اتومبیل سواری بود که 
حاصل آن، مصدوم شدن چهار تن بود. سه تن از این مصدومان، 
دانش آموزان دختر است و مصدوم دیگر، راننده یکی از اتومبیل 

ها است. 
محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوی��ن با اعالم این خبر گف��ت: ناجیان ثانیه ها به محض آگاه 
ش��دن از این سانحه با اس��تفاده از چهار دستگاه آمبوالنس به 
یاری مصدومان شتافتند و آنان را پس از انجام اقدامات درمانی 
الزم در محل، به مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین 

منتقل کردند.
وی یادآور شد: متأسفانه در این تصادف، ۲ تن از دانش آموزان 
به علت ش��دت آس��یب های وارده، پس از برخورد اتومبیل ها 

جان سپردند. 

رویه انجام خدمات و نظافت در بیمارستان
 »شهدا« آبیک تغییر می کند

نشس��ت پیش فراخ��وان واگذاری خدمات و نظافت بیمارس��تان 
»ش��هدا« آبیک به بخش خصوصی در قالبی جدید روز ۲8 بهمن 
1396 در دفتر معاونت توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم 

پزشکی قزوین برگزار شد.
این نشس��ت پیرو دس��تور دکتر مهدی یوس��فی، معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه مبنی بر واگذاری امور یاد شده به صورت 
حجمی برگزار شد و در آن، نحوه تهیه اسناد مناقصه، مفاد قرارداد 
و مقدمات برگزاری مناقصه بررس��ی ش��د. روش جدید به صورت 
نمونه آزمایش��ی در بیمارستان »شهدا« آبیک اجرا می شود و در 

آینده، در کل دانشگاه اجرا خواهد شد. 
حسین میرزا عباس��ی، مشاور رییس دانشگاه در امور مناقصات و 
مزایدات؛ دکتر س��ید مجتبی س��ید صادقی، رییس اداره بازرسی 
و پاس��خگویی به ش��کایات دانشگاه؛ طاهر مش��ایخ، رییس اداره 
حراست؛ مجید علی اکبری، مدیر امور مالی، حبیب قنبری، مدیر 
خدمات پش��تیبانی و رفیع چگینی و مصطفی صفدری، ۲ تن از 
کارشناسان این واحد در این نشست حضور داشتند و نظرات خود 

را بیان کردند. 

روز 19 بهمن 1396 نهمین دوره آزمون صالحیت بالینی برای دانشجویان 
مقطع کارورزی در مرکز صالحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

برگزار شد و 13 تن از دانشجویان پزشکی در این آزمون شرکت کردند.
هدف از ای��ن ارزیابی، تعیین توانمندی بالینی دان��ش آموختگان دوره 
دکترای عمومی رش��ته پزشکی است و این آزمون به روش ساختارمند 
عین��ی بالینی با تأکید بر مهارت ه��ای ارتباطی، تصمیم گیری بالینی 
مبتنی بر دریافت شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی 

تشخیصی - درمانی برگزار شد.
ای��ن آزمون به صورت همزم��ان و متمرکز در مراک��ز دارای صالحیت 
بالینی در مناطق آمایش��ی کشور برگزار می شود که مرکز مهارت های 
بالینی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با مهیا کردن امکانات و تجهیزات 
الزم و فضای فیزیکی مناس��ب )مطابق با استانداردهای مراکز برگزاری 
آزم��ون صالحیت بالینی و مراعات س��از و کارهای مندرج در آیین نامه 
های مربوطه ابالغ شده توسط وزارت بهداشت(، به عنوان یکی از مراکز 

برگزاری این آزمون انتخاب شده است. 

Á اجرای آزمون در 14 ایستگاه بالینی
آزمون در 1۴ ایس��تگاه اصلی و فعال س��اختارمند بالینی و ۲ ایس��تگاه 
استراحت طراحی و اجرا ش��د. اجرای دقیق آزمون، خدمات پشتیبانی 
و مدیریت آزمون، رعای��ت تمامی اصول امنیتی و مجهز بودن مرکز به 
دوربین های مداربس��ته با امکانات ثبت و ضبط مس��تقل ایستگاه های 

آزم��ون، حضور پزش��ک موظف در تم��ام مدت آزم��ون در یک فضای 
درمانگاهی طراحی ش��ده موقت با تجهیزات اورژانس، نصب راهنماها و 
اطالعیه ها در تمامی مس��یر برگزاری آزمون، ارائه راهنمایی های الزم 
و جامع به شرکت کنندگان قبل از شروع آزمون، برگزاری نشست های 
توجیهی و کارگاه های آموزشی برای آشنایی دانشجویان دارای شرایط 
ش��رکت در آزمون و تمامی عوامل اجرایی با روند برگزاری آزمون های 

ساختارمند عینی بالینی از جمله نکات مثبت برگزاری این آزمون بود. 
بر اساس ارزشیابی برگزاری آزمون توسط ارزیابان داخلی و بیرونی آزمون 
و نظرسنجی های به عمل آمده از شرکت کنندگان در آزمون، طراحی و 

اجرای آزمون در سطح مطلوب بود. 
این آزمون با حضور دکتر س��یامک یعقوبی، معاون آموزش��ی دانشکده 
پزشکی، دکتر هوشیار موالیی، نماینده ناظر آزمون دانشگاه علوم پزشکی 
از زنج��ان، دکت��ر زهرا فراهانی نیک، رییس مرک��ز مهارت های بالینی 
دانشگاه، نماینده حراست و سایر عوامل اجرایی آزمون، همزمان با سایر 

نقاط کشور برگزار شد. 

آزمون صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد
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ضربان

به طور مشترک با یزد؛
تیم تنیس روی میز بانوان کارمند دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین  مقام سوم کشور را کسب کرد

مسابقات تنیس روی میز قهرمان کشوری کارکنان دولت به میزبانی اداره 
کل ورزش و جوانان اس��تان قزوین، روزهای 1۵ تا 1۷ بهمن 1396 در 
س��الن ورزشی غدیر برگزار ش��د. در این رقابت ها، تیم تنیس روی میز 
بانوان کارمند دانشگاه علوم پزشکی قزوین مقام سوم کشور را کسب کرد.

تیم تنیس روی میز بانوان کارمند دانشگاه علوم پزشکی قزوین با کسب 
مقام اول مسابقات کارمندی استان قزوین به همراه هشت تیم از اصفهان، 
همدان، زنجان، تهران، سیس��تان بلوچستان، کرمانشاه، گیالن و یزد در 
این مسابقات حضور داشتند که در پایان این مسابقات، تیم های دانشگاه 
های علوم پزشکی قزوین و یزد توانستند مقام سوم را به صورت مشترک 
به دست آورند. تیم های دانشگاه های علوم پزشکی گیالن و تهران نیز 

اول و دوم شدند.
وحدت خمسه، خدیجه افشار و فاطمه حسین خانی، بازیکنان تیم تنیس 
روی میز بانوان کارمند دانشگاه علوم پزشکی قزوین بودند که با همراهی 
خدیجه قلی پور به عنوان بازیکن آزاد در این رقابت ها حاضر شدند. نفیسه 
نیکویه و مریم خوینیها هم مربیگری و سرپرستی تیم را عهده دار بودند.  

برترین های مسابقات  کارمندی دهه مبارک فجر در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین مشخص شدند

به مناسبت دهه خجسته فجر انقالب اسالمی ایران، روز 1۵ بهمن 1396 
یک دوره مسابقه پرتاب توپ بسکتبال بین بانوان کارمند دانشگاه علوم 

پزش��کی قزوین در سالن تربیت بدنی این دانش��گاه به داوری خؤینی، 
کارش��ناس این واحد برگزار شد که در نهایت، هاجر صادقی از دانشکده 
پزشکی، زهرا پیشدادیان از معاونت بهداشتی و اعظم شهبازخانی از مرکز 
بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، مقام های اول تا سوم را کسب 

کردند.
در همین روز، مس��ابقه آمادگی جس��مانی بین آقایان کارمند با داوری 
ش��البافان و میرمیران برگزار شد که به صورت پارکور مسابقات قهرمان 
کشوری چیده شده بود و خلیل کلوانی از مرکز آموزشی - درمانی کوثر، 
محمدرضا شیری از دانشکده بهداشت و ایمان میرکوبند چگینی از مرکز 

فوریت های پزشکی، رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.
دو روز بع��د و با حضور تعدادی از کارکنان، مس��ابقه دارت به مربیگری 

شالبافان برگزار شد. این مسابقه به صورت اوپن برگزار شد و در مجموع، 
محمدرضا رامیاد از مرکز فوریت های پزشکی، علی طالیی فراز از خوابگاه 
خلیج فارس و مهدی بهرامی از مرکز آموزش��ی - درمانی قدس، اول تا 

سوم شدند.
همین مسابقه، روز 18 بهمن به مربیگری خؤینی ها برای بانوان برگزار 
شد که نرگس زمانی از معاونت بهداشتی، فریبا اسدی از خوابگاه بوستان 
و صفیه احمدی زاده از مرکز بهداشت شهرستان قزوین، صاحب عناوین 

اول تا سوم شدند.
گفتنی است؛ در پایان دهه مبارک فجر،  تربیت بدنی دانشگاه با اهدای 

لوح و جایزه از برگزیدگان قدردانی می کند. 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین مقام دوم لیگ 
بسکتبال استان قزوین را به دست آورد

تیم پسران دانشجو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حمایت تربیت بدنی 
این دانشگاه امسال نیز برای دومین سال پیاپی در لیگ بسکتبال استان 

قزوین شرکت کرد و موفق به کسب مقام شد.
این مس��ابقات از مرداد ماه 1396 آغاز ش��د و در دهه مبارک فجر، بازی 
اختتامیه آن تیم دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با نتیجه ۷8 بر۷1 تیم 
هیأت بسکتبال تاکستان را شکست داد، ولی با توجه به نتیجه بازی دور 
رفت، تیم تاکس��تان، مقام اول و تیم دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مقام 
دوم را کسب کرد. تیم پیریوسفیان جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

تیم دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، متشکل از بردیا خدابخشیان، میالد 
مظاهری، اش��کان همتی، محمدرضا زارع، شریف آقاجانی، سعید نوری، 
خشایار خدابخشی، فرزاد مولوی، پارسا معینی، علیرضا حیدری، علیرضا 
آزاد و محمد رستمی بود و به مربیگری مهدی معینی در این رقابت ها 

حضور داشت.
تیم های هیأت بس��کتبال آبیک و قنادی پرس��تو نیز در این رقابت ها 

حضور داشتند. 

مسابقات ورزشی دهه فجر دانشجویان پسر 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

مس��ابقات ورزشی دانش��جویان پسر به مناس��بت دهه مبارک فجر و 
انتخابی تیم های اعزامی به المپیاد ورزش همگانی 1396 برگزار شد.

روز ۲3 بهم��ن ماه، مس��ابقات دارت با حضور تعدادی از ورزش��کاران 
به صورت تک حذفی برگزار ش��د و در نهایت، س��ید رضا موس��وی با 
شکس��ت دادن تمامی حریفان، مقام اول، محمد کلهر چگینی، مقام 
دوم و یوس��ف میر مظلومی، مقام سوم را کسب کردند. این مسابقه به 

داوری محمد قائم جهان، کارشناس واحد برگزار شد.
مسابقه آمادگی جسمانی به داوری محمد نوری مربی تیم و با همکاری 
سید موسی میرمیران در سالن تربیت بدنی برگزار شد و فردین قادری، 
فرشاد رستم پور و رسول حیدری موفق به کسب مقامه ای اول تا سوم 

شدند. این مسابقات به صورت پارکور قهرمان کشوری انجام گرفت.
در مسابقات طناب کشی، تیم سرداران متشکل از علی مهرابی، محمد 
چگینی، رس��ول حیدری، محمد رادپور و فرش��اد رستم پور مقام اول 
را کس��ب کرد. این مسابقه نیز با داوری محمد قائم جهان، کارشناس 

واحد برگزار شد.
همچنین روز ۲۴ بهمن ماه، مسابقات تیراندازی به مربیگری مهندس 
محمدعلی علویری در س��الن هیأت تیراندازی برگزار ش��د که وحید 
رش��وند، دانشجوی رشته پرس��تاری، مقام اول این مسابقات را کسب 

کرد. 

ورزش و سالمت

ترکیب نسل ها در سازمان های امروزی
در ش��ماره قبل به موضوع تنوع نس��ل های در محیط های کاری و 
تشریح نظرات نیکالس پیرس، استادیار مدیریت در مدرسه کالگ در 
این خصوص پرداخته شد. در ادامه به دیگر تفاوت ویژگی های نسل 

قدیم و جدید می پردازیم:
اگر نسل قدیم، این جوانان »الیق« را دست کم بگیرند و جوانان نیز 
نتوانند رفتارهای »پدرانه« یا »دلسوزانه« قدیمی ها را تحمل کنند، 
همین تفاوت های کوچک می تواند مشکل ساز شود. هرچند دشوار به 
نظر می رسد اما ایجاد درک متقابل میان نسل قدیم و جدید، یکی از 
مهم ترین عوامل موفقیت هر کسب و کاری است. داشتن کارکنانی از 
هر نسل مزایای خاص خودش را دارد اما فراموش نکنید که تا سال 
۲۰۲۰، بخش اعظمی از نیروی کار را جوانان نس��ل هزاره تش��کیل 
خواهند داد. پس اگر شما یک مدیر سالخورده از نسل قدیم هستید، 
باید روش برخورد با کارکنان جوان را یاد بگیرید، کارکنانی که شاید 

حتی از فرزندان شما نیز کم سن  و سال  تر باشند. 
در یک اقتصاد جهانی که شرکت ها تالش می کنند بهترین استعدادها 
را جذب و حفظ کنند، رهبران سازمانی نیاز دارند محیط هایی ایجاد 
کنن��د که در آن کارمندان مس��ن تر و جوان تر ه��ر دو به یک اندازه 
احساس ارزش کنند و مورد احترام قرار گیرند. پیرس می گوید »این 
موضوع ۲ بخش داخلی و خارجی دارد. از نظر داخلی، مزایای رضایت 
کارمندان مشخص است: اگر افراد احساس کنند ارزش دارند، تعهد 
بیشتری خواهند داشت و بنابراین محیط فراگیرتری ایجاد می کنند 
که به رشد بیشتر منجر می شود. از نظر خارجی، داشتن تیمی که هر 
نسلی در آن نماینده داشته باشد، می تواند به یک شرکت در ورود به 

بازارهای جدید و به دست آوردن مشتریان جدید کمک کند.

ویژگیهای نسل ساکت  )1324-1308( و 
نسل انفجار جمعیت )1325-1343(

1. احترام به باال دست و دستور مافوق
۲. وفادار به سازمان و تکلیف مدار

3. بی عالقگی به جهش و بلندپروازی
۴. تبعیت از قانون

۵. اولویت دادن به کار قبل از تفریح
6. آرمانگرا، فداکار و متعهد

۷. رفتار آمرانه و بی نظم
8. بی توجه به بازخورد

9. بی عالقگی به درگیری و تعارض
1۰. باتجربه

11. سختکوش و ماندگار در سازمان
1۲. . توانمن��د در مدیری��ت بحران و پذیرش ش��رایط عدم ثبات و 

اطمینان
ویژگی های نسل  X )متولدین 13۴۴-13۵9(

1. خواهان به چالش کشیدن وضع موجود
۲. قائل به تعادل میان کار و زندگی

3. منعطف و سازگار
۴. غیررسمی و عملگرا

۵. عجول
6. قائل به تفریح و سرگرمی

۷. اهل تنوع
8. تمایل به انجام کار به صورت مشارکتی

9. دارای فهم تکنولوژیک
1۰. دارای تفکر جهانی

11. خالق، سختکوش، پرکار و مسئولیت پذیر
1۲.  مستقل

ویژگی های نسل Y  یا نسل هزاره )متولدین 136۰-13۷1(
1. می خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند.

۲. اولویت دادن به مسائل شخصی در مقابل مسائل کاری
3. بی توجهی به سلسله مراتب سازمانی

۴. پذیرش سبک های رهبری دموکراتیک و مشارکتی
۵. بی تجربگی به ویژه در برخورد با افراد

6. دارای اعتماد به نفس بوده و خود را ُمحق می دانند 
۷. اخالق مدار و پایبند به اصول

8. خالق، نوآور و اهل تنوع
9. تمایل به انجام کار به صورت تیمی

1۰. دارای فهم تکنولوژیک
11. توانایی انجام چند کار به طور همزمان

1۲. توانا در پردازش حجم زیادی از اطالعات

مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
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علمی

بیماري  ی��ک  دهاني،  لیکن پ��الن 
التهاب��ي اس��ت که باف��ت دهان را 
درگی��ر مي کند و اغل��ب در بافت 
داخ��ل گونه ها دیده مي ش��ود اما 
ممکن اس��ت لثه ها، زب��ان، لب ها 
و دیگر قس��مت هاي ده��ان را نیز 

درگیر کند. 
دکت��ر مهس��ا اصفهانی، اس��تادیار 
و مدی��ر گ��روه تخصص��ی بخ��ش 
تش��خیص بیماری های دهان، فک و ص��ورت و عضو هیئت علمی 
دانشکده دندانپزش��کی قزوین، ضمن بیان این مطلب گفت: گاهي 
اوقات و البته به ندرت، لیکن پالن تا ناحیه حلق و مري نیز گسترش 

پیدا مي کند. 
Á نمای بالینی لیکن پالن دهانی

دکتر اصفهانی با اش��اره به اینکه نم��ای بالینی لیکن پالن اغلب به 
صورت یک ش��بکه توري است که روي بافت داخل گونه پهن شده 
است، اظهار کرد: این شکل اصلي لیکن پالن است که معموال داخل 
گونه، روي بافت صورتي دهان، خطوط س��فید و درهمي مثل یک 

شبکه توري سفید دیده مي شود. 
Á   عالئم و علل

این استادیار همچنین عنوان کرد: در مواقع پیشرفته تر، این بیماری 
ممکن اس��ت به ش��کل لکه هاي قرمز و تاول و به صورت زخم هاي 
دهان��ي و گاهی به صورت لکه های��ي از ضایعات لیکن پالن البته به 

رنگ بنفش روي بدن یا در ناحیه واژینال دیده شود.
عضو هیئت علمی دانش��کده دندانپزش��کی قزوین بیان کرد: علت 
ابتال مش��خص نیست اما اختالل های ایمنی در آن دخیل هستند و 
برخی عوامل مس��تعدکننده نیز باعث تشدید این بیماری می شوند 

که مهم ترین آنها استرس و اضطراب است.
Á  رابطه آمالگام با بیماری لیکن پالن

دکتر اصفهانی ضمن اشاره به اینکه گاهی حساسیت به آمالگام می 
تواند باعث بروز این بیماری ش��ود، گفت: آمالگام ش��ایع ترین ماده 
دندانپزشکی ترمیمی است که منجر به واکنش مخاطی شبیه لیکن 
پالن می ش��ود و این واکنش ها اغل��ب نمایانگر یک واکنش افزایش 

حساسیت به جیوه است. 

وی بی��ان کرد: یکی از راهای تش��خیص بیماری لیکن پالن، انجام 
آزمای��ش حساس��یت به آمالگام یا »پچ تس��ت« می باش��د اما باید 
دانست که واکنش منفی به این آزمون منجر به رد شدن تشخیص 
افزایش حساس��یت به آمالگام نمی ش��ود و برخی مطالعات نش��ان 
می دهند که بیمارانی که در پچ تس��ت مثبت هستند، پاسخ بهتری 

به تشخیص نشان می دهند.
Á  آیا این بیماری، سرطان زاست

ای��ن عضو هیئت علمی اظهار ک��رد: لیکن پالن به خودي خود و در 
موارد ساده، یک بیماري بي آزار است اما اگر عودکننده باشد زمینه 
را براي بروز س��رطان فراهم مي کن��د. نکته مهم درباره مبتالیان به 
لیکن پالن دائمي که گاهي از بین مي رود و دوباره عود مي کند، آن 
اس��ت که این ضایعات ممکن است پیش سرطاني باشند و تبدیل به 

سرطان شوند.
وی اف��زود: ای��ن افراد باید بعد از مراجعه و بررس��ي اولیه در مطب 
دندانپزش��کي، حتم��ا هر 6 ماه تا یک س��ال یک بار ب��راي کنترل و 

بررسي ضایعه به دندانپزشک خود مراجعه کنند.
Á روش های تشخیص بیماری

استادیار دانشکده دندانپزشکی قزوین در مورد روش های تشخیص 
این بیماری گفت: دندانپزش��ک در ن��گاه اول ضایعات لیکن پالن را 
بررسي مي کند و سپس در نواحي دیگر بدن به دنبال موارد پوستي 
آن مي گردد و احتماال با یک متخصص پوس��ت و در مورد بانوان با 
یک متخصص زنان نیز مش��ورت مي کن��د و در مراحل بعدي براي 
کش��ف علت لیکن پالن احتماال آزمایش هاي خوني و آلرژي تجویز 
می کند و در موارد شدیدتر نیز از ناحیه مبتال نمونه برداري مي شود 
تا به کمک متخصص پاتولوژي مطمئن ش��ود که ضایعه لیکن پالن 

دچار سرطان نشده است. 
Á  درمان

دکت��ر اصفهان��ی ضمن بیان اینک��ه لیکن پالن در موارد س��اده که 
معم��وال بي عالمت ب��وده، نیازي به درمان ن��دارد و تنها کنترل آن 
الزم اس��ت، گفت: در موارد ش��دیدتر به دستور دندانپزشک باید از 
کرم ها، پمادها و یا دهانشویه هاي مخصوص که بعضي از آنها حاوي 
کورتون اس��ت، استفاده شود. گاهي اوقات نیز از کورتون به صورت 

خوراکي استفاده مي شود.

از ترمیم های آمالگام دندان تا بیماری لیکن پالن دهانی! 25 درصد شاغالن صنایع استان قزوین در 
معرض سر و صدا هستند

یکی از عوامل زیان آور محیط کار ش��اغالن صنایع و کارگاه ها، س��ر 
و صدای ناش��ی از کارکرد ماشین آالت صنعتی است. مهندس حبیب 
اله چگینی، رییس گروه س��المت کار مرکز بهداشت استان قزوین در 
این رابطه گفت: بر اس��اس بازرس��ی های انجام ش��ده توسط بازرسان 
س��المت کار اس��تان از تمامی کارگاه های تولیدی، خدماتی و معدنی 
تحت پوشش، مشخص ش��د که حدود یک چهارم  شاغالن  در کارگاه 
های بازرسی شده در معرض سر و صدای ناشی از ماشین آالت صنعتی 

قرار دارند.  
مهندس چگینی با بیان اینکه حد استاندارد این عامل زیان آور محیط 
کار در یک ش��یفت کاری طبق نظریه کمیته فنی بهداشت حرفه ای 
کش��ور 8۵ دسی بل است و مفهوم آن این است که اگر فردی در یک 
شیفت کاری هشت ساعته بدون استفاده از وسایل کنترلی در معرض 
صدای باالی 8۵ دسی بل قرار گیرد،  ممکن است دچار عوارض ناشی 
از آن شود، اظهار کرد: این عوارض شامل موارد عمومی )بی حوصلگی، 
پرخاشگری، سردرد، سرگیجه، تهوع، افزایش فشار خون، کاهش راندمان 
کاری، افزای��ش میزان حوادث حین کار( و ع��وارض اختصاصی )اُفت 

شنوایی موقت و دائم( است.
رئیس گروه سالمت کار مرکز بهداشت استان قزوین در خصوص کنترل 
ای��ن عامل زیان آور محیط کار بیان کرد: برای کنترل این عامل مخل 
سالمتی شاغالن راه های مختلفی وجود دارد که می توان به اقدامات 
فنی مهندسی نظیر کنترل صدا در منبع، استفاده از دیوارهای جاذب 
صوت، ایجاد اتاقک آکوستیک و گوشی های حفاظت شنوایی اشاره کرد.

بنا به گفته مهندس چگینی البته کنترل های پزشکی از جمله معاینات 
سالمت شغلی و تست شنوایی سنجی نیز توسط مراکز مجاز خدمات 
طب کار انجام گرفته و در صورت وجود اُفت شنوایی، پزشک معاینه گر 
به تغییر شغل فرد در معرض، به محل با تراز فشار صوت کمتر از حد 

استاندارد توصیه می کند. 

به طور کلی رژیم غذایی مناسب در پیشگیری از ابتال به سرطان های 
وابس��ته به هورمون )سرطان سینه و پروستات( و نیز جلوگیری از عود 

مجدد آنها نقش عمده ای دارد. 
ندا دهناد، کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین ضمن تأکید بر کنترل وزن و پیش��گیری از چاقی در پیشگیری 
از ابتال به س��رطان های وابس��ته به هورمون در افراد با سابقه فامیلی و 
مانع ش��دن از عود مجدد در بهبود یافتگان گفت: چاقی و ازدیاد سلول 
های چربی سبب رشد بیشتر تومور در سرطان های وابسته به هورمون 
اس��تروژن )تومورهای��ی که آزمایش پاتولوژی آنه��ا ER+ بوده یعنی با 
افزایش استروژن، تومور رشد می کند( می شود، زیرا سلول های چربی، 

مولد هورمون استروژن هستند.
Á  تأثیر سبزیجات و میوه های مختلف در کنترل رشد سرطان

به گفته این کارشناس تغذیه در افراد مبتال به سرطان سینه )استروژن 
مثبت در نمونه پاتولوژی(، سبزیجات و میوه های مختلف نقش مهمی 

در کنترل رشد یا بهبود مبتالیان دارد.
وی عنوان کرد: مصرف گیاهان حاوی شبه استروژن )فیتو استروژن ها( 
ش��امل دانه سویا و فرآورده های سویا، دانه کنجد، روغن کنجد، هویج، 

جعفری، لوبیای قرمز، سبوس گندم، عدس، نعنا، جو دوسر، جو، ریشه 
ش��یرین بیان، شنبلیله، سبوس برنج و دانه های قهوه باید کنترل شده 
باشد و عدم مصرف انواع دم کرده و دمنوش های گیاهی نکته دیگری 
اس��ت که باید در دوره درمان و حتی بهبود یافتگی از این نوع سرطان 

مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس تغذیه توصیه کرد: بهتر است به جای مواد اشاره شده در 
باال، به صورت منظم در برنامه غذایی روزانه از میوه ها و س��بزی های 
مهار کننده استروژن که به کنترل رشد تومور و مهار آن کمک می کنند 
همچون انواع انگور، خربزه، مرکبات، گالبی، آناناس، کدو حلوایی، انجیر، 
هندوانه، پیاز، کلم بروکلی، کلم پیچ، ذرت و لوبیای س��بز، چای سبز و 

زردچوبه استفاده شود.
Á  کنترل مصرف مواد غذایی حاوی چربی های اشباع و اسیدهای

چرب ترانس در سرطان های وابسته به هورمون
دهناد در مورد مواد غذایی که مصرف کنترل نشده آنها می تواند روند 
این قبیل بیماری ها را تش��دید یا موجب عود مجدد شود، توضیح داد: 
مصرف منابع غذایی حاوی چربی های اشباع )انواع گوشت های پُرچرب، 
پوست ماکیان، لبنیات پرچرب و فرآورده های حاصل از آن نظیر خامه، 

ک��ره، پنیر، بس��تنی و روغن های نباتی جام��د( و منابع غذایی حاوی 
اس��یدهای چرب ترانس )روغن نباتی جامد و تمامی غذاهای پخته یا 
س��رخ شده با آن، تمامی فرآورده های صنعتی تهیه شده با روغن مثل 
شیرینی ها، بیس��کویت ها، انواع غذاهای حاضری، سیب زمینی سرخ 
شده و پیراشکی( باید به صورت کنترل شده و در حداقل مقدار مصرف 

شود.
این کارشناس تغذیه در ادامه تأکید کرد: کنترل سطح ویتامینD  خون 
و جبران کمبود آن در پیشگیری از ابتال به این قبیل سرطان ها بسیار 
تأثیرگذار است. به گفته وی، مقادیر کمتر از ۵۰ نانوگرم در دسی لیتر 
ویتامین D در آزمایش خون نیاز به جبران کمبود آن توسط مکمل های 

دارویی تحت نظر پزشک دارد.
دهناد همچنین بر استفاده از مواد غذایی حاوی پروبیوتیک ها ) ماست، 
پنیر، دوغ، نان و بیس��کویت( در برنامه غذایی روزانه این بیماران تأکید 
کرد و گفت: فرآورده های حاوی این باکتری های مفید باید در یخچال 
نگهداری شوند و مکمل های پروبیوتیکی نیز امروزه به اشکال مختلف 
مثل شربت، پودر، کپسول، شیاف موجود است که مصرف آنها در صورت 

لزوم با نظر مشاور تغذیه توصیه می شود. 

رژیم غذایی مناسب در پیشگیری از ابتال 
به سرطان های وابسته به هورمون نقش 

عمده ای دارد
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ضربان

در هفته اول اسفند، »ورزش، کلید طالیی سالمت مردان« می شود

دکتر ناهید یزدی، معاون فنی معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و مدیر گروه س��المت جمعیت و خانواده مرکز بهداش��ت استان 
گفت: پویش هفته ملی »س��المت مردان ایران« همه ساله در هفته اول 
اسفندماه با هدف اطالع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه 
در خصوص اولویت های سالمت مردان کشور برگزار می شود که امسال 
)سال 1396( ستاد برگزاری این هفته، موضوع فعالیت بدنی را به عنوان 
محور اصلی پویش با شعار »ورزش، کلید طالیی سالمت مردان« تعیین 

کرده است.
Á برگزاری نشست برنامه ریزی فعالیت ها

به این مناس��بت، نشست هماهنگی برنامه ریزی فعالیت های این هفته 
با حضور دکتر یزدی و کارشناس��ان واحدهای پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر، س��المت محیط و کار، سالمت روان، آموزش و ارتقای سالمت 

برگزار شد.
نرگس شلویری، کارشناس میانس��االن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین اظهار کرد: در این نشست مقرر شد، آموزش گروه های 
مختل��ف جامعه با موضوع فعالیت بدنی، توزیع پوس��تر و بروش��ورهای 
آموزشی با موضوع کم تحرکی، پیگیری امکان اعطای مأموریت ساعتی به 
مردان برای انجام فعالیت ورزشی در محیط کار، طرح مطالب آموزشی در 
شورای اداری استان و مجمع استانی سالمت، برگزاری همایش و مسابقات 
ورزشی، اطالع رسانی به کارکنان مرد صنایع و ادارات و دیگر فعالیت های 

مرتبط انجام شود. 
در این نشست اعالم شد که محورهای اطالع رسانی روز شمار هفته ملی 

سالمت مردان به شرح زیر است:
اول اسفند: نقش فعالیت بدنی در سالمت همه گروه های سنی و جمعیتی 

از کودکان و جوانان تا میانساالن و سالمندان، معلولین و بیماران.
دوم اسفند: نقش ورزش در کنترل عوامل خطر بیماری قلبی - عروقی با 

تأکید بر چاقی شکمی به عنوان زنگ خطر سالمت مردان.
سوم اسفند: سالمت مردان، سالمت خانواده.

چهارم اسفند: ورزش همگانی و محیط زندگی حامی فعالیت بدنی.
پنجم اسفند: محیط کار حامی فعالیت بدنی.

ششم اسفند: نقش ورزش در سالمت روانی و اجتماعی مردان.
هفتم اسفند: ورزش و سالمت اسکلتی عضالنی.

تیم اطالع رسانی بحران در دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین تشکیل می شود

روز 18 بهمن 1396 نشست کمیته پشتیبانی کارگروه 
س��المت در حوادث و بالی��ا، در دفتر معاونت توس��عه 
مدیریت و منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین تشکیل 
ش��د. در این نشست، محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط 
عمومی دانش��گاه با بیان اینکه کانون دانشجویی روابط 
عمومی که پایلوت کشوری است، آموزش الزم دیده اند 
تا به عنوان نیروی داوطلب در مواقع بحران برای اطالع 
رسانی حضور یابند، اظهار کرد: برای تشکیل تیم اطالع 
رسانی حوزه سالمت استان قزوین، نه تنها چند خبرنگار 
افتخاری اعالم آمادگی کرده اند بلکه با مسئوالن روابط 
عمومی در واحدهای تابعه دانشگاه مکاتبه شده تا افراد 
داوطلب برای حضور در تیم فوریت ها معرفی ش��ود که 

تاکنون چند تن داوطلب شده اند.
ارداقیان با اظهار قدردانی از تالش های امدادگران هالل 
احمر در مواقع بروز بحران عنوان کرد: مجموعه دانشگاه 
نیز در چنین مواقعی، هم ارز یا حتی بیشتر از نیروهای 
ه��الل احمر در صحنه بحران حض��ور دارد ولی فعالیت 
های حوزه س��المت بس��یار کمتر از واقعیت ها انعکاس 
می یابد که یکی از دالیل آن، نبود نیروهای داوطلب در 

دانشگاه در مواقع بروز بحران هاست.
علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران 
دانشگاه هم ضمن قدردانی از زحمات تمامی واحدها در 
خصوص همکاری در زلزله کرمانشاه اظهار کرد: با توجه 
به اینک��ه تجربه تلخی بود ولی عملکرد دانش��گاه قابل 
تقدیر بود. وی درخواس��ت کرد: انعکاس و اطالع رسانی 
اخب��ار مرتبط با  بحران توس��ط روابط عمومی بهینه تر 

انجام شود.
Á مصوباتی برای ارتقای ایمنی

در ادامه این نشست موارد زیر به تصویب رسید:
مقرر ش��د در مواقع بروز بحران برای حضور افراد در   

خارج از س��اعات اداری و خ��ارج از وظایف آنان، گواهی 
حضور توس��ط مرک��ز هدایت عملیات بحران دانش��گاه 

صادر و توسط واحدها اقدام الزم انجام شود.
در خصوص برنامه تخلیه س��اختمان ستاد شماه یک   

در مواق��ع بحران موضوع بحث و بررس��ی و مقرر ش��د 
تدوین برنامه تخلیه س��اختمان ستاد از جمله آموزش، 
نصب نشانگرها و اعالم حریق و اجرای مانور انجام شود.

به منظور ارتقای ایمنی س��اختمان س��تاد مقرر شد   
برنامه ارزیابی و اجرای ایمنی غیرسازه ای انجام شود.

پیگیری تخصیص اعتبارات بیمارس��تان صحرایی از   
محل اعتبارات ماده 1۰ قانون تنظیم، انجام شود. 

مقرر ش��د دفتر فنی دانش��گاه با توجه به ابالغ آیین   
نام��ه احداث و م��کان یابی مراکز درمان��ی و آیین نامه 
نظامات فنی و مهندس��ی در طراحی س��ازه ها نس��بت 
به گزارش اقدامات انجام ش��ده مطابق مبحث ماده ۲1 
مقررات س��اختمان به دبیرخان��ه پدافند غیرعامل اقدام 

کند.
برای ارتق��ای ایمنی س��امانه اتوماس��یون عملیاتی   

اورژان��س 11۵ مق��رر ش��د انفورماتیک دانش��گاه برای 
ارتق��ای دسترس��ی و س��رعت اینترنت مرک��ز عملیات 

اورژانس اقدام کند. 

تغییر تمرکز داروسازان از ساخت و عرضه دارو به
 ارائه خدمات دارویی و کمک به روند صحیح دارو درمانی

ب��ه گفته دکتر امید کارآگاه، مدیر نظارت بر دارو و مخدر معاونت غذا 
و داروی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین اولین دوره آموزشی تخصصی 
»خدمات دارویی در بیمارس��تان« با حضور دکتر ش��هرامی، دستیار 
تخصصی داروس��ازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژه تمامی 

داروسازان شاغل در بیمارستان های استان قزوین برگزار شد.
دکت��ر کارآگاه گفت: در این دوره در خصوص  تصمیم گیری در ارائه 
خدمات درمانی به صورت گروهی، رویکرد بیمار محور به جای بیماری 

محور یا دارو محور و تالش برای کاهش هزینه ها مطالبی بیان شد.
وی به نقل از دکتر ش��هرامی اظهار کرد: تشخیص مشکالت کنونی و 
ممکن مربوط به انواع داروها، رفع مش��کالت کنونی ناش��ی از مصرف 
داروها و پیش��گیری از بروز مش��کالت ممکن مربوط به انواع داروها، 
سه گام اصلی برای دستیابی به اهداف نهایی مراقبت های دارویی در 

بیمارستان توسط داروسازان است.
این دوره آموزشی، روز  19 بهمن 1396 در سالن جلسات معاونت غذا 

و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. 

طرح برون سپاری ملزومات 
دندانپزشکی در دانشکده 

دندانپزشکی قزوین اجرا شد 
به منظور تسهیل در سرعت روند درمان مراجعه کنندگان و اطمینان 
از اس��تریل کامل وسایل، طرح برون سپاری ملزومات دندانپزشکی در 

دانشکده دندانپزشکی قزوین از روز 1۵ بهمن 1396 به اجرا در آمد.
طب��ق این ط��رح، اتاقی نیز بدین منظور آماده ش��د که در آن تمامی 
وس��ایل یکبار مصرف استریل از قبیل دس��تکش، ماسک، پیش بند، 

رول پنبه، گان، ش��ان، سرنگ، سر ساکشن، سوند و روکش یونیت، به 
مراجعه کنندگان فروخته می ش��ود و البته مبالغ این وسایل از تعرفه 

درمان آنان کسر می شود. 

روز 1۴ بهمن 1396 نشس��ت ش��ورای تحصی��الت تخصصی و فوق 
تخصصی دانش��کده پزشکی با حضور دکتر نوید محمدی، رییس این 

دانشکده برگزار شد و هفت مصوبه داشت.
بررس��ی وضعیت ثبت و تأیید الک بوک الکترونیک دستیاران، ثبت 
پروپوزال، ارائه گزارش از پیشرفت پایان و دفاع از پایان نامه در بازده 
زمانی مشخص ش��ده، تصمیم گیری در خصوص نمره کسر شده به 
ازای هر روز مرخصی از کمک هزینه متغیر دس��تیاران، اطالع رسانی 
در خصوص ارزشیابی اساتید بالینی توسط دستیاران در سامانه سما، 
تصمیم گیری در خصوص وضعیت ارتقای دکتر حامد فرزانه و دکتر 
لیال اخوان و تهمینه کریمیان، دس��تیاران رش��ته تخصصی عفونی و 
تأکید و یادآوری برخی مصوبات دانش��گاه مرتبط با دوره دستیاری از 

مصوبات این نشست بود.
دکتر س��یامک یعقوبی، معاون آموزشی دانش��کده، دکتر حمیدرضا 

نجاری، مدی��ر آموزش تحصیالت تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی 
دانشکده و مدیران هشت گروه تخصصی شامل روانپزشکی، کودکان، 
جراحی، داخلی، بیهوش��ی، عفونی، قلب و زنان در این نشست حضور 

داشتند. 

نشست شورای تحصیالت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده 
پزشکی برگزار شد 
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روز ۲6 بهمن 1396 نشس��ت آموزشی مس��ئوالن انبار در واحدهای 
دانش��گاه با حضور حبیب قنبری، مدیر خدمات پش��تیبانی، حسین 
ش��یخی، مع��اون مدیر ام��ور مالی دانش��گاه و محمدرض��ا زهرایی و 
مسئوالن انبار س��تاد مرکزی دانشگاه در سالن آمفی تئاتر ساختمان 

شماره یک برگزار شد. 
در ابتدا قنبری ضمن خیر مقدم به مس��ئوالن انبار تمامی واحدها در 
خصوص اهمیت این حوزه از نگاه ریاس��ت دانش��گاه و معاون توسعه 
مدیریت و منابع و نقش بسزای این حوزه در صرفه جویی منابع مالی 

دانشگاه سخن گفت.
در ادامه فایل آموزش��ی انبارداری توس��ط وی تش��ریح شد و نشست 
پرس��ش و پاسخ و بیان مسئله و ارائه راه حل برگزار و در نهایت مقرر 

شد موارد به معاونت توسعه انعکاس داده شود.
شیخی، معاون مدیر امور مالی دانشگاه نیز در خصوص نرم افزار نظام 

نوی��ن مالی، تغییرات و به روزس��انی آن در حوزه انبار، آموزش آن به 
تمامی ش��رکت کنندگان و لزوم اس��تفاده بهینه ت��ر از این نرم افزار 

سخن گفت.
در پایان هم زهرایی، مسئول انبار مرکزی به سواالت شرکت کنندگان 

در این خصوص پاسخ داد. 

ندا دهناد، کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم  قزوین با 
تأکید بر توجه عموم مردم در انتخاب نوع مواد غذایی و هر عامل محیطی 
که می تواند افراد را در معرض ابتال به سرطان قرار دهد، گفت: بهتر است 
از مصرف مواد غذایی فرآوری شده و صنعتی مانند انواع سوپ های آماده 
که در ترکیبات آنها افزودنی های غذایی مجاز مانند مونوسدیم گلوتامات 
اس��تفاده و مواد غذایی که در پوش��ش بسته بندی آنها از ماده شیمیایی 
اس��تفاده شده اس��ت )قوطی های فلزی غذا، نوشیدنی ها و بطری های 

پالستیکی سخت( پرهیز شود.
Á لزوم کنترل قند خون

به گفته دهناد نگهداری قند خون در محدوده طبیعی و کنترل مصرف 
مصرف منابع غذایی حاوی شکر و قند و فرآورده های آنها )مانند انواع 
کیک، کلوچه، نوشیدنی های شیرین، شکالت و بیسکویت( می تواند 
نقش مهمی در پیشگیری ابتال به سرطان داشته باشد، زیرا سلول های 

سرطانی در محیط شیرین رشد بیشتری دارند.

Á پرهیز از مصرف مواد غذایی دودی و سوسیس و کالباس
کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم  قزوین همچنین بر 
انتخاب حداقل یک واحد )س��هم( از سهم میوه روزانه از خانواده مرکبات 
و اس��تفاده از منابع غذایی حاوی لیکوپن )مثل گوجه فرنگی( در برنامه 
غذای��ی روزانه توصیه کرد و در مقابل بر پرهیز از مصرف غذاهای ذغالی، 
دودی و کبابی، خصوصا گوش��ت های کباب شده در دمای باالتر از ۲۰۰ 
درجه سانتیگراد که حاوی مواد مضر مثل هیدروکربن های آروماتیک پلی 
سیکلیک هستند و پرهیز از مصرف سوسیس، کالباس، غذاهای نمک سود، 
ترشیجات و مواد غذایی دودی که حاوی مواد مضر نیتروز آمین هستند، 

توصیه اکید داشت.
Á !پرهیز از تماس لمسی زیاد با دیسک های لوح فشرده

اما آخرین و جالب ترین نکته ای که این کارشناس تغذیه بالینی در ارتباط 
با پیش��گیری از سرطان به آن اش��اره کرد، پرهیز از تماس لمسی زیاد با 
دیس��ک های لوح فشرده )cd/dvd( بود، زیرا حاوی مواد شیمیایی به نام 

)Bisphenol( هستند و از طریق پوست جذب می شوند. 

روزهای 11 و 1۴ بهمن 1396 نشست های هیأت ممیزه دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین با حضور اعضا در معاونت آموزش��ی دانشگاه برگزار و در 
آن ه��ا با ارتقای رتبه علمی  چهار تن از اعضای هیأت علمی دانش��گاه 
موافقت شد. در نشست 11 بهمن، مدارک ارتقای رتبه دکتر عزت السادات 
حاج سید جوادی، متخصص زنان و زایمان و عضو هیأت علمی دانشکده 
پزشکی و همچنین دکتر حمزه علی جمالی، دکترای تخصصی بهداشت 
محیط و عضو هیئت علمی دانش��کده بهداشت بررسی شد و رتبه وی از 

مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت. 
در نشس��ت 1۴ بهمن دکتر حمید کاریاب، دکترای تخصصی بهداشت 

محیط و عضو هیأت علمی دانش��کده بهداش��ت از مرتبه استادیاری به 
دانشیاری و دکتر محمد مهدی امام جمعه، دکترای تخصصی بهداشت 
محیط و عضو هیأت علمی دانش��کده بهداش��ت از مرتبه  دانشیاری به 

استادی ارتقا یافتند. 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حال حاضر دارای هشت عضو هیأت علمی 
با رتبه استادی ش��امل دکتر منوچهر مهرام، دکتر محمدرضا علی اکبر 
زاده س��اروخانی، دکتر مرجان نصیری اصل، دکتر نعمت اله غیبی، دکتر 
فرزاد رجایی، دکتر ابوالفضل مهیار، دکتر پرویز ایازی و دکتر مهدی امام 

جمعه است.

مدارس مروج سالمت، مدرسه را سالمت محور می کنند، یعنی مشارکت 
مدیر، کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان برای تأمین سالمت دانش 
آموزان جلب شده و مدارس نیز از نظر فیزیکی و روانی، محیطی أمن پیدا 
می کنند. با همه این ها، موفقیت برنامه مدارس مروج س��المت در گرو 

تعامل دوجانبه آموزش و پرورش و حوزه بهداشت است.
مژگان عباسی، کارشناس مسئول س��المت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداش��ت استان قزوین با بیان این مطلب گفت: به منظور بررسی 
مش��کالت اجرایی برنامه مدارس مروج س��المت، نشس��ت کارشناسان 
سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس استان، روز 16بهمن 1396 در معاونت 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
به گفته وی در این نشست، کارشناسان مسئول برنامه در هر شهرستان، 
گزارش��ی از نتایج اجرای برنامه مدارس مروج سالمت در سال تحصیلی 
1396-139۵ ارائه و ضمن مقایس��ه با نتایج س��ال تحصیلی گذش��ته، 

مشکالت برنامه در سال تحصیلی جاری را عنوان کردند. 
کارش��ناس مسئول س��المت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت 
استان قزوین عنوان کرد: با توجه به اینکه از اداره کل سالمت آموزش و 

پرورش درخواست شده بود تا در هر منطقه، تیم ارزیاب ثابت، متشکل از 
کارشناسان ۲ حوزه ارزیابی مدارس مروج سالمت را انجام دهند و چون 
انجام این کار برای ارزیابی 3۷6 مدرسه مروج استان امکان پذیر نیست، در 
این نشست مقرر شد بعد از انجام ممیزی خارجی مدارس مروج سالمت 
و قبل از ارسال نتایج به معاونت بهداشتی، کارشناسان سالمت نوجوانان، 
جوانان و مدارس با کارشناس��ان س��المت مناطق آموزش و پرورش هر 
شهرستان ضمن حضور در مدارس، نحوه اجرای برنامه و چگونگی تکمیل 

چک لیست های ارزیابی مدارس را بررسی کنند.

برگزاری نشست آموزشی مسئوالن انبار در دانشگاه

بیماران سرطانی از مصرف بی رویه مواد غذایی
 صنعتی و فرآوری شده پرهیز کنند

رتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتقا یافت

موفقیت برنامه مدارس مروج سالمت، نیازمند تعامل
 حوزه های آموزش و پرورش و بهداشت است

نجات جان مادر جوان در قزوین بعد از اقدام 
به سقط غیرقانونی

مادر ۲۴ ساله ای که در حاملگی سوم خود به دنبال مصرف خود سرانه 
داروی سقط جنین و پنهان کردن این موضوع از پزشکان و کادر درمان، 
در حالت شوک هیپو ولمیک )در اثر از دست دادن مقدار زیادی خون( 
به صورت اورژانسی به مرکز آموزشی- درمانی کوثر قزوین مراجعه کرده 

بود، با اقدام به موقع تیم پزشکی از مرگ نجات یافت. 
دکتر نرجس بیگم هاشمیان، متخصص زنان و زایمان مرکز آموزشی- 
درمانی کوثر قزوین درباره این بیمار گفت: با توجه به این که حاملگی 
وی خارج از رحم بود و وی بدون اطالع از این موضوع تخصصی، اقدام 
به سقط کرده بود، دچار پارگی شدید لوله های رحم شده بود که تمام 
اقدامات الزم برای نجات جانش توسط تیم درمان انجام شد و با یاری 

خداوند و انجام اقدامات به موقع، این مادر از مرگ حتمی نجات یافت.
سقط غیرقانونی، هرگز 

به گفته دکتر هاش��میان، عدم آگاهی برخی خان��واده ها از عوارض و 
خطرات سقط غیرقانونی در منزل، درمان های خانگی یا مراجعه به افراد 
غیر متخصص در زمینه پزشکی باعث شده تا آنان، عزیزان خود را در 

معرض خطر مرگ قرار دهند. 
این متخصص زنان و زایمان اذعان کرد: از عوارض خودسرانه این داروها 
می توان به پارگی رحم، پارگی دهانه رحم، عفونت و شوک های عفونی 

و حتی مرگ اشاره کرد. 

مانور دورمیزی مقابله با بحران در مرکز 
آموزشی درمانی بوعلی سینا برگزار شد

ممکن است هر لحظه بحران رخ دهد و کل سیستم شهری و کشوری 
تحت تأثیر قرار گیرد، بیمارستان نیز از این اتفاق مستثنی نیست، در 
این خصوص آمادگی نیروهای مدیریت بحران، بسیار حایز اهمیت است.

دکتر سید سعید فرزام، رئیس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین 
در این رابطه گفت: مانور مجموعه ای است از راهکارهای مناسب که قبل 
از وقوع حادثه به منظور باالبردن س��طح آگاهی و آموزش مهارت های 
عملی کارکنان در بیمارستان انجام می شود تا میزان آمادگی کارکنان 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نواقص شناسایی و رفع شوند.
محمد یوسفلی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا هم 
گفت: فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله 

در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران، مدیریت بحران می باشد.
وی بیان کرد: مانور دورمیزی تمرینی برای شبیه سازی بحران، پیشنهاد 
و به چالش کش��یدن برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن است. این 
مانور س��ناریویی دارد که عده ای حادثه ای را پیش از وقوع تعریف می 
کنند و افراد را برای فکر کردن ترغیب مي کنند که بدانند در زمان بروز 

بالیا و بحران چه اقداماتی را انجام دهند.
مهن��از صحراکاران، دبیر کمیته بحران و بالیا مرکز آموزش��ی درمانی 
بوعلی سینا  نیز گفت: مانور زلزله فرضی با هدف آشنا سازی کارکنان با 
شرح وظایف محوله، تمرین برنامه نویسی در کمترین زمان، ارتباطات 
درون سازمانی و برون سازمانی، شناسایی نقاط قوت و ارزیابی توانایی 
اعضای چارت بحران، استخراج مشکالت و موانع موجود در برنامه بحران 

بیمارستان برگزار شد.
گفتنی است؛ این مانور با حضور تمامی اعضای تیم مدیریت بحران در 
سالن اجتماعات مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینا در تاریخ 19 بهمن 

1396 برگزار شد. 

ضربان
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غربالگری شنوایی برای نوزادان و شیرخواران ناراحت کننده 
و دردناک نیست

برگزاری جشن تولدی متفاوت در مرکز 
آموزشی - درمانی 22 بهمن قزوین

مرکز درمان سوء مصرف مواد مرکز آموزشی - درمانی ۲۲ بهمن 
به عنوان تنها مرکز دولتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در درمان 
اعتی��اد به مدت چندین س��ال اس��ت که ب��ا کادری متخصص و 
مجرب، خدمات درمانی شامل روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری 
و پرستاری را به بیماران واجد شرایط ارائه می دهد. روز 19 بهمن 
1396 در این مرکز به مناس��بت پاکی یک س��اله یکی از بیماران 
)مصرف نکردن مواد مخدر(، جشن تولدی با حضور سایر بیماران 

و کادر مرکز برگزار شد.
در این برنامه محمد رضا بیگدلو، مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی 
۲۲ بهمن، ضمن تش��کر از زحمات دکتر صفاری زاده، مس��ئول 
فن��ی واحد ت��رک اعتیاد و تی��م زحمتکش مرکز گف��ت: اعتیاد، 
بیماری مزمنی اس��ت که موجب وابستگی جسمانی و روانی فرد 
مصرف کننده به مواد ش��ده و به تبع آن دارای  پیامدهای فردی، 

خانوادگی و اجتماعی دارد.
وی با اشاره به اینکه اهمیت درمان این بیماری و کاهش آسیب در 
آن، با توجه به پیامدهای منفی بسیار برای فرد و جامعه از اولویت 
های اقدامات هر جامعه اس��ت، عنوان کرد: این مراس��م، فقط به 
عن��وان نمادی برای افزایش انگی��زه و اهمیت به درمان مراجعان 

برگزار می شود. 
در پایان این برنامه به رس��م یادبود، هدیه ای به این بیمار تقدیم 

شد. 

تالش کادر درمانی بخش اورژانس به بیمار 
زندگی دوباره بخشید

محمد یوس��فلی، مدیر پرس��تاری مرکز آموزشی و درمانی بوعلی 
سینا قزوین از احیای موفق یک بیمار با تالش کادر درمانی بخش 

اورژانس مرکز خبر داد. 
یوس��فلی گفت: بیمار، مرد ۴۷ س��اله ای با تشخیص سکته قلبی 
حاد و اریتمی قلبی در بدو پذیرش بود که دچار ایست قلبی شد و 
با تالش و فعالیت کادر درمانی بخش اورژانس پس از نیم ساعت، 

قلب بیمار احیا شد و زندگی وی نجات یافت.
مدیر پرس��تاری مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا عنوان کرد: با 
انتق��ال بیمار به بخش آنژیو گراف��ی، اقدامات آنژیو گرافی و آنژیو 
پالس��تی توس����ط دکتر محمدمهدی دای��ی، متخصص قلب و 
فلوشیپ آنژیو گرافی برای بیمار انجام شد و بیمار با حال عمومی 
مس��اعد به بخش سی سی یو منتقل ش��د. وی ادامه داد: با انجام 
مراقب��ت های درمان��ی الزم، بیمار پ��س از 6 روز با حال عمومی 

خوب، مرخص شد. 

کاهش شاخص پوسیدگی دندان دانش 
آموزان استان قزوین با انجام 

وارنیش فلوراید

ب��ا انجام وارنیش فلوراید ش��اخص »تعداد دندان های پوس��یده، 
کش��یده، ترمیم ش��ده« دانش آموزان 1۲ ساله اس��تان قزوین از  

۲.۲9 در سال 91 به 1.81در سال 139۵ کاهش یافته است. 
مژگان عباس��ی، کارشناس مسئول س��المت نوجوانان، جوانان و 
مدارس مرکز بهداشت استان قزوین با بیان این خبر گفت: انجام 
وارنیش فلوراید دندان های دانش آموزان اس��تان از س��ال 1391 
با تعداد 3 هزار وارنیش فلوراید آغاز ش��د و با افزایش س��الیانه در 
س��ال تحصیلی 1396-139۵ به ۲61 ه��زار و 9۲ مورد افزایش 
یاف��ت. به گفته این کارش��ناس در مرحله اول وارنیش فلوراید در 
س��ال تحصیلی جاری، تاکنون برای 9۰ ه��زار دانش آموز انجام 

شده است. 

طرح کش��وري غربالگري ش��نوایی ن��وزادان، تش��خیص و مداخله 
نوزادان و ش��یرخواران توس��ط س��ازمان بهزیس��تي کشور طراحي 
و از اس��فند 1383 در تمامی اس��تان هاي کش��ور آغاز شده است. 
غربالگری ش��نوایی نوزادان و ش��یرخواران، برنامه ای عمومی برای 
تمامی نوزادان تازه متولد ش��ده قبل از ترخیص از بیمارستان است 

که توسط کارشناس شنوایی سنجی انجام می شود.
آمنه احدی زاده، کارشناس برنامه شنوایی سنجی معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطالب افزود: انجام این 
آزمون، بس��یار س��ریع بوده )۲ تا ۵ دقیقه ( و برای نوزادان ناراحت 

کننده و دردناک نیست.
وی ب��ا بی��ان اینکه تمامی متولدین قبل از ی��ک ماهگی باید تحت 
غربالگری ش��نوایی قرار بگیرند و همه نوزادانی که نتیجه غربالگری 
شنوایی آن ها مثبت بوده است )مشکوک به کم شنوایی( باید قبل از 
3 ماهگی تحت ارزیابی های شنوایی شناسی تخصصی قرار بگیرند، 
گفت: همه نوزادان کم ش��نوا باید قبل از 6 ماهگی تحت مداخله به 

هنگام مناسب قرار بگیرند.
Á غربالگری شنوایی نزدیک به 13 هزار نوزاد در استان

بنا به اظهار کارش��ناس برنامه شنوایی سنجی مرکز بهداشت استان 
قزوین، کم ش��نوایی از ش��ایع ترین اختالالت م��ادرزادی بوده و در 
نوزادان بدون عالئم و نشانه ظاهری و اختاللی، آرام و خاموش است 
و در صورت اجرا نش��دن برنامه های غربالگری شنوایی، ممکن است 

کم شنوایی تا 18 یا حتی ۲۴ ماهگی پنهان بماند. 
به گفته این کارش��ناس، س��ن تش��خیص کم ش��نوایی )قبل از 3 
ماهگی( و ش��روع توانبخش��ی )قبل از 6 ماهگی( از عوامل مهم در 
بهبود گفتار و زبان در کودکان کم شنواس��ت و از حدود 6 ماهگی 
تا سه سالگی، بهترین دوران زبان آموزی کودک به شمار می¬رود. 
وی ادامه داد: تش��خیص کم ش��نوایی و ش��روع درمان، در هوش و 

قدرت یادگیری کودک، بسیار مؤثر است.
اح��دی زاده با بیان اینکه ۵.3 درص��د از جمعیت کل جهان را کم 
شنوایی ناتوان کننده تشکیل می دهد و در ایران، شیوع کم شنوایی 
مادرزادی  ۴.۷ در هر هزار تولد زنده اس��ت، اظهار کرد: در س��ال 

139۵ تعداد 1۲ هزار و 68۰ نوزاد توسط سازمان بهزیستی استان 
قزوین از نظر ش��نوایی غربالگری ش��دند )6۰ درصد نوزادان متولد 
ش��ده( و از این تعداد 18۵ نوزاد مبتال به کم شنوایی شناسایی شد 
که ۲۷ درصد کم شنوایی متوسط، افزون بر 3۵  درصد کم شنوایی 

شدید و 38  درصد کم شنوایی عمیق داشتند.
Á  اجلرای برنامله غربالگلری در مراکز خدمات جامع سلالمت

استان
احدی زاده این سخنان را روز 16بهمن 1396 در نشست هماهنگی 
در خص��وص ادغام برنامه غربالگری کم ش��نوایی مادرزادی دائمی 
با حضور کارشناس��ان برنامه غربالگری کم شنوایی شهرستان های 
تحت پوشش اس��تان در معاونت بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی 

قزوین بیان کرد.
 در ابتدای این نشس��ت، دکترسولماز فرخ زاد، رییس گروه بیماری 
های غیرواگیر مرکز بهداشت استان قزوین توضیحاتی در خصوص 
کم شنوایی مادرزادی  بیان کرد. همچنین پس از توضیحات احدی 
زاده در خصوص مش��کالت و چالش ه��ای پیش رو، بحث و تبادل 
نظر و مقرر ش��د برنامه غربالگری کم ش��نوایی مادرزادی دائمی از 
ابتدای س��ال 139۷ در استان قزوین در سطح مراکز خدمات جامع 

سالمت اجرا شود. 

وارنیش فلورایدتراپی به صورت ایمن، آسان و بدون درد
 و عارضه انجام می شود

درمان موفق بانوی گرفتار مواد مخدر در مرکز تخصصی زنان قزوین

دکتر اکبر یوسفی، کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان مرکز 
بهداش��ت اس��تان قزوین با بیان اینکه اس��تفاده از فلوراید اهمیت 
ویژه ای در کنترل و پیش��گیری از پوس��یدگی دندان دارد، اظهار 
ک��رد: وارنیش فلورایدتراپی به صورت ایمن، آس��ان و بدون درد و 
عارضه است و بدون نیاز به بی حسی موضعی در یک جلسه انجام 

می شود.
وی تصریح کرد: قبل از وارنیش فلورایدتراپی بهتر اس��ت کودک، 
غذای کافی میل کرده باش��د زیرا تا چند س��اعت پس از وارنیش 
فلوراید تراپی، نباید غذا بخورد. دکتر یوسفی ادامه داد: استفاده از 
مسواک و خمیردندان برای تمیز کردن دندان های کودک، قبل از 

وارنیش فلورایدتراپی کافی است. 
به گفته کارش��ناس مسئول سالمت دهان و دندان مرکز بهداشت 
اس��تان قزوین، فلوراید یک ماده طبیعی اس��ت که در س��اختمان 
دن��دان نفوذ ک��رده و باعث افزای��ش مقاومت دندان ه��ا در برابر 
پوس��یدگی می شود. وی با اش��اره به اینکه وارنیش فلوراید، ماده 

ای نیمه مایع، چس��بنده و حاوی فلوراید است که همانند الکی بر 
روی دندان فرد قرار می گیرد و در تماس با سطح دندان به تدریج 
فلوراید آزاد می کند، گفت: با حضور فلوراید، دندان س��فت شده و 

در برابر پوسیدگی، مقاومت بیشتری خواهد داشت.
این کارش��ناس با بیان اینکه وارنیش به صورت بسته بندی یکبار 
مصرف اس��ت، عنوان کرد: بعد از خش��ک کردن سطح دندان ها، 
وارنیش فلوراید با برس مخصوص به صورت الیه ای نازک بر روی 
تمام س��طوح دندان ها مالیده می ش��ود که بالفاصله در تماس با 

بزاق، سفت می شود. 
دکت��ر یوس��فی با بیان اینکه ک��ودک، دو تا چهار س��اعت پس از 
فلورایدتراپ��ی، نبای��د چی��زی بخ��ورد و در هم��ان روز وارنیش 
فلورایدتراپ��ی، بهتر اس��ت غذاهای نرم میل کن��د، گفت: تا صبح 
روز بعد، از مس��واک و نخ دندان استفاده نشود تا وارنیش به مدت 
طوالنی تر در تماس با دندان ها باقی بماند و اثربخشی آن، بیشتر 

شود.

دکت��ر ونوس چگینی، متخصص زنان و زایمان مرکز آموزش��ی – 
درمان��ی کوثر قزوین گفت: بانوی ۲۷ س��اله ای ک��ه در حاملگی 
چه��ارم خود با اعتیاد ش��دید به مواد مخدر و با س��ابقه آس��م و 
مش��کالت  قلبی )تنگی ش��دید آئورت( به این مرکز مراجعه کرده 

بود، با موفقیت زایمان کرد.
ب��ه گفته دکتر چگینی، بیمار با وجود داش��تن مجوز قانونی مبنی 
بر سقط جنین خود به مراکز درمانی مراجعه نکرده بود و با سابقه 
افس��ردگی ش��دید و فرارهای متع��دد از بیمارس��تان در نهایت با 

ش��روع دردهای زایمانی و تنگی نفس شدید از بیمارستان »شفا« 
تاکستان به این مرکز اعزام و سزارین شد. 

یادآور می ش��ود؛ حضور دکتر ناهید ناصح، فلوشیب بیهوشی قلب 
در حی��ن جراحی، کم��ک بزرگی به تیم جراحی ب��ود و بیمار که 
چس��بندگی وسیع داخل شکم داش��ت، بعد از جراحی به دستگاه 
تنفس��ی وصل و به بخ��ش مراقبت های ویژه منتقل ش��د که در 
نهایت پس از دریافت خدمات پزشکی، ۲ روز بعد به بخش منتقل 

شد.

ضربان
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

تجلیل از فرزند شهید توسط رییس 
مرکز بهداشت

 شهرستان قزوین

روز ۲۴ بهمن 1396 دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت 
شهید بلندیان شهرس��تان قزوین از زهرا نصرآبادی، کارمند ستادی این 
مرکز که فرزند شهید عبدالرحمان نصرآبادی است، با اهدای گل و هدیه 
ای تجلیل کرد. این دیدار با هدف تجدید میثاق با شهدا و ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت انجام شد.
ش��هید عبدالرحمان نصرآبادی در سال 136۰ در منطقه مهاباد به درجه 

رفیع شهادت نائل شد. 

چاقی، بیماری های
 قلبی- عروقی و سرطان؛  نتیجه  

مصرف زیاد چربی  

حمیده جانزاده، کارش��ناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت شهدا از 
مراکز تابعه مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، به مناسبت 
هفته بس��یج ملی آموزش تغذیه در جمع والدین و دانش آموزان مدرسه 
ابتدایی صدیقه رودباری این شهرستان گفت: برای پیشگیری از بیماری 
های قلبی- عروقی، مصرف چرب��ی و روغن را کاهش دهید زیرا مصرف 
زیاد روغن و چربی عالوه بر ایجاد چاقی، خطر ابتال به بیماری های قلبی- 

عروقی و برخی از انواع سرطان ها را افزایش می دهد.
وی عن��وان کرد: برای مصرف کمتر چربی ها، غذاها را به صورت کبابی، 
تنوری، بخارپز یا آب پز مصرف کنید و از مصرف بی رویه شیرینی های 
خامه دار، چیپس، س��س سفید ساالد، سوسیس، کالباس، همبرگر، کله 
پاچه، مغز، دل و قلوه که حاوی مقدار زیادی چربی هستند، اجتناب کنید.

جانزاده با بیان اینکه از سبزی های نارنجی و قرمز رنگ مثل هویج، کدو 
حلوایی، گوجه فرنگی بیشتر مصرف کنید و هر روز )حداقل ۲ و حداکثر 
۴ واحد( سه بار میوه بخورید و سعی کنید از انواع مختلف سبزی ها در 
برنامه غذایی روزانه خود استفاده کنید، گفت: حبوبات جانشین مناسبی 
برای گوش��ت و منبع خوبی از پروتئین گیاهی هس��تند و مصرف روزانه 
لبنیات )شیر، ماست، پنیر، دوغ و کشک( برای تأمین کلسیم و پیشگیری 

از پوکی استخوان ضروری است.
این کارش��ناس با اشاره به اینکه سعی کنید حداقل ۲ بار در هفته ماهی 
مص��رف کنید زی��را چربی مفید آن خطر ابتال به بیم��اری های قلبی را 
کاهش می دهد و از غذاهای س��رخ کرده کمتر اس��تفاده کنید زیرا بی 
تحرکی و افزایش وزن، سبب افزایش چربی خون می شود، بیان کرد: برای 
پیش��گیری از افزایش کلسترول بد خون، به جای روغن حیوانی و روغن 
نباتی جامد از روغن های مایع مانند روغن زیتون و روغن آفتابگردان )به 

میزان الزم( استفاده کنید و توجه داشته باشید که الیاف )فیبر( موجود در 
حبوبات و غالتی که سبوس آنها جدا نشده است، هم به کاهش کلسترول 

خون کمک می کند.
کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت شهدا در ادامه گفت: مصرف 
کله پاچه، مغز، دل و قلوه که حاوی مقدار زیادی کلس��ترول هس��تند را 
محدود کنید، برای پیشگیری از افزایش فشارخون، مصرف نمک را کاهش 
دهید ،به هنگام طبخ غذا تا حد امکان نمک کمتر به غذا اضافه کنید و در 
هنگام غذا خوردن سعی کنید از نمکدان استفاده نکنید ولی برای همان 
مقدار کم از نمک یددار تصفیه ش��ده استفاده کنید، به میوه ها و سبزی 
هایی که به صورت خام خورده می شود همچون گوجه سبز، خیار، گوجه 
فرنگی نمک نپاشید و ذائقه کودکان را از اوایل زندگی به غذای کم نمک 

و کم چرب عادت دهید.  
وی اظهار کرد: مصرف نمک بیش از نیاز بدن سبب باال رفتن فشار خون 
می شود، افراد دچار فشار خون باال شانس بیشتری برای ابتالبه بیماری 
های قلبی عروقی دارند، همچنین مصرف زیاد نمک خطر پوکی استخوان 
را افزایش می دهد و افرادی که غذاهای پُرنمک و شور می خورند شانس 

بیشتری برای ابتال به سرطان معده دارند.
جانزاده عنوان کرد: کل نمک مصرفی روزانه باید کمتر از پنج گرم یعنی 
کمتر از یک قاش��ق مرباخوری باشد، این مقدار شامل نمکی که به طور 
طبیعی در غذاها وجود دارد نیز می شود، حتی سبزی ها و میوه ها هم 
دارای سدیم )نمک( هستند یعنی نمک پنهان. پس مواظب نمک پنهان 

در غذاهایی که می خورید باشید.
جانزاده گفت: در مواقعی که گرسنه و خسته هستید هرگز خرید نکنید، 
زیرا غالبا بیش��تر از نیازتان خرید خواهید کرد، در صورت داشتن مهمان 
حتما از تعداد نفرات آنها مطمئن ش��وید تا بیش��تر از نیاز و یا بیشتر از 
ظرفیت یخچال و فریزر خرید نکنید، میوه هایی که کمی پالسیده شده 
را دور نریزید، مقادیر اضافه را به صورت برگه های خش��ک، لواشک و یا 
کمپوت کم ش��یرین تبدیل و استفاده کنید و اضافه سبزیجات را پس از 

شست و شو، خشک و یا فریز کنید.
کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت شهدا شهرستان قزوین در 
پایان توصیه کرد: مصرف نوشابه ها و نوشیدنی های شیرین را به شدت 
کم کنید، آب بهترین نوشیدنی برای تأمین مایعات مورد نیاز بدن است، 
مصرف مواد غذایی دارای قندهای ساده، شیرینی، شکالت، آب نبات، مربا، 

انواع شربت ها و نوشابه ها را کاهش دهید.
گفتنی است؛ به همین مناس��بت برنامه های دیگری از جمله برگزاری 
ایستگاه سالمت برای کنترل وزن و فشار خون، جشنواره های غذای سالم 
و برگزاری نشس��ت های آموزشی با موضوعات تغذیه سالم در مدارس و 

پایگاه سالمت تاالر از پایگاه های تحت پوشش این مرکز برگزار شد.  

معاینه 24 ساعته بیماران اورژانسی 
در مراکز خدمات جامع 
سالمت روستایی قزوین  

روز ۲8 بهمن 1396 دیدار و گفتگوی نمایندگان شورای اسالمی بخش 
های مختلف شهرس��تان قزوین با دکتر سید علیرضا خونساری، رییس 
مرکز بهداشت شهرستان قزوین برگزار شد. این نشست با هدف رسیدگی 
به مشکالت بهداشتی در مناطق روستایی و دورافتاده شهرستان قزوین 
برگزار ش��د و پ��س از آن که نماینده های بخش ه��ای مختلف با بیان 
مشکالت، انتظارات مردم از حوزه سالمت را مطرح کردند، دکتر خونساری 

نیز نکاتی را بیان کرد.
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صورت شبانه روزی در مراکز خدمات 
جامع س��المت روس��تایی یکی از این خواسته ها بود که متولی سالمت 
شهرستان قزوین با اشاره به وجود داروهای اورژانسی در این مراکز تأکید 
کرد: پزشکان این مراکز وظیفه دارند تمامی بیماران اورژانسی را در تمام 

ساعات شبانه روز معاینه کنند.
وی عنوان کرد: شبانه روزی کردن مراکز خدمات جامع سالمت روستایی، 
طبق قوانین خاصی شامل تصویب مرکز، تأمین اعتبار، تائید پُست های 

سازمانی و گرفتن مجوز استخدام قابل اجراست. 
عدم دفع بهداش��تی فاضالب در برخی مناطق روستایی از دیگر مواردی 
بود که در این نشست مطرح شد و دکتر خونساری به عنوان دبیر شورای 

س��المت شهرس��تان گفت: با وجود اینکه رس��یدگی به مشکالت دفع 
فاضالب از وظایف مستقیم مرکز بهداشت نیست ولی با توجه به تولّیت 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مسائل سالمت استان در صورت همکاری 
ش��وراهای اسالمی روستا و بخشداری های مربوطه با کمک بهورزان می 

توان این مشکل را حل کرد.
کمبود آمبوالنس در مراکز روستایی، عدم دفع بهداشتی زباله و فضوالت 
حیوانی و وجود سگ های ولگرد از دیگر مواردی بود که در این نشست 

مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

نیازسنجی سالمت جامعه با 
مشارکت مردم در شناسایی 
مشکالت بهداشتی منطقه 

در شهرستان قزوین با مشارکت مردم مشکالت بهداشتی منطقه شناسایی 
شده و سپس مداخالت الزم انجام می شود.

دکتر س��ید علیرضا خونس��اری، رییس مرکز بهداش��ت شهید بلندیان 
شهرس��تان قزوین با بیان این مطلب گفت: نیازسنجی فرایندی نظامند 
برای شناسایی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب است که در نهایت 

به تعیین اولویت ها برای اقدام و اجرا منتهی می شود.
وی با تأکید بر کار گروهی در تعیین اولویت های س��المت جامعه افزود: 
تمامی برنامه های ارتقای سالمت باید بر پایه مشارکت گسترده افراد جامعه 
و توسط خود مردم اجرا شود زیرا افرادی از جامعه که تحت تأثیر مشکل 
بهداش��تی قرار می گیرند، بهتر می توانند با به اشتراک گذاری مشکالت 
محیطی و پرداختن به دغدغه های جامعه به حل مسائل بهداشتی کمک 

کنند.
نیازسنجی سالمت، نخستین مرحله اجرای مداخالت ارتقای سالمت

صفیه احمدی زاده، کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سالمت شهرستان 
قزوین نیز در کارگاه آموزشی نیازسنجی سالمت با بیان اینکه نیازسنجی 
سالمت نخس��تین مرحله اجرای مداخالت ارتقای سالمت است، اظهار 
کرد: گاهی اوقات مجریان بدون شناخت کافی از نیازها و مشکالت مردم، 
برنامه هایی را برای آن ها تدارک دیده و به ش��کل دستوری و آمرانه اجرا 
می کنند که در نتیجه برنامه ها موفقیت مورد انتظار را به دست نمی آورد 
که در این طرح با بهره گیری از نظرات مردم و نمایندگان آن ها، این ضعف 

رفع  شده است.
احم��دی زاده با اش��اره به اهمیت نیازس��نجی گفت: برای نیازس��نجی 
مش��کالت بهداشتی، تیم های نیازسنجی پیش بینی شده است که دارای 
رئیس و دبیر بوده و ترکیب سایر اعضای آن در سطوح مختلف مشخص 
اس��ت و این فرایند در س��طوح معاونت بهداشتی و مراکز خدمات جامع 
سالمت و خانه های بهداشت اجرا می شود و برای تشکیل این تیم ها عالوه 
بر مسئوالن بهداشتی منطقه از دهیاران، اعضای شورای اسالمی شهر و 
روستا، روحانی محل، مدیر، معلم و سازمان های مردم نهاد )سمن( فعال 

در حوزه سالمت استفاده می شود.
وی همچنین بیان کرد: در این طرح، مسائل و مشکالت بهداشتی مردم 
به  طور واقعی و از نزدیک، بررسی و شناسایی  شده و این مسائل بر طبق 
معیارهایی که منجر به ارتقای بهره وری ش��وند، اولویت بندی و برای اجرا 

انتخاب می شوند.
گفتنی است؛ این طرح در طی چهار کارگاه برای تمامی مراقبان سالمت 
مراکز خدمات جامع سالمت شهری و هشت کارگاه آموزشی برای بهورزان 
شهرس��تان قزوین در بازآموزی های دی و بهمن 1396 توس��ط صفیه 
احمدی زاده و اعظم ش��هبازخانیا، کارشناسان آموزش و ارتقای سالمت 

مرکز بهداشت شهید بلندیان، آموزش داده شد. 
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

تاکستان

بویین زهرا

توسط مرکز بهداشت؛

 از  25 بانوی قزوینی به خاطر کاهش 
وزن با رعایت صحیح رژیم غذایی و 

افزایش تحرک بدنی تقدیر شد
روز ۲6 بهمن 1396 همایش»کاهش وزن، راهی به سوی سالمتی« توسط 
مرکز بهداش��ت شهید بلندیان شهرستان قزوین برگزار شد و از ۲۵ تن از 
بان��وان قزوینی دارای اضافه وزن یا مبتال به چاقی که با مراجعه منظم به 
مراکز خدمات جامع سالمت، ورزش کردن و داشتن رژیم صحیح غذایی، 

کاهش وزن چشمگیری داشتند، قدردانی شد.
دکتر س��ید علیرضا خونس��اری، رئیس مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان 
شهرستان قزوین در این رابطه گفت: بانوان به عنوان سیاستگذاران سفره 
خانواده، وظیفه تهیه غذای س��الم در سفره خانواده را دارند و می توانند با 

تهیه غذاهای کم نمک، کم چرب و کم شیرین، باعث حفظ سالمت خود و 
اعضای خانواده باشند. وی در ادامه به اهمیت داشتن تحرک بدنی به مدت 
نیم ساعت در طول روز برای حفظ سالمتی اشاره کرد و در زمینه استرس 

و معضالتی که در پی دارد، نکاتی را بیان کرد.
سپیده مهدیخانی، کارشناس مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان 
قزوین نی��ز در ادامه این همایش گفت: در شهرس��تان قزوین ۲۲ درصد 
نوجوانان، ۴6 درصد جوانان و ۷۰ درصد میانس��االن، دچار چاقی و اضافه 
وزن هستند و این در حالی است که  تنها ۲۵ درصد موارد چاقی، مرتبط با 
ژنتیک بوده و ۷۵ درصد با شرایط محیطی و شیوه زندگی مرتبط است. وی 
ادامه داد: این شیوه زندگی است که منجر به روند فزاینده چاقی از دوران 

کودکی تا نوجوانی، جوانی و میانساالن می شود. 
این کارش��ناس عنوان کرد: در حال حاضر استفاده از رژیم های اینترنتی 
رواج بسیاری پیدا کرده که بیشتر آنها علمی نبوده و بیشتر جنبه تجاری 
دارند و منجر به صدمات جسمی و روانی جبران ناپذیری به افراد خواهند 
شد. کارشناس مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان قزوین بهترین 

راهکار را مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت دانست. 

مهدیخان��ی با بیان اینکه در حال حاض��ر در تمامی مراکز خدمات جامع 
سالمت برای تمامی افراد باالی پنج سال، غربالگری تغذیه برای تشخیص 
وضعی��ت وزنی افراد )الغر، طبیعی، اضاف��ه وزن و چاق( به صورت رایگان 
انجام می شود، گفت: با مشخص شدن وضعیت وزن افراد در صورتی که 
فرد، الغر، چاق یا دارای اضافه وزن باش��د، اقدامات درمانی الزم انجام می 

شود.
به گفته این کارش��ناس، تمامی افراد چاق و گاه افراد دچار اضافه وزن به 
کارشناس تغذیه ارجاع شده و به صورت رایگان مشاوره تغذیه را دریافت می 
کنند. مهدیخانی افزود: با توجه به ارتباط وضعیت روحی افراد با دریافت غذا، 
افرادی که به کارشناس تغذیه ارجاع شده اند در صورت لزوم به کارشناس 

روان نیز ارجاع می شوند.
گفتنی اس��ت؛ مرکز بهداشت ش��هید بلندیان در این همایش از 13 تن 
از کارشناس��ان ادارات آموزش و پرورش و بهزیس��تی قزوین نیز به خاطر 
همکاری در برنامه مکمل یاری دانش آموزان با ویتامین دی، آهن و برنامه 
تأمی��ن یک وعده غذای گرم در مهد روس��تاها با اه��دای لوح و هدایایی 

قدردانی کرد. 

توسط شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان؛ 

پانسیون جدید پزشکان مرکز بهداشتی 
- درمانی ضیاءآباد افتتاح شد 

روز 1۵ بهمن 1396 درجمع پُرش��ور مردم ضیاءآباد و در حضور معاون 
فرماندار شهرستان تاکستان و مسئوالن محلي، بهره برداری از پانسیون 

جدید پزشکان مرکز بهداشتی - درمانی ضیاءآباد آغاز شد.
در ابتدای این برنامه، دکتر جالل رحمانی، مدیر شبکه بهداشت - درمان 
شهرس��تان تاکستان گفت: پانسیون پزش��ک مرکز بهداشتی - درمانی 
ضیاءآباد با زیر بنای ۵۰ متر مربع و هزینه ای افزون بر ۵۰۰ ملیون ریال، از 

محل طرح تحول نظام سالمت، احداث و تجهیز شده است.
Á تأمین زیر ساخت مورد نیاز سالمت

مهندس عس��گر شریف زاده، معاون بهداشتی ش��بکه بهداشت- درمان 
شهرستان تاکستان و رییس مرکز بهداشت این شهرستان هم اظهار کرد: 
با توجه به سیاست دولت در اهمیت دادن بیش از پیش به سالمت و به 
برکت طرح تحول نظام س��المت، زیرس��اخت های مورد نیاز سالمت در 

بخش ضیاءآباد تأسیس  شد و به بهره برداری رسیده است.
مهندس شریف زاده گفت: با توجه به افزایش بیماری های غیرواگیر متأثر 
از سبک زندگی مردم که تبدیل به معضل بزرگی برای جوامع شده، دولت 

برای کنترل این بیماری ها اهتمام الزم را دارد. وی از مسئوالن و بخشدار 
شهر ضیاءآباد خواستار همکاری بیشتر برای فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
ب��ه مردم در مورد اجرای مؤثر طرح خطر س��نجی بیماری های قلبی - 

عروقی شد.
Á    آگاهی بخش در مورد اصالح سبک زندگی

مهندس علی اکبر رش��وند، بخشدار ضیاءآباد نیز ضمن تقدیر و تشکر از 
مدیریت و کادر شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان گفت: مداخله 
بهداشتی از بسیاری جهات دنیای ما را امن تر کرده است اما در روند تغییر 
ش��کل زندگی مردم بر بستر رش��د فناوری و تکنولوژی در دوره کنونی، 
بیماری های غیرواگیر به ویژه دیابت، فشارخون و مشکات قلبی و عروقی 
در کنار تهدیدات نو ظهور سالمتی نیز رشد فزاینده داشته و به تهدیدی 

برای سالمت مردم تبدیل شده است.
به  عقیده وی بیشتر این مشکالت که به عنوان بیماری غیرواگیر از آن ها 
یاد می شود، قابل پیشگیری هستند و آگاهی  بخشی برای اصالح سبک 
زندگی مردم، بهترین راهکار پیشگیرانه برای بهبود سالمت جامعه است. 

متولی سالمت بویین زهرا، رییس 
کمیته خدمات بهداشتی، سالمت و 

محیط زیست این شهرستان شد

کمیته خدمات بهداشتی، سالمت و محیط زیست، کمیته تخصصی تابعه 
ستاد اجرایی خدمات سفر می باشد که نشست های آن با ابالغ فرماندار به 

عنوان رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان آغاز می شود.
مهندس اسماعیل قموشی رامندی، کارشناس مسئول بهداشت محیط 
مرکز بهداش��ت شهرس��تان بوئین زهرا با بیان این مطلب گفت: پس از 
صدور ابالغ دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداشت - درمان 
شهرستان بویین زهرا توس��ط فرماندار به عنوان رییس کمیته خدمات 
بهداشتی، سالمت و محیط زیست شهرستان، اولین نشست این کمیته 
برای هماهنگی برنامه های بسیج سالمت نوروزی سال آتی، روز 19 بهمن 

1396 با حضور اعضای کمیته تشکیل شد.
به گفته وی، دکتر خوشنویس زاده در این نشست با تبیین شرح وظایف 
اعضای کمیته، طبق دستور العمل کشوری ستاد خدمات سفر بر اهمیت و 
ضرورت رسیدگی به وضعیت بهداشتی  و زیست محیطی مکان های ارائه 
خدمات در مسیر عبور مسافران در طول سال، محل های اسکان مسافران 

نوروزی و محل های عرضه مواد غذایی تأکید کرد.
مهندس قموشی رامندی عنوان کرد: پس از تبادل نظر حاضران در نشست 
مقرر شد که تیمی متشکل از کارشناسان ادارات تعزیرات حکومتی، شبکه 
بهداش��ت - درمان، س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دامپزشکی، 
محیط زیست و اداره صنعت و معدن نسبت به نظارت مشترک بر اماکن 
حس��اس و اماکن عرضه کننده مواد غذایی در شهرها و روستاها و محل 
های اس��کان مس��افران نوروزی،CNG  و پمپ بنزین ها، رستوران ها، 
مساجد بین راهی و بازار روزها اقدام کنند. همچنین تمامی شهرداری ها 
از ابتدای اسفند ماه نسبت به پاکسازی خیابان های ورودی به شهرها و 

نظافت کانال های فاضالب و سطح شهرها اقدام کنند.

هپاتیت، دیفتری و کزاز در کمین 
کارکنان پسماند شهرداری 

به گفته حسن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا با توجه به در معرض خطر بودن کارکنان پس��ماند شهرداری شهر 
دانسفهان، تزریق واکسن، مؤثرترین روش حفاظت در برابر بیماری های 
هپاتیت، دیفتری و کزاز اس��ت و به همین دلیل واکسینه کردن افراد در 

فواصل منظم، مانع از ابتال به این بیماری ها می شود.
وی خاطر نش��ان کرد: کزاز از جمله بیماری هایی است که عامل آن در 
خاک و فضوالت حیوانی زندگی می کند و از راه خراشیدگی و زخم های 
پوستی وارد بدن شده و باعث دشواری در بلع، قفل شدن دهان و سفت 
شدن ماهیچه های گردن، صورت، ستون فقرات و سایر عضالت و در ادامه 

باعث خفگی و مرگ بیمار می شود.
وی عنوان کرد: هپاتیت نیز از جمله بیماری هایی است که از طریق خون 
و فرآورده های خونی منتقل و باعث سیروز کبدی و سرطان کبد می شود 

و واکسینه کردن، بهترین روش پیشگیری از ابتال است.

طیبه قموشی، کارش��ناس بهداشت حرفه ای مرکز خدمات جامع شهر 
دانسفهان اظهار کرد: به همین منظور با هماهنگی واحد مبارزه با بیماری 
های واگیر مرکز بهداش��ت شهرس��تان، روز 19 بهمن 96 حدود 3۰ تن 
از کارکنان مدیریت پس��ماند ش��هرداری بر علیه بیماری دیفتری و کزاز 

واکسینه شدند. 
 

خانواده در فرهنگ سازی استفاده از 
تغذیه سالم، نقش مؤثری دارد

به گفته دکتر لیال قورت بیگلو، مسئول مرکز خدمات جامع سالمت بویین 
زهرا، تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با سالمتی انسان دارد و هر چیزی که با 

سالمتی انسان ارتباط داشته باشد، دارای اهمیت است.
وی خاطر نشان کرد: تغذیه ای که بر اساس اصول علمی و با در نظر گرفتن 
تمامی نیازهای بدن تنظیم شده باشد، موجب تأمین سالمت انسان می 
شود و در صورتی که به غیر از این عمل شود، موجب اختالل در عملکرد 
کل سیستم های بدن شده و باعث از دست رفتن قوای جسمی و روانی 

در انسان خواهد شد. 
به همین منظور، نشس��ت آموزشی با موضوع » تهیه غذای سالم « برای 
جمعی از داوطلبان سالمت، روز 1۰ بهمن 1396 توسط محدثه سادات 

موسوی، کارشناس تغذیه در این مرکز تشکیل شد.
موسوی با بیان این نکته که تغذیه سالم از خانواده نشأت می گیرد، هدف از 
برگزاری این نشست را افزایش آگاهی و فرهنگ سازی در زمینه ارائه مواد 

غذایی سالم و گنجاندن سبزیجات در سفره خانواده بیان کرد.
این کارشناس با تشریح نقش خانواده در به وجود آوردن جامعه سالم تر 
عنوان کرد: رعایت برنامه غذایی خوب و متعادل می تواند طول عمر انسان 
را افزایش دهد و بر شادابی فرد نیز تأثیرگذار باشد. در پایان این برنامه، به 

داوطلبانی که غذای سالم تهیه کرده بودند، هدایایی اهدا شد. 
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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. 
 شلماره 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 6۰- ش��هروندان )اعم از مته��م، محکوم و قربانی جرم( از حق 
امنی��ت و حفظ مش��خصات هویتی ش��ان در براب��ر مراجع قضایی، 
انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدش��ه ای به ش��أن، 

حرمت و کرامت انس��انی آن ها وارد ش��ود. هرگونه رفتار غیرقانونی 
مانند ش��کنجه جس��می یا روانی، اجب��ار به ادای ش��هادت یا ارائه 
اطالعات، رفتار توأم با تحقیر کالمی یا عملی، خش��ونت گفتاری یا 
فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق ش��هروندی است 
و ع��الوه بر این که موجب پیگرد قانونی اس��ت، نتایج حاصل از این 

رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده 61- محاکمه ش��هروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی 
مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگستری، به صورت علنی و با 

حضور هیئت منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه باید 
تجل��ی وجدان عمومی و برآیند اف��کار و نظرات گروه های اجتماعی 

مختلف باشد.
ماده 6۲- حق ش��هروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی 
فاقد مجوز مصون باش��ند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت 
بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

    کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

حضور کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مراسم راهپیمایی بهمن ماه 1396

مسئوالن و دلسوزان باید به نحوی 
برنامه ریزی کرده و مسلائل را در 
عرصه ی اجرایلی دنبال کنند که 
خیال مردم از مسئله درمان آسوده 

شود.


