
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در دومین نشس��ت کمیته دانش��گاهی تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: برنامه ریزی برای ارائه آموزش های تکمیلی در زمینه بهبود پروفایل 
تجویز و مصرف منطقی داروها به دانشجویان رشته های پزشکی عمومی و رزیدنتی الزم است. وی تأکید کرد: در صورت امکان، مدیران گروه های آموزشی به تهیه و تدوین گایدالین های بومی بپردازند.

آیین کلنگ زنی احداث پایگاه س��امت نصرت آباد با حضور فرماندار شهرس��تان البرز، امام جمعه 
ش��هر الوند، بخش��دار بخش مرکزی و جمعی دیگر از مسئوالن شهرستانی و دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین برگزار شد.
به گفته دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز، این پایگاه در زمینی 
به مساحت 500 مترمربع و زیربنای 120 مترمربع، در زمین اهدایی شورای اسامی ناحیه شهری 
نصرت آباد احداث خواهد شد. وی افزود: امیدورایم ساختمان این پایگاه تا هشت ماه آینده به بهره 

برداری برسد.
گروسی، فرماندار شهرستان البرز نیز از زحمات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در ارائه خدمات به 
شهرستان و همچنین اعضای شورای اسامی نصرت آباد بابت اهدای زمین تقدیر کرد و  خواستار 

تسریع در ساخت این پایگاه برای ارائه خدمات مطلوب تر به اهالی نصرت آباد شد.

تعامل بین بخشی، 
رمز غلبه بر بحران

خرید اقالم دارویی در 
حوزه بهداشت
استان قزوین مشروط شد
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

لزوم برنامه ریزی برای آموزش گروه های مختلف پزشکی
درباره تجویز و مصرف منطقی دارو

در شهرستان البرز؛

کلنگ احداث پایگاه سالمت نصرت آباد به زمین خورد
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ادامه از صفحه اول

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین عن��وان کرد: باید ب��رای آموزش 
دانش��جویان و دانش آموختگان گروه های مختلف پزشکی، استفاده از 
ظرفیت آموزشی فضای مجازی، انعکاس اشتباهات و تخلفات و برخورد 
جدی با متخلفان در حوزه تجویز دارو به عنوان راهکارهای اساسی بهبود 

وضعیت شاخص های تجویز و مصرف دارو در استان برنامه ریزی کرد.
Á  ایجاد همکاری بین واحدهای مختلف و برون سازمانی، راهکارها و

مداخالت ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو 
در این نشس��ت، دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین هم به بیان نقاط ضعف موجود در فرآیند تجویز و مصرف 
دارو پرداخت و راهکارها و مداخات ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو 
را ایجاد همکاری بین واحدهای درون س��ازمانی و برون سازمانی عنوان 
کرد. سایر اعضای کمیته به بیان نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه 

پرداختند. 
این نشست به ریاست دکتر مهرام و با حضور معاونان غذا و دارو، درمان، 
آموزشی، بهداشتی، پژوهش و فناوری دانشگاه، نمایندگان سازمان نظام 
پزشکی و سازمان های بیمه گر، انجمن داروسازان استان و اعضای هیأت 
علمی گروه زنان، کودکان، فارماکولوژی و عفونی در روز  31 اردیبهشت 

1397 برگزار شد. 

دکتر مهدی یوس��فی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین از تش��کیل کمیته راهبردی منابع انس��انی در این 
دانش��گاه خبر داد. دکتر یوس��فی که در نشس��ت با مدیر و اعضای 
ش��ورای گزینش دانش��گاه س��خن می گفت ضمن تقدیر و تشکر از 
مدیر گزینش و کارشناس��ان این واحد از آنان خواس��ت با بررس��ی 
آس��یب های منابع انسانی و فرآیندی و ش��ناخت دقیق عوامل آن، 

مجموعه حوزه توسعه را در رفع این آسیب ها یاری کنند.
نشس��ت مدیر هسته گزینش و اعضای شورای گزینش دانشگاه روز 
30 اردیبهش��ت 1397 در دفتر معاونت توس��عه برگزار شد. در این 
نشست ابتدا موسوی فضل، مدیر هسته گزینش گزارشی از فعالیت 

های این هسته ارائه دادند. 

در نشستی با حضور دکتر اسکویی، جانشین معاونت توسعه مدیریت و 
منابع، مهندس عزیزخانی، مشاور معاونت توسعه در امور برنامه ریزی 
و مدیران واحدهای مختلف حوزه توس��عه، اهداف عملیاتی این حوزه 

مورد بررسی  قرار گرفت. 
در این نشس��ت که 2 خرداد س��ال 1397 در سالن اجتماعات ستاد 
دانشگاه برگزار شد، ضمن بررسی ابعاد مختلف اهداف عملیاتی مقرر 
شد که واحد های حوزه توسعه، اهداف عملیاتی واحد خود را اسمارت 

و به دبیرخانه سیاستگذاری سامت اعام کنند. 

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با حضور 
در بان��ک ملت با مددی، مدیر جدید امور ش��عب ای��ن بانک دیدار 
ک��رد. در این دیدار که 30 اردیبهش��ت س��ال 1397 صورت گرفت 
دکتر مجید بهرامی، مش��اور اجرایی رئیس دانش��گاه، دکتر مهدی 

یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع و علی اکبری، مدیر امور 
مالی دانشگاه حضور داش��تند و 2 طرف در خصوص همکاری های 

متقابل به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

به گزارش اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین؛ یک واحد غیرمجاز کاردرمانی در شهرس��تان قزوین واقع در 

خیابان پادگان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.
دکتر محمدرضا مدب��ر، رییس اداره نظارت و اعتباربخش��ی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در توضیح این خبر گفت: فردی 

بدون تحصیات مرتبط و مجوز قانونی در منزل ش��خصی خود اقدام 
به پذیرش و معاینه بیماران جس��می- حرکت��ی و معلول می کرد و 
خدماتی از قبیل کاردرمانی، ساخت کفش های اُرتُز برای افراد دارای 
نقص حرکتی و مش��اوره در زمینه طب فیزیکی از اقدامات غیرقانونی 
این فرد متخلف بود که به مراجع قضایی دارای صاحیت معرفی شد. 

ضربان

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 ابقا شد
به دنبال ایجاد سازمان اورژانس کشور و به پیشنهاد دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین و موافقت مشاور وزیر بهداشت و رئیس سازمان 
اورزانس کش��ور، دکتر پیمان نام��دار، متخصص طب اورژانس و 
اس��تادیار دانشگاه به عنوان رئیس اورژانس پیش  بیمارستانی و 

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین ابقا شد.
برنام��ه ریزی ب��رای ارائه خدم��ات فوریت های پزش��کی پیش 
بیمارستانی در سوانح عمدی، غیر عمدی و حوادث غیر مترقبه، 
ارتقای خدمات فوریت های پزشکی با آموزش تخصصی کارکنان 
و ارتقای سامت عمومی با آموزش جمعیت عمومی، راه اندازی 
ستاد هدایت اطاع رسانی و ساماندهی مرکز پایش مراقبت های 
درمانی با استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاه و اولویت بندی 
بیم��اران یا مصدومان برای بهره مندی از درمان در محل حادثه 
و انتقال به مناسب ترین مرکز درمانی، بخشی از وظایف دوازده 
گانه تعریف شده برای رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر 

حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.
گفتنی است؛ دکتر پیمان نامدار از آذر ماه 1393 در این سمت 

فعالیت می کند.

در کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه
 تأکید شد؛

تعامل بین بخشی، رمز غلبه بر بحران

در نشست کارگروه سامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر 
عامل اس��تان که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار 
شد، تعامل بین بخشی به عنوان رمز غلبه بر بحران مورد تأکید 

قرار گرفت.
نخستین نشست کارگروه سامت در حوادث غیر مترقبه استان 
29 اردیبهش��ت 1397 به ریاس��ت دکتر منوچهر مهرام رییس 
دانشگاه علوم پزش��کی قزوین و اعضای کارگروه در سالن ستاد 

علوم پزشکی برگزار شد.
در این نشس��ت ابتدا فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدایت بحران 
دانش��گاه علوم پزش��کی، گزارش های��ی از اعزام تیم پزش��کی 
اضطراری به کرمانش��اه ارائه و چالش های بین بخشی این اقدام 
را مورد بررسی قرار داد. در ادامه دکتر عبادی، رییس بیمارستان 
553 ارت��ش از طرح مردم یاری اداره امداد، بهداش��ت و درمان 
نیروی زمینی ارتش در منطقه رجایی دشت گزارش داد. عبادی 
در گزارش خود گفت: در این طرح 3 هزار و 681 خدمت توسط 
56 نفر از کادر درمانی بیمارستان ارتش به مردم رجایی دشت و 

روستاهای اطراف ارائه شد.
ابراهیم��ی، نماینده هال احمر نیز در ادامه این نشس��ت طرح 
آموزش خانواده ها را برای آمادگی در برابر حوادث و بایا تشریح 
کرد. نوری، مس��ئول حوادث و بایای معاونت بهداشتی دانشگاه 
نیز به طرح مش��ابهی با عنوان دارت در حوزه بهداش��ت اش��اره 
کرد و خواس��تار هماهنگی بیشتر حوزه بهداشت، هال احمر و 
سایر نهادها برای پیشگیری از موازی کاری در خصوص آموزش 

خانواده ها شد.
ارائه گزارش عملکرد تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی در مناطق 
زلزله زده توس��ط نماینده سازمان بهزیستی از دیگر برنامه های 
این نشس��ت بود که با گزارش طایفه، رییس گروه سامت روان 
معاونت بهداش��تی تکمیل و به هماهنگی بیش��تر 2 حوزه برای 

برنامه های حمایتی در مناطق آسیب دیده تأکید شد.
طایفه در گزارش خود از ارائه خدمات سامت روان به بیش از 3 

هزار و 200 نفر از مردم آن مناطق خبر داد.
در پایان نشس��ت دکتر منوچهر مهرام ب��ه جمع بندی مباحث 
پرداخت و ضمن تشکر از اعضا به هماهنگی بیشتر بین بخشی و 

ایجاد و تقویت کمیته های فرعی کارگروه تأکید کرد. 

لزوم برنامه ریزی برای آموزش گروه های مختلف پزشکی 
درباره تجویز و مصرف منطقی دارو

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین کمیته راهبردی منابع انسانی
 تشکیل می شود

اهداف عملیاتی حوزه توسعه دانشگاه بررسی شد

دیدار دکتر مهرام با مدیر جدید امور شعب بانک ملت

یک واحد کاردرمانی غیرمجاز در قزوین
 به مراجع قضایی معرفی شد
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ضربان

عل��ی جعفری، دبیر کمیته ارتقای س��امت اداری و صیانت از حقوق 
ش��هروندی معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین گفت: 
در نشس��ت روز 29 اردیبهش��ت 1397 این کمیته به ریاست دکتر 
حمیدرضا نجاری، معاون بهداش��تی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت 
استان، مقرر شد نسبت به ایجاد میز خدمت حضوری و الکترونیک در 
معاونت بهداش��تی دانشگاه اقدام شود. وی ادامه داد: درباره دستورات 

نشست هم بحث و بررسی شد.
دکتر س��ید مجتبی س��یدصادقی، رییس اداره بازرسی و پاسخگویی 
به ش��کایات دانشگاه، محمدحسین ش��یرعلی، مدیر توسعه سازمان 
و تحول اداری دانش��گاه و مهندس محمدعل��ی علویری، مدیر آمار و 
فناوری اطاعات دانش��گاه نیز به عنوان اعضای ناظر س��تاد دانشگاه 

در این نشس��ت حضور داش��تند و دیدگاه های خود را درباره ارتقای 
سامت اداری در حوزه معاونت بهداشتی بیان کردند. 

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در نشست 
کمیته ترویج زایمان طبیعی با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص زایمان 
طبیعی گفت: به لحاظ علمی ثابت شده است که بسیاری از بیماری های 
مادران با زایمان سزارین ارتباط دارند. دکتر مهرام افزود: به همین دلیل 
همه ما باید در ارتقای شاخص زایمان طبیعی و کاهش سزارین در استان 

تاش کنیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه 
یافته، شاخص سزارین 15 درصد کل زایمان هاست، گفت: سزارین برای 

مواردی است که خطری جان مادر یا نوزاد را تهدید کند.
دکتر مهرام در ادامه س��خنان خود ضمن تأکید بر دستورالعمل وزارت 
بهداش��ت مبنی بر عقد قرارداد با ماماهای همراه برای کمک به مادران 
باردار گفت: دستورالعمل وزارت بهداشت باید اجرایی و ضمن اجرای آن، 
اشکاالت هم به وزارت منعکس شود ولی تا زمانی که تغییری در آن انجام 

نشده است، باید تمام و کمال اجرا شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزویفن با تأکید بر ایجاد ارتباط صمیمانه 
همه ارکان کادر پزشکی با هم گفت: اختافات بین سطوح مختلف کادر 
درمانی به نفع هیچ کس نیست و باید ارتباط همه ارکان کادر درمانی در 

بیمارستان ها ارتباطی همراه با صمیمیت و تعامل باشد.
در نشست کمیته ترویج زایمان طبیعی ابتدا علیقلی، مسئول امور مامایی 

معاونت درمان گزارشی از وضعیت شاخص های سزارین در سال 1396 
ارائه داد و دستور العمل جدید وزارت بهداشت را برای سال 1397 تبیین 

کرد.
در این نشست نمایندگان بیمارس��تان های خصوصی، خیریه و تأمین 
اجتماعی به بحث و گفتگو در خصوص دستورالعمل وزارت و چالش ها و 

فرصت های آن پرداختند.
کمیته ترویج زایمان طبیعی روز دوش��نبه 7 خرداد ماه 1397 در سالن 
کنفرانس دفتر ریاست به ریاست دکتر منوچهر مهرام و با حضور معاون 
درمان، معاون آموزش��ی، نماینده حوزه بهداشت، رییس اداره بازرسی و 

نمایندگان بیمارستان های استان برگزار شد. 

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز شنبه 
12 خرداد 1397 به اتفاق دکتر یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و 
منابع دانش��گاه، دکتر پدیس��ار، معاون آموزش��ی و جمعی از مدیران 
حوزه های توس��عه، آموزش و دانشکده دندانپزشکی از روند تکمیل و 

راه اندازی مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه بازدید کرد.
دکت��ر مهرام در این بازدید ضمن تقدیر از معاونان آموزش و توس��عه 
و مدیران که در س��اخت و راه ان��دازی این مرکز تاش کردند، مرکز 

آزمون الکترونیکی دانشگاه را یکی از افتخارات دانشگاه برشمرد.
گفتنی است؛ مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه در طبقه دوم ساختمان 
شده است و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. الحاقی دانش��کده دندانپزشکی و با ظرفیت 156 نفر ساخته و تجهیز 

ایجاد میز خدمت در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین تصویب شد

دکتر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

بسیاری از بیماری های مادران با زایمان سزارین ارتباط دارند

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز آزمون 
با تشکیل جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه؛الکترونیکی دانشگاه

پروژه ساخت سالن ورزشی چند 
منظوره دانشگاه کلید خورد

در نشس��ت باز گش��ایی پاک��ت های مناقصه ک��ه 5 خرداد 
1397 با حضور اعضای این نشس��ت برگزار ش��د، با تعیین 
ش��رکت نوین سازان جوان به عنوان برنده پروژه سالن چند 

منظوره ورزشی، کار ساخت این پروژه کلید خورد. 
در این نشست همچنین شرکت بهین راهکار آرمان ایرانیان 
برای واگذاری امور نظافت و خدمات بیمارس��تان ش��هدای 
آبی��ک به روش جدید و بر اس��اس حج��م کار واقعی برنده 
مناقصه ش��د و شرکت خدماتی، بهداشتی و درمانی طالقانی 
بیدس��تان با برنده شدن در مناقصه، امور خدماتی و نظافتی 

تمامی واحدهای تابعه دانشگاه را عهده دار شد.

نزدیک به سه هزار عنوان دوره آموزشی 
تخصصی در دانشگاه به تصویب رسید

در جلسه کمیته اجرایی آموزش که 30 اردیبهشت به منظور 
تأیی��د و صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش��ی تخصصی 
واحد ها در دفتر معاونت توسعه برگزار شد، لیست دوره های  
آموزشی تخصصی واحد های دانشگاه در قالب 2 هزار و 918 
عن��وان دوره آموزش��ی، برای صدور مجوز برگزاری در س��ال 

جاری بررسی و مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.  

کمیت��ه خری��د تجهیزات در روز  6 خ��رداد 1397 در دفتر 
توسعه تشکیل جلس��ه داد. در این نشست مقرر شد کمیته 
بحران در حوزه غذا و دارو با حضور مدیران بیمارس��تان ها، 

مدیران مالی و بودجه دانشگاه تشکیل شود.

در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مهندس 
حق لطفی، مدیرکل راه و ش��هر س��ازی که 6 خرداد 1397 
در اداره کل راه و ش��هر س��ازی صورت گرفت، در خصوص 
شرایط واگذاری زمین بیمارستان سجادیه و ساماندهی روند 
آن بحث و گفتگو ش��د. در این نشس��ت نمایندگان مؤسسه 
س��جادیه، بازرس��ی کل استان و کارشناس��ان حوزه توسعه 

حضور داشتند.

نشست مدیریت اقتصاد درمان، مدیریت هزینه و جلوگیری 
از تجویزه��ای خارج از دس��تورالعمل و مصرف بیش از حد 
دارو 7 خ��رداد 1397 در مرک��ز آموزش��ی درمانی والیت با 

حضور معاون توسعه برگزار شد.

سر خط سالمت

در این کرس��ی آزاداندیشی که در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 
به همت بس��یج دانش��جویی با همکاری مدیریت تعالی فرهنگی در 
س��الن کنفراس دانش��کده بهداشت و پیراپزش��کی برگزار شد، علی 
صباغ��ی و محمد کرمی اعضای تیم منتقد به بیان دیدگاه های خود 

در مورد ادامه برجام بدون آمریکا پرداختند.

س��پس حاضران نظرات و دیدگاه های خود را بیان کردند و در پایان 
حجت االسام والمسلمین عباس قدس به بیان نکاتی در مورد داوری 

کرسی های آزاد اندیشی و موضوع گفتگو پرداختند.
این اولین کرسی آزاد اندیشی از سری کرسی های آزاد اندیشی سال 

1397 بود.

برگزاری  اولین جلسه هم اندیشی و کرسی آزاد اندیشی 
با عنوان »ادامه برجام منافع جمهوری اسالمی را تأمین 

خواهد کرد«

دستاوردهای انتشارات دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین به سایر دانشگاه ها 

معرفی می شود 

نشس��ت شورای تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با 
هدف رسیدگی به درخواست ها، ارزیابی کتاب های چاپ شده 
و تصمیم گیری در خصوص نحوه چاپ نسخ پیش از انتشار، روز 
پنجم خرداد 1397 در دفتر معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه 

برگزار شد. 
این نشس��ت با تأکید بس��یار بر لزوم توسعه فعالیت های حوزه 
چاپ و نشر و ضرورت ارسال کتاب های چاپ شده در دانشگاه 
به س��ایر دانش��گاه های علوم پزشکی کش��ور به منظور معرفی 
دس��تاوردهای انتشاراتی و بس��ط همکاری های متقابل به کار 

خود پایان داد. 
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ایمن سازی یکی از موثرترین روش های پیشگیری 
از بیماری های دوران کودکی است

واکسیناسیون، نقشی شگرف در سامت جامعه ایفا کرده است و تأثیر 
زیادی در کاهش مرگ و میر به ویژه در کودکان و افزایش رشد جمعیت 
داش��ته است. ایمن س��ازی یکی از موثرترین روش های پیشگیری از 

بیماری های دوران کودکی است.
دکتر شیوا لقائی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت 
بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطالب اظهار کرد: 
در حال حاضر کودکان علیه بیماری های س��ل، هپاتیت ب، سرخک، 
سرخجه، اوریون، هموفیلوس آنفلوآنزای تیب ب، کزاز، دیفتری، سیاه 
س��رفه واکس��ینه می ش��وند و در آینده واکس��ن های روتا ویروس و 

پنوموکک هم اضافه می شود.
این فرد مسئول با بیان اینکه بیماری های سرخک و سرخجه در مرحله 
حذف قرار دارند، کزاز نوزادی حذف شده و بیماری های دیفتری، سیاه 
س��رفه و اوریون کنترل ش��ده اند، گفت: شیوع هپاتیت ب نیز کاهش 

یافته است. 

خارج کردن دندان مصنوعی از
 معده مرد میانسال در قزوین

به گفته داود کریم زاده، رزیدنت جراحی 
مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین، 
مرد میانس��الی که به دنبال بلع دندان 
مصنوعی و گیر افتادن آن در مری دچار 
مشکات تنفس��ی و ریوی شده بود، در 
این مرکز بدون جراحی، درمان و جسم 

خارجی از شکمش خارج شد.
دکتر کریم زاده عنوان کرد: بیمار ابتدا به 2 بیمارس��تان دیگر مراجعه 
کرده بود، ولی پزش��کان قادر به خروج دندان مصنوعی نش��ده بودند و 

اقدامات مثمر ثمر نبود.
یادآور می ش��ود؛ بعد از اعزام بیمار به مرکز آموزشی - درمانی والیت، 
تیم بیهوشی و جراحی به سرپرستی دکتر داود محمدی، فوق تخصص 
جراحی توراکس و با دستیاری دکتر داود کریم زاده، جسم گیر افتاده در 

مری را با موفقیت خارج کردند. 
گفتنی اس��ت؛ با توجه به اینکه حال عمومی بیمار خوب بود و تحمل 

رژیم غذایی را داشت، بعد از مراقبت های ویژه مرخص شد. 

برپایی نمایشگاه اقالم توقیف شده از عطاری 
های استان قزوین در صدا و سیما

 
معاونت غذا و دارو دانش��گاه 
قزوی��ن،  پزش��کی  عل��وم 
نمایش��گاه ی��ک روزه ای از 
اقام توقیف شده در عطاری 
های س��طح اس��تان قزوین 
برای کارکن��ان مرکز صدا و 

سیمای قزوین برپا کرد.
دکتر عباس طالبیان، مدیر 
فرآورده ه��ای  ب��ر  نظ��ارت 

طبیعی، ُسّنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این خبر 
اظهار کرد: این معاونت در اردیبهشت ماه سال 1397 اقدام به برگزاری 
کاس آموزشی و برپایی نمایشگاهی از اقام توقیف شده از عطاری های 
س��طح استان قزوین در مکان یاد شده کرد. وی دلیل این کار را نقش 

بسیار مهم آموزش در پیشرفت سازمان ها دانست.
به گفته دکتر طالبیان، کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، 
ُسّنتی و مکمل در این نمایشگاه در مورد نحوه فعالیت های قانونی عطاری 
ها، تعریف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تقلبات و اشتباهات رایج 
در گیاه��ان دارویی، گیاهان دارویی مؤثر بر چاقی و الغری و تداخات 
گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی، هشدار مصرف خودسرانه مکمل 
های ورزشی و همچنین لزوم توجه به برچسب اصالت و سامت کاال، 

آموزش های الزم را به بازدیدکنندگان ارائه کردند.

در روزه��ای میانی خرداد 1397 دکتر اکبر یوس��فی، رییس گروه 
س��امت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در طول 
س��ال گذش��ته، تعداد 165 هزار و 727  خدمت دندانپزش��کی در 
هش��ت بسته خدمتی توس��ط حوزه بهداشت اس��تان به مردم ارائه 

شده است.
دکتر یوس��فی با اش��اره به برخی از این خدمات ارائه ش��ده عنوان 
کرد: یکی از این خدمات، وارنیش فلوراید است که برای 174 هزار 
دانش آموز مقطع ابتدایی به منظور پیش��گیری از ایجاد پوسیدگی 
و جلوگیری از گسترش پوس��یدگی های ایجاد شده در دندان های 

آنان انجام شد. 
این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه در 2 نوبت، اف��زون بر 310 هزار 
خدمت توس��ط مراقبان سامت انجام شد، گفت: برای 531 هزار و 
934 تن، معاینه سطح یک انجام گرفته و 281 هزار و 136 مسواک 

انگشتی نیز توسط مراقبان سامت استان توزیع شده است.
وی اظهار کرد: تعداد 46 هزار و 95 مورد معاینه، تعداد 32 هزار و 
633 مورد ترمیم دندان و 60 هزار و 357 مورد کش��یدن دندان در 
کنار ِجرمگیری و بروساژ، پالپوتومی، فلورایدتراپی و فیشور سیانت 
از دیگر خدماتی اس��ت که توس��ط واحدهای دندان پزشکی تحت 
پوش��ش دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در س��ال 1396 انجام شده 

است.
Á  توجه به سلالمت دهان و دندان ساکنان مناطق کم برخوردار و

دوردست 
کارش��ناس مسئول بهداش��ت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین همچنین به راه اندازی کلینیک س��یار دندانپزشکی در نیمه 

دوم س��ال گذش��ته اش��اره کرد و گفت: این اقدام به منظور ارتقای 
س��امت دهان و دندان س��اکنان مناطق کم برخوردار و دوردست 
تحت پوش��ش ب��وده و به عنوان یکی از خدم��ات طرح تحول نظام 

سامت در حوزه بهداشت، ثمرات خوبی را به همراه داشته است.
وی اظه��ار کرد: در 180 روز کاری از زم��ان آغاز اجرای این طرح 
تا پایان س��ال 1396 افزون بر 4 هزار و 486 خدمت رایگان دندان 
پزشکی به 2 هزار و 708 مراجعه کننده در کلینیک سیار ارائه شد. 

Á انجام اقدامات مهم در حوزه دندانپزشکی حوزه بهداشت استان
دکتر یوس��فی اذعان کرد: اکنون در حالی وارد سومین سال اجرای 
طرح تحول نظام سامت در حوزه بهداشت )دندانپزشکی( می شویم 
که عاوه بر اجرای طرح کلینیک س��یار دندانپزشکی به اهداف مهم 
دیگری از جمله فراهم شدن امکان خرید خدمت از بخش خصوصی 
با توجه به قرارداد طرح پزشک خانواده، ایجاد شرایط مناسب کاری 
دندانپزش��کان مشمول طرح نیروی انس��انی، بهبود فضای فیزیکی 
واحدهای دندانپزشکی، استانداردسازی وسایل و تجهیزات پزشکی 
و افزایش خدمات مورد تعهد بیمه س��امت در حوزه دندانپزشکی، 

بویژه در بیمه روستایی دست یافته ایم.
وی گفت: طرح تحول نظام س��امت در عرصه بهداشت همگانی از 
جمله برنامه دندانپزش��ک خانواده و بیمه روس��تایی، فرصت بسیار 
خوبی را فراهم ساخت تا کاهش آسیب های دهانی دندانی به عنوان 
یک اولویت توسعه ای در نظام بهداشتی مورد اهتمام قرار گیرد که 
در کنار سایر برنامه های بهداشتی می تواند بستری مناسب به ویژه 
در مناطق محروم و کم برخوردار به منظور بهبود ش��اخص سامت 

دهان و دندان باشد.

انجام بیش از 165 هزار خدمت دندانپزشکی توسط
 دندانپزشکان حوزه بهداشت استان قزوین 

دکتر ریتا باقریان، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان مرکز آموزشی - 
درمانی قدس قزوین، گفت: در معاینه دختر شیرخوار 11 ماهه ای که به 
علت بلع جسم خارجی، از یکی از استان های غربی کشور به این مرکز 
اعزام شده بود، مشخص شد که یک پاک فلزی متصل به سنجاق قفلی 

در داخل معده اش قرار دارد که با اقدامات پزشکی، خارج شد.
به گفته این پزشک، در گرافی گرفته شده از بیمار در استان مبدأ، وجود 
جسم خارجی در داخل معده بیمار، محرز شده بود که پس از اقدامات 
اولیه در این مرکز، شیرخوار آماده آندوسکوپی شد و خوشبختانه در اولین 
تاش، پاک و سنجاق قفلی باز متصل به آن، با کمک دستیار مربوطه 
و استفاده از دستگاه آندوسکوپ کودکان، بدون مشکل خاصی از معده 

خارج شد و شیرخوار با حال عمومی خوب به بخش منتقل شد.
Á بلع جسم خارجی در کودکان از مشکالت شایع است

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با گفتن اینکه بلع 
جسم خارجی در کودکان از مشکات شایعی است که در مواردی بسته 
به نوع مواد و اجس��ام بلع شده، می تواند مشکل ساز بوده و چه بسا در 
مواردی، عواقب غیرقابل جبرانی به بار آورد؛ اظهار کرد: از جمله مواردی 
که در گروه اورژانس های بلع جس��م خارجی در کودکان قرار دارد، می 
توان به بلع اجسام خارجی نوک تیز، باتری های دیسکی و مواد سوزاننده 

نظیر ِجرم گیر و مواد استفاده شده در پاکسازی سطوح اشاره کرد.

Á  بله لباس کلودکان، چیزی
وصل نکنید

به گفته این فوق تخصص گوارش 
و کبد کودکان، الزم است والدین 
و مراقبان کودکان در مواقع مواجه 
با چنی��ن حوادثی، بدون هر گونه 
اقدام و ت��اش غیرحرفه ای -که 
گاه با تشدید مش��کات موجود، 
همراه می شود-، کودک را هرچه 

سریع تر به مراکز درمانی مربوطه منتقل کنند.
این پزش��ک تصریح کرد: نکته قابل تامل دیگر، پرهیز جدی والدین و 
مراقب��ان کودکان از وصل کردن انواع وس��ایل، مث��ل: پاک های طا، 
نظرگیر و بسته های محتوی دعا و غیره با سنجاق قفلی و یا نظایر آن 

به لباس کودک است.
یادآور می شود، وصل کردن پاک فلزی متصل به سنجاق قفلی، بعنوان 
نظرگیر توس��ط والدین به قسمت جلوی لباس این کودک، باعث شده 
بود که شیرخوار پس از چنگ انداختن به آن و بازشدن سنجاق، اقدام 
به گذاش��تن پاک و سنجاق قفلی باز در دهان کرده و سپس هر دو را 

با هم بلعیده بود. 

بزرگداش��ت آزادسازی خرمش��هر که به روز مقاومت، ایثار و پیروزی 
نامگذاری شده با برگزاری مراسمی با عنوان »یک واحد حماسه« در 
کنار حرم شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز اول خرداد 

1397برگزار شد.
در این مراس��م تعدادی از اس��اتید و کارکنان دانش��گاه که در دوران 
دفاع مقدس در جبهه ها حضور داش��تند از جمله حجت االس��ام و 
المس��لمین عباس قدس، دکتر مهرزاد س��رایی، خانم چگینی، دکتر 
محمدابراهیم ساریچلو، مهندس علیرضا سلطان رحمتی و سید ممتاز 
حس��ینی در جمع پُرشور دانش��جویان فعال در کانون ها، تشکل ها، 
شورای صنفی، نشریات، رابطان خوابگاه ها و سایر فعاالن فرهنگی به 
بیان خاطرات تلخ و شیرین خود از آن دوران پرداختند و حال و هوای 
آن روزها را برای دانش��جویان ترس��یم کردند. در ادامه، نماز مغرب و 

عشا اقامه شد و  با سفره افطاری و پذیرایی به پایان رسید.
در ابتدای این مراس��م هم مسابقات ورزشی مفرح »شوت تو گل« و 
م��چ اندازی برای آقایان و تیراندازی با تفنگ برای بانوان برگزار و در 

آخر به افراد برتر جوایزی اهدا شد.

در تنها مرکز فوق تخصصی کودکان در استان قزوین انجام شد؛

خارج کردن پالک فلزی همراه با سنجاق قفلی از معده کودک 11 ماهه

برگزاری بزرگداشت روز آزادسازی خرمشهر همراه با نشست 
صمیمی و خاطره گویی 
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ضربان

ندا دهناد، کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در نشست اردیبهشت ماه سال 1397 کارشناسان تغذیه بالینی به 
تدوین بسته راهنمای جامع کاربردی تداخات دارو - غذا در برنامه های 

گروه تغذیه بالینی در امسال اشاره کرد.
به گفته دهناد این تداخات می تواند ش��امل ان��واع تداخات داروهای 
متداول مصرفی در بخش های بیمارستانی با مواد و مکمل های غذایی- 
رژیمی، ویتامین ها و مینرال ها باشد. وی با توجه به اهمیت این موضوع 
و تأثیر در اثربخشی داروها افزود: تهیه این راهنمای جامع از برنامه های 
در دست اقدام واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین است.
این کارشناس تغذیه در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه تداخات غذاها 
یا انواع مکمل های غذایی- رژیمی با داروهای مصرفی بیمار بس��تری و 
آموزش انواع تداخات موجود از ش��اخص های مورد توجه حوزه درمان 
در برنامه تغذیه بالین��ی بوده و اغلب رفرانس های موجود در این زمینه 
در خصوص انواع داروهای خارجی یا غیرمعمول مصرفی در سطح مراکز 
درمانی اس��ت، بنابراین ضرورت تهیه بس��ته راهنم��ای جامع کاربردی 

تداخات دارو غذا در س��طح بیمارس��تان های تحت پوش��ش به شدت 
احساس می شود و به همین دلیل لیست داروهای پُرمصرف از بیمارستان 

های تحت پوشش نیز جمع آوری شده است.
کارش��ناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 2 

مثال از این تداخات را برای اطاع عموم به این ترتیب تشریح کرد: 
اگر در دس��تور دارویی بیمار، زینک س��ولفات، قرص آهن و انسولین   

باش��د الزم اس��ت از مصرف همزمان قرص آهن و مکمل روی اجتناب 
شود و آب کافی همراه مکمل روی مصرف شود. تزریق انسولین با زمان 
مصرف وعده اصلی و میان وعده غذایی بیمار تنظیم شود. همچنین زمان 
دادن قرص آهن و زینک سولفات نباید همزمان با مصرف شیر در وعده 

غذایی بیمار باشد. 
در زمانی که الزم است روزانه یک بار مکمل آهن و نیز مکمل کلسیم   

مصرف شود، مناسب تر است مکمل کلسیم بعد از وعده اصلی غذایی برای 
مثال ناهار و مکمل آهن قبل از خواب مصرف شود و نیز یک ساعت قبل از 

مصرف مکمل آهن، شیر یا ماست مصرف نشده باشد. 

با تدوین آیین نامه اس��تقرار زنجیره تأمین کاال و خدمات در دانش��گاه 
علوم پزشکی قزوین، واحد های تابعه معاونت بهداشتی موظف هستند 
ابتدا نس��بت به احصا و اعام موجودی قطعی اقام انبار دارویی اقدام و 
لیست داروهای مازاد را در سامانه کاالیاب ثبت کنند. سپس با مشخص 
شدن میانگین مصرف ماهیانه هر قلم، تنها به میزان مصرف سه ماه خود، 
موجودی در انبار داشته و خرید اقام دارویی نیز تنها با تأیید معاونت غذا 

و دارو انجام شود.  
دکتر شیوا صالحی شهیدی، کارشناس مسئول امور دارویی مرکز بهداشت 
استان قزوین با بیان این مطلب افزود: به منظور شفاف سازی فرایند خرید 
اقام دارویی و بررس��ی مشکات تأمین و تدارک دارو در شرایط فعلی، 
روز 31 اردیبهش��ت 1397 در نشس��تی با حضور مسئوالن امور دارویی 
شهرستان ها در سالن اجتماعات معاونت بهداشی دانشگاه این موضوع 

مصوب شد.
دکتر ش��یوا صالحی شهیدی، کارش��ناس مس��ئول امور دارویی مرکز 
بهداشت استان ضمن تشریح فرایند فعلی خرید کاال، دریافت انتقادات و 

پیشنهادات از همکاران، دعوت از نمایندگان زنجیره کاال برای حضور در 
ش��بکه و آموزش عملی نحوه اجرای فرایند قبل از انجام پایش از سوی 

معاونت توسعه و معاونت غذا و دارو را ضروری دانست. 
 به گفته کارشناس مسئول امور دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه، در این 
نشست نیز نحوه استخراج آمار جمعیتی و مکمل های مصرفی از سامانه 
س��یب به طور عملی تمرین و بررسی ش��د و اجرای تعدادی از مصوبات 

صورتجلسه قبل در سال جدید نیز مورد تأکید قرار گرفت. 

خرید اقالم دارویی در حوزه بهداشت
استان قزوین مشروط شد

آغاز تهیه بسته راهنمای جامع کاربردی تداخالت 
دارو - غذا در سطح بیمارستان های قزوین

کاربری طبقات ساختمان جدید آموزشی پردیس مشخص شد
در نشس��تی با حضور دکتر مهرام، رییس دانش��گاه، معاونان توسعه 
مدیریت و منابع، آموزش��ی، پژوهش��ی، مدیر منابع فیزیکی و طرح 
های عمرانی، مدیر آموزش، مشاور معاونت توسعه و مشاور پیمانکار، 
کاربری طبقات ساختمان جدید آموزش و پژوهش پردیس در دفتر 

رییس دانشگاه مشخص شد.

طبق مصوبات این نشس��ت طبقه همکف با کاربری کتابخانه، طبقه 
دوم س��اختمان اداری معاونت آموزش��ی، طبقه س��وم مرکز آزمون 
الکترونیک��ی و مرکز EDC، طبقه چه��ارم و پنجم برای واحدهای 
اداری دانشکده داروس��ازی و آزمایشگاه های دانشکده داروسازی با 

رعایت استانداردهای معاونت آموزشی تعیین شد. 

اهداف مدیریت استعداد

به ط��ور کلی اهداف اصلی مدیریت اس��تعداد عبارت 
است از:
 تش��خیص پس��ت ه��ای توس��عه و ش��کاف های   

شایستگی مدیریتی 
 نگهداری متخصصان کلیدی   
 شناسایی خطر مشاغل خالی مدیریتی   
 تبیی��ن برنامه راهبردی س��ازمان با فهرس��تی از   

نیازهای آن در حوزه قابلیت ها و مهارت های انسانی 
 تبیی��ن و تعیی��ن وض��ع موجود س��ازمان از نظر   

قابلیت ها و مهارت ها و یافتن کمبودها و نیازها 
 اندازه گیری و پیگیری مستمر قابلیت های موجود   

و فاصل��ه آن ب��ا قابلیت ها و مهارت ه��ای مطلوب از 
طریق استراتژی ها و برنامه های آموزشی و پرورشی 

 تشخیص، توسعه و نگهداری افراد با توانمندی باال   
 تقویت برداشت و تلقی سهامداران و مشتریان   
 کاهش هزینه های نیرویابی بیرونی   
 برخورد چالش گرایانه با مسیر توسعه مدیریتی  

فرآیند مدیریت استعداد

اجزای تشکیل دهنده فرآیند مدیریت استعداد شامل 
موارد زیر است:

 بیان روشن نیاز سازمان به استعدادها برای اجرای   
استراتژی کسب و کار

 شناسایی پتانسیل استعدادهای موجود در سازمان  
 ارزیابی میزان آمادگی اس��تعدادها برای موقعیت   

های شغلی باالتر
 سرعت بخشیدن به توسعه استعدادها  

شرایط اجرای مدیریت استعداد

اجرای برنامه مدیریت اس��تعدادها مس��تلزم آن است 
که س��ازمان دارای یک نظ��ام ارزیابی عملکرد مؤثر و 
مناس��ب باشد. در واقع از طریق همین نظام است که 
باید کارکنان مستعد و دارای قابلیت و شایستگی های 
آش��کار یا نهفته شناس��ایی و معرفی شوند. همچنین 
سازمان باید دارای یک نظام ارتباط منطقی و کارآمد 
نیز باش��د ک��ه از طریق آن همه کارکن��ان هر یک بر 
اساس شایستگی و عملکرد خود بتوانند نردبان ترقی 
ش��غلی را ط��ی کنن��د و باالخره مهم تری��ن اصل در 
مدیریت استعداد این است که مدیران سازمان دارای 
سبک مربیگری باشند. اگر مدیران سازمان دارای این 

سبک باشند، استعدادهای سازمان می توانند:
 راه حل های خود را بیابند.   
 مهارت های خود را توسعه دهند.  
 رفتارهای شان را اصاح کرده و تغییر دهند.  
 نگرش هایشان را متحول سازند.  
 به گنجینه خرد و درایت خود دستیابی پیدا کنند.  

مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ماه مهمانی خدا با برگزاری ُس��نت دیرینه افطار دهی در مرکز آموزشی 
� درمانی بوعلی سینا همراه شد تا کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده 

های آنان، در جمعی صمیمی، بر سر سفره الهی، روزه خود را بگشایند.
این مراسم همزمان با روز میاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( 
و برای دوازدهمین س��ال متوالی با همکاری ریاست، مدیریت، پزشکان، 
کارکنان، بسیج جامعه پزشکی و بس��یج کارمندی در مرکز آموزشی - 

درمانی بوعلی سینا برگزار شد .  
نخست فضای محفل با قرائت قرآن توسط حاجی فتحعلی، قاری ممتاز 
قرآنی، از سخن حقانیت و معنویت خداوند متعال نورانی شد و در ادامه  
پ��س از نوای روحانی اذان و با حضور روحانیت معظم، نماز جماعت برپا 

شد.
در ادام��ه دکتر کاظمی فر، معاون درمان دانش��گاه، همدلی و همکاری 

کارکنان را یکی از رموز موفقیت و خدمت رسانی به مردم دانست.
س��پس مجلس با نوای خوش بهروز شهبازی، مداح اهل بیت، آکنده از 

شادی و نشاط در حاضران شد. همچنین برگزاری مسابقه همراه با جایزه 
برای کودکان، شور و شعفی خاص را میان بچه ها آورد.

در پایان از فعاالن فرهنگی بیمارستان تقدیر شد و به رسم یاد بود هدایایی 
به شرکت کنندگان در مراسم اهدا شد. 

برگزاری آیین افطار در مرکز آموزشیـ  درمانی
 بوعلی سینا
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دکتر امید کارآگاه، مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانش��گاه علوم پزشکی  
قزوین گفت: از مصرف قارچ هاي خودرو به خصوص قارچ های روییده شده 
که در کنار تک درختان )درختان خشک شده( ، قارچ هاي جمع آوري شده 
توسط افراد عادي و قارچ هاي عرضه شده به صورت فله اي خودداري کنید. 
به گفته این مقام مسئول، تنها قارچ هایي که توسط مراکز مجاز و در بسته 
بندي هاي داراي مجوزهاي س��ازمان غذا و دارو وزارت بهداش��ت، درمان و 

پزشکي قرار دارند، قابل مصرف هستند. 

Á تشخیص سمی بودن قارچ ها فقط توسط متخصصان ممکن است
دکتر کارآگاه در خصوص نحوه شناسایی قارچ های سمی بیان کرد: شناسایي انواع خوراکي قارچ از انواع 
س��مي تنها بر اس��اس خصوصیات ظاهري مانند ش��کل، رنگ، بو، قوام و مزه مش��کل بوده و فقط توسط 

متخصصان و کارشناسان مجرب قارچ شناسي و گیاه شناسي امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه به توصیه هاي برخي از افراد عادي در تشخیص انواع سمي از انواع خوراکي قارچ توجه 
نکنید، عنوان کرد: برخي از روش ها و معیارهاي ُسّنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر تماس با قارچ، 
یا وجود حشرات در اطراف قارچ و محل رویش قارچ، معیار  علمي و صحیحي براي تشخیص سمي نبودن 

قارچ در همه موارد نیست. 
Á باید فرد مسموم شده با قارچ سمی را به مرکز درماني تخصصي رساند

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین تأکید کرد: در صورت بروز عائم و نشانه 
هاي گوارشي )تهوع، استفراغ و اسهال( به صورت تأخیري )5 تا 12 ساعت پس از مصرف خوراکي قارچ(، 
هرچه س��ریع تر بیمار را به مرکز درماني تخصصي س��م شناسي بالیني و مسمومیت ها منتقل کنید. وی 
ادامه داد: در مواردی که عائم گوارش��ی به صورت تاخیری )با فاصله بیش از 6 س��اعت از مصرف قارچ( 
رخ دهد، این دس��ته از قارچ ها س��م بیش��تری دارند و علت اصلی نارسایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از 

هموطنانمان نیز همین مسئله است.
Á داشتن نمونه قارچ مصرف شده

به گفته دکتر کارآگاه، انتقال سریع فرد مسموم به یک مرکز درماني تخصصي مسمومیت ها امکان درمان 
موفقیت آمیز را افزایش مي دهد و هرگونه تأخیر در این امر سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتي 

مرگ بیمار مي شود. وی با بیان اینکه با مشاهده عائم و نشانه هاي بالیني اولیه به ویژه از نوع تأخیري 
در فردي با سابقه مصرف خوراکي قارچ، باید از هرگونه خوددرماني و درمان عامتي پرهیز شود و بیمار را 
در اسرع وقت به بیمارستان منتقل کرد، گفت: در صورت امکان، نمونه باقي مانده قارچ مصرف شده توسط 

بیمار را براي شناسایي کادر پزشکي در بیمارستان به همراه داشته باشید.
دکتر کارآگاه تصریح کرد: هرگز قارچ ها را به صورت خام و به مقدار زیاد مصرف نکنید. وی افزود: مردم 
به خاطر داشته باشند که برخي از سموم موجود در قارچ ها، مقاوم به گرما بوده و فرآیندهاي آماده سازي 
غذا مانند کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کردن و بخار پز کردن، قادر به تخریب کامل مواد سمي موجود 

در قارچ نیست.

در پلژواک شلماره قبل به بررسلی عالئم گرمازدگلی و توصیه هایی برای جلو گیلری از بروز 
گرمازدگی پرداختیم.در این شماره ادامه مطلب را پی می گیریم:

Á غذای چرب در گرما ممنوع
مهندس گلناری، کارشناس مسئول مدیریت خطر بایای شهرستان قزوین در زمینه تغذیه در فصل گرم 
گفت: س��عی کنید وعده های غذایی تان را س��بک و به مقدار کم میل کنید زیرا غذاهای چرب و سنگین 
برای هضم، باعث می شوند که سیستم انتقال خون را به طرف معده معطوف کرده و سیستم تنظیم دمای 

بدن و دفع گرما با مشکل مواجه شود. 
مهندس گلناری با اش��اره به اینکه هنگام غذا خوردن به همین دلیل انس��ان احس��اس گرمای بیشتری 
می کند، گفت: چون غذاهای پروتئینی و چرب، نیاز انس��ان به آب را بیش��تر می کند، در تابستان باید از 

سبزیجات و میوه ها به جای غذاهای پُرچرب و دیرهضم یا دارای پروتئین باال استفاده کرد.

Á افزایش دمای بدن با مصرف برخی داروها
این مقام مسئول با بیان اینکه باید از غذاهای ادرار آور )چای، قهوه و کافئین( کمتر استفاده کرد و نوشیدن 
آب را با هیچ مایع دیگری جایگزین نکرد، عنوان کرد: در صورتی که دارو مصرف می کنید، از پزشک خود 
سؤال کنید که آیا این دارو با تنظیم دمای بدن شما تداخل دارد و اگر چنین بود باید فعالیت بدنی تان را 

در هوای گرم کاهش دهید و به مقدار کافی، آب و مایعات بنوشید.
وی تاکید کرد: بهتر اس��ت از عائم خطر گرمازدگی آگاه باش��ید تا هنگام بروز این عائم، اقدامات الزم را 
انجام دهید و به خاطر داشته باشید که این عائم می توانند به تدریج و در طی چند روز یا اینکه به طور 

ناگهانی بعد از یک فعالیت شدید بروز کنند. 

Á ورم و عرق سوز شدن پوست، نشانه هایی از گرمازدگی
این کارش��ناس بهداش��تی با بیان اینکه در صورت بروز ورم پوس��ت )اِدم( و عرق س��وز ش��دن باید برای 
پیش��گیری از عوارض جدی گرمازدگی، دمای بدنتان را کاهش دهید، گفت: در حالت اِدم ناش��ی از گرما، 
رگ های خونی بدن گش��اد شده و باعث می شوند مایعات زیر پوست بدن جمع شوند که در این صورت 

دست ها و پاها متورم می شوند.
مهندس گلناری با بیان اینکه ممکن است ابتدا با احساس تنگ شدن انگشتر یا کفش ها متوجه این تورم 
شوید؛ اظهار کرد: در حالت عرق سوز، منافذ خروج عرق بسته می شوند و شما احساس خارش )معموال در 
مناطق زیر لباس( می کنید که اگر لباس شما خیلی کلفت و گرم باشد، ممکن است این حالت رخ دهد.

Á مراجعه به پزشک در صورت مشاهده عالئم گرمازدگی
وی در پایان تأکید کرد: بروز گرمازدگی یک فوریت پزش��کی اس��ت و با مش��اهده خستگی بیش از حّد، 
احس��اس سرگیجه، آشفتگی، درد ش��دید عضات، تب یا تهوع، تشنج یا بیهوش شدن مرتبط با گرما، به 

سرعت باید به پزشک مراجعه کرد.

به منظور پیشگیری از مسمومیت؛

فقط قارچ هاي بسته بندي شده دارای مجوز را مصرف کنید

برای عرق کردن در تابستان، 

بدن انسان باید مقداری مایعات به صورت ذخیره داشته باشد)2(

علمی
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قلیان، سالمت خانواده ها را 
تهدید می کند

مهندس شیرین نادری، رئیس گروه واحد 
سامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی قزوین بیان کرد: ش��عار  
»قلیان، س��می برای س��امت خانواده« 
انتخاب ش��ده به عنوان شعار هفته ملی 
بدون دخانیات از س��وی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی )به مناس��بت 
10 خ��رداد، روز جهانی بدون دخانیات(، 
اقدام��ات و فعالیت های گس��ترده ای در 
س��طح کشور را با همکاری ارگان های مرتبط به منظور حمایت طلبی 
برای اجرای سیاست های مؤثر بر کاهش مصرف دخانیات و ارتقای سطح 
آگاهی عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان نس��بت به مضرات اس��تعمال 

دخانیات به دنبال خواهد داشت.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیماری های قلبی و عروقی از جمله سکته 
های قلبی، یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان امروز است، موضوع 
روز جهانی بدون دخانیات  سال 2018 با عنوان دخانیات و بیماری قلبی 
با شعار »TOBACCO BREAKS HEARTS« )دخانیات قلب را 

می شکند ( از سوی سازمان جهانی بهداشت انتخاب شده است.
رئیس گروه واحد س��امت محیط ، معاونت بهداشتی دانشگاه افزود: به 
گزارش سازمان های بین المللی مرتبط با بهداشت، قلیان تهدید دخانیات 
در قرن 21 اس��ت و در بیان علت این موضوع اشاره به تهدید گروه های 
خاص )زنان و نوجوانان(، رواج باورهای نادرست و فقدان قبح کافی، ترویج 
و تجارت در فضای مجازی، شکل گیری کانون های بزه در شکل مصرف 
اجتماعی، تهدید ریز ذرات و دود  ناشی از مصرف در روند آلودگی هوا و 

نیز به تهدید انداختن امنیت جامعه و خانواده به عنوان دروازه بزه و اعتیاد، 
تنها بخشی از مشکات این پدیده است زیرا مصرف دخانیات، شایع ترین 

عامل مرگ و بیماری  است که قابل پیشگیری است.
این کارش��ناس با بیان اینکه هر س��اله بیش از 7 میلی��ون مرگ در اثر 
مصرف دخانیات و همجواری در کنار فرد مصرف کننده دخانیات به وقوع         
می پیوندد که قسمتی از آن در اثر مصرف قلیان بوده و متأسفانه این ارقام 
در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه به ویژه کشور جمهوری اسامی 
ایران از اهمیت باالتری برخوردار است، گفت: بر اساس مستندات سازمان 
بهداشت جهانی نزدیک 85 درصد مرگ و بیماری های ناشی از دخانیات 
در کش��ورهای در حال توس��عه بوده و نیز مصرف دخانیات غیر سیگار 

)قلیان ( در کشور ما بیش از 2 برابر مصرف دخانیات است.
مهندس نادری بیان کرد: طبق نتایج مطالعات انجام ش��ده در خصوص 
وضعیت استعمال دخانیات در بین جوانان 13 تا 15 ساله طي سال هاي 
1382 تا 1386، ش��یوع مصرف قلیان در بین پسران از 16 به 32 و در 
دختران از 8.9 به 19 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. وی ادامه داد: به 
عبارت دیگر مصرف کلي قلیان در این س��ال ها از 12.1 به 26.1 درصد 
رسیده که افزایش مصرف سیگار را هم از 2 درصد به 3 درصد به همراه 

داشته است. 

رئیس گروه واحد سامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین گفت: بر اساس این تحقیق تجربه اولین مصرف سیگار در سن 10 
سالگي متأسفانه در این سال ها از 17.6 به 36.1 درصد افزایش پیدا کرده 

که بیشتر در گروه سني پسران و از 15.1 به 40.7 درصد بوده است.
وی اضاف��ه کرد: در تحلیل این افزایش قابل توج��ه مي توان به ارتباط 
افزایش مصرف قلیان با پایین رفتن سن شروع مصرف سیگار اشاره داشت 
که در صورت عدم برخورد به موقع و مناسب این روند همواره ادامه پیدا 
خواهد کرد و خطر پایین تر رفتن سن شروع مصرف سیگار و قلیان در 

نوجوانان، تهدیدي جدي براي سامت نسل آینده خواهد بود.
بر اس��اس گفته این فرد مسئول، طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت 
هر وعده مصرف قلیان، دودی معادل مصرف 5 تا 10 پاکت سیگار )100 
تا 200 نخ( وارد ریه فرد می ش��ود و بررسی های سیستماتیک از نتایج 
تحقیقات انجام شده، ارتباط معناداری بین مصرف قلیان و سرطان های 
ریه، دهان، مری، معده و مثانه، بیماری های انسدادی مزمن ریوی، قلبی 
عروقی، س��کته مغ��زی ، ناباروری مردان، ریفاکس دس��تگاه گوارش و 
اختاالت سامت روان را  نشان می دهد. وی ادامه داد: همچنین افزایش 
40 تا 80 درصد ابتا به سرطان معده در افراد مصرف کننده مواد دخانی، 
بسته به میزان مصرف، به دلیل رسوب مواد سرطان زا در مخاط دهان و 

بلع آن گزارش شده است.
مهندس نادری با اشاره به اینکه این نوع سرطان در افرادی که به صورت 
توأم الکل و مواد دخانی مصرف می کنند، ش��یوع بیش��تری دارد و 90 
درصد موارد سرطان ریه را افراد مصرف کننده دخانیات تشکیل می دهد، 
گفت: مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین، ترکیبات آروماتیک  و مواد 
س��می در دود حاصل از احتراق ذغال شناسایی شده است که عاوه بر 
مواد سمی و سرطان زای موجود در تنباکو، آسیب های مصرف قلیان را 

افزایش می دهد. 
مهندس نادری اظهار کرد: با توجه به مخاطرات عدیده مواد دخانی، امید 
است که با تاش های همه جانبه مردم و مسئوالن شاهد کاهش مصرف 

این بای جانسوز در کشور باشیم.

 عطیه رزازی، مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان قزوین اظهار 
کرد: اگر روزه داری با اصول صحیح تغذیه ای انجام شود، می تواند برای بدن بسیار 

مفید باشد.
رزازی، کاهش ذخایر چربی بدن را یکی از فواید اصلی روزه داری عنوان کرد و ادامه 
داد: وقتی فرد به مدت طوالنی چیزی نمی خورد، باعث می شود تا ذخایر چربی 
که اطراف امحاء و احش��اء بدن او است به تدریج صرف تولید انرژی شود و از این 

طریق روزه داري با کاهش ذخایر چربي مي تواند منجر به کاهش وزن فرد شود.
Á  پاکسازی بدن از سموم

وی با اشاره به مضرات انباشت چربی های اضافی در بدن، یکی از این مضرات را 
ایجاد التهابات سلولی و برهم خوردن تعادل هورمونی عنوان کرد و گفت: روزه داری ضمن ایجاد تعادل تولید 

هورمون های بدن، با دفع چربی های اضافی از بروز التهابات سلولی جلوگیری می کند.
این کارشناس تقویت سیستم ایمنی بدن، پاکسازی و کمک به دفع سموم از بدن را از دیگر فواید روزه داری 
دانست و تصریح کرد: در کنار تمامی مزایا و فوایدی که روزه داری دارد، می توان گفت روزه با کاهش سوخت 
و س��از بدن، احتمال بروز س��کته قلبی در بدن را کاهش داده و از این رو به نوعی به حفظ سامت فرد کمک 

شایانی می کند. 
Á روزه داری با سه وعده غذایی

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فرد روزه دار باید همانند روزهای عادی، سه وعده غذایی را در 
فاصله افطار تا سحر میل کند، اظهار کرد: وعده سحری باید همانند وعده ناهار باشد، به طوری که فرد در این 
وعده همانند ناهار برنج یا غذاهایی که با نان سرو می شود را میل کند اما نکته قابل توجه آن است که مصرف 
غذاهای شور، چرب و پُرادویه را باید در این وعده کاهش داد زیرا هضم این نوع غذاها نیاز به مایعات بیشتری 
داشته و از این رو در صورت مصرف این نوع مواد غذایی، فرد ممکن است در طول روز دچار عطش و تشنگی 

شود.
Á  تشنگی در روز به خاطر خوردن نوشابه در سحر

این کارشناس حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: موضوعی که باید در سرو وعده سحر توجه 
داشت آن است که باید حجم غذای مصرفی در این وعده نسبت به ناهار کمی کاهش یابد.

وی استفاده از غذاهای بخارپز و آب پز و همچنین استفاده از طعم دهنده های طبیعی همچون آبغوره و آبلیمو 
را به عنوان یکی دیگر از توصیه های اصلی در اصول تغذیه ای سالم در ایام روزه داری برشمرد و تصریح کرد: 
خوردن دلستر، نوشابه و دیگر مایعات قندی و گازدار به هیچ وجه به ویژه در وعده سحر توصیه نمی شود زیرا قند 
موجود در این مایعات باعث عطش در فرد می شود و بهتر است در این وعده از نوشیدنی های ُسّنتی همچون 

شربت شیره رقیق یا شربت آبلیمو استفاده شود.
Á  سبزیجات، مؤثر در پیشگیری از تشنگی

مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان قزوین استفاده از سبزیجات مختلف همچون کرفس، لوبیا 
سبز، کاهو و انواع کلم را به عنوان یکی دیگر از توصیه های غذایی بعد از وعده سحری یاد کرد و گفت: استفاده 

از سبزیجات به دلیل آب موجود در آن می تواند در جلوگیری از تشنگی در طول روز مؤثر باشد.
Á   آغاز افطار با مایعات

وی وعده افطار را همانند وعده صبحانه دانست و ادامه داد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که 
فرد روزه دار باید افطار را با مقدار کم غذا شروع و سعی کند غذا را آهسته آهسته وارد معده کند.

رزازی با تأکید بر اینکه وعده افطار باید ابتدا با مایعات آغاز شود، تاکید کرد: به تدریج می توان از غذاهای نیمه 
جامد چون سوپ و آش نیز در این وعده استفاده کرد. 

Á  خوردن مواد قندی زیاد در وعده افطار ممنوع
این کارشناس با بیان اینکه شاید در ساعات پایانی روزه داری فرد دچار اُفت قند خون شود و به محض افطار، 
افراد تمایل زیادی به استفاده از خوردنی های شیرین پیدا می کنند که این امر موجب می شود تا قند خون فرد 
به یکباره افزایش یافته و به دنبال آن نیز انسولین ترشح شده در بدن باال رود که به دنبال ترشح انسولین، ممکن 
است قند فرد به یکباره کاهش یابد، گفت: از این رو توصیه می شود به غیر از خرما که دارای اماح فراوانی است، 
از دیگر مواد قندی ساده مثل زولبیا و بامیه کمتر استفاده شود و استفاده از موادی همچون غات سبوس دار که 

قندهای پیچیده ای دارند، جایگزین شود.
Á استفاده از میوه و لبنیات در ماه رمضان فراموش نشود

وی با بیان اینکه پس از وعده افطار با فاصله کمی باید وعده شام میل شود، بر ضرورت پرهیز از پُرخوری در ایام 
ماه مبارک رمضان تأکید کرد و گفت: متأسفانه میزان مصرف میوه و سبزیجات و همچنین لبنیات در ایام ماه 
رمضان پایین می آید که این امر با اصول صحیح روزه داری مغایرت دارد. رزازی افزود: از این رو به روزه داران 

توصیه می شود پس از وعده شام، حتما لبنیات و میوه را نیز در رژیم غذایی خود بگنجانند.
Á خوردن مواد غذایي فیبردار از بروز یبوست جلوگیری می کند

این کارشناس حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شیوع یبوست را یکی از مشکات در ماه رمضان یاد 
کرد و در این خصوص گفت: کاهش مصرف سبزیجات و میوه و از سویی افزایش مصرف مواد قندی و چربی، 
کاهش تحرک و همچنین مصرف نان و آرد س��فید و برنج زیاد از مهم ترین عوامل ش��یوع یبوست در این ماه 
است که از این رو توصیه ای که می توان به روزه داران داشت آن است که حتما استفاده از مواد غذایی فیبردار 

همچون میوه و سبزی را در رژیم غذایی خود بگنجانند تا دچار این مشکل نشوند.
رزازی با اشاره به اینکه چون استفاده از 6 تا هشت لیوان آب در طول روز )در ایام غیر از ماه مبارک رمضان( برای 
بدن ضروری است، گفت: در ایام روزه داری باید فرد سعی کند این میزان آب مورد نیاز بدن خود را در فاصله 
بین افطار تا سحر میل کند اما در هوای گرم و یا در شرایطی که تعرق بدن فرد زیاد است، میزان آب مورد نیاز 

بدن فرد حتی به حدود 12 لیوان نیز ممکن است برسد که باید مصرف شود. 

روزه گرفتن با رعایت اصول تغذیه ای برای بدن مفید است

علمی
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به گفته مهندس مس��لم میرزابابایی، معاون مرکز بهداش��ت ش��هید 
بلندیان شهرس��تان قزوی��ن، این مرکز در جش��نواره رمضان تا عید 
با برپایی غرفه س��امت ش��رکت کرد و با استقبال قشرهای مختلف 
مردم مواجه ش��د. وی ادام��ه داد: دکتر داود محمدی، نماینده مردم 
شهرس��تان های قزوین، البرز و آبیک در مجلس ش��ورای اس��امی، 
دکتر اس��کویی، معاون اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین و 

مسئوالن استانی و شهرستانی از این غرفه بازدید کردند.
میرزابابای��ی عنوان کرد: جش��نواره رمضان تا عی��د از روز 21 تا 26 
خ��رداد 1397 در س��رای سعدالس��لطنه قزوین برپا ب��ود و در آن، 
واحدهای آموزش و ارتقای سامت، روابط عمومی، بهداشت خانواده، 
تغذیه، س��امت روان و جلب مشارکت مردمی مرکز بهداشت شهید 

بلندیان حضور فعال داشتند.
صفیه احمدی زاده، کارش��ناس مس��ئول آموزش و ارتقای س��امت 
شهرس��تان قزوی��ن نیز در ای��ن رابطه گفت: در این غرفه، مش��اوره 
س��امت روان، مامای��ی و تغذیه برای  100 ت��ن از بازدیدکنندگان 
انجام شد و عاوه بر آن، کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سامت 
با همکاری س��فیران س��امت به ارائه توضیحاتی در خصوص شیوع 
بیم��اری ه��ای غیرواگیر و لزوم آگاه��ی عموم جامع��ه در این باره 
پرداختند و اهمیت اجرای برنامه خودمراقبتی و جذب سفیر سامت 

را برای ارتقای سواد سامت تمامی خانوارها خاطر نشان کردند.
احم��دی زاده گفت: اهمیت باروری س��الم، علل ناباروری، درمان آن 
و غربالگری س��رطان دهانه رحم و سینه از دیگر موضوعاتی بود که 

توسط لیدا زرگینی، کارشناس مسئول سامت جمعیت و خانواده و 
سایر کارشناسان مامایی حاضر در نمایشگاه عنوان شد.

همچنی��ن غزال قربانی، کارش��ناس س��امت روان به همراه س��ایر 
همکاران روانش��ناس در زمینه اهمیت درمان بیماری های روانی که 
تأثیرات آن کمتر از بیماری های جسمی نیست اما به اندازه کافی به 
آن توجه نمی شود، مطالبی بیان کردند و در زمینه سامت روان به 

تعدادی از بازدیدکنندگان نمایشگاه مشاوره ارائه دادند.
به گفته این کارش��ناس، س��پیده مهدیخانی، کارش��ناس مس��ئول 
واحد تغذیه شهرس��تان قزوین نیز در مصاحبه رادیویی که در ش��ب 
چهارم نمایش��گاه انجام ش��د، خدمات ارائه ش��ده در مراکز خدمات 
جامع س��امت را معرفی کرد که از ای��ن خدمات می توان به پایش 
رشد کودکان، واکسیناسیون، ارائه خدمات درمانی الزم در خصوص 
کودکان مبتا به سوء تغذیه و ارجاع به سطح باالتر در صورت لزوم، 
غربالگری تغذیه و سامت روان، مشاوره تغذیه و سامت روان، ارائه 
مکمل های آهن، اس��ید فولیک، مولتی ویتامین به گروه های هدف، 
آموزش های ش��یوه  زندگی سالم و خدمات مامایی اشاره کرد و در 
پایان رایگان بودن تمامی این خدمات بهداش��تی مورد تأکید مجدد 

قرار گرفت.
گفتنی اس��ت؛ در مدت برگزاری نمایش��گاه که با استقبال قشرهای 
مختلف مردم روبرو ش��د، معرفی برنامه س��فیران س��امت خانوار و 
جذب س��فیر سامت و داوطلب سامت، مش��اوره ازدواج از دیدگاه 

اسام و توزیع پکیج های آموزشی انجام شد. 

روز 28 خ��رداد 1397 در نشس��تی صمیمی، ریی��س، مدیرعامل و 
جمع��ی از اعضای مجمع خّیرین س��امت اس��تان قزوین با رییس 
س��ازمان فرهنگی - ورزشی ش��هرداری قزوین دیدار کردند. در این 
برنام��ه جال امینی، مدیرعامل مجمع خیرین گفت: مجمع خیرین 
سامت استان قزوین از سال 1382 شروع به فعالیت کرد و نیازمند 

کمک و همراهی دیگر دستگاه ها است.
دکتر محمد حسن ش��لویری، رییس مجمع خیرین سامت استان 
هم با بیان اینکه فعالیت رس��می مجمع خیرین س��امت کش��ور از 
س��ال 1386 زیر نظر رهبر معظم انقاب شکل گرفت، اظهار کرد: با 
توجه به باال بودن هزینه های درمان و توان مالی کم میان بیش��تر 
مردم، حضور همه دس��تگاه ها و مردم خّیر اس��تان در کنار مجمع، 
باعث کم شدن بسیاری از مشکات درمانی بیماران نیازمند خواهد 
ش��د. وی ادامه داد: متاس��فانه اس��تان قزوین، کمترین مشارکت و 
تعامل در حوزه خیریه س��امت را دارد و بهب��ود این روند، نیازمند 

فرهنگ سازی در بین عموم مردم است.
ریی��س مجم��ع خیرین س��امت اس��تان قزوی��ن گف��ت: یکی از 
راهکارهای فرهنگ س��ازی، اطاع رس��انی است و امیدواریم تعامل 
با س��ازمان فرهنگی - ورزشی ش��هرداری، گامی برای پیشبرد این 

راهکارها باشد.
حس��ین صلح جو، بازرس مجمع خیرین سامت نیز ضمن تأکید بر 
این موضوع مهم که هرچند بیشترین زحمات درمانی توسط خیرین 
انجام می شود، ولی هنوز مجمع خیرین سامت در استان شناخته 
شده نیست و این امر مستلزم حضور همه دستگاه ها در کنار مجمع 
اس��ت، عنوان کرد: در حال حاضر یک هزار و 500 بیمار در اس��تان 
ب��رای بهره مندی از خدمت رادیوتراپی به بیرون از اس��تان مراجعه 
می کنند و امید است با تکمیل و ساخت رادیوتراپی قزوین که پایان 
شهریور ماه سال جاری، س��اختمان آن توسط افراد خّیر و دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین به بهره برداری خواهد رسید، شاهد حضور همه 
دوستان خّیر در مشارکت های حوزه سامت باشیم.

محمدتقی تقوی، یکی دیگر از اعضای مجمع خیرین سامت استان 
هم ضمن تقدیر و تش��کر از مجموعه س��ازمان فرهنگی - ورزش��ی 
ش��هرداری بابت همراهی و همکاری با مجمع، خواستار کمک دیگر 

دستگاه های استان به مجمع شد.
محمد درافش��انی، رییس س��ازمان فرهنگی - ورزش��ی شهرداری 
شهرداری قزوین نیز گفت: سامت جامعه، مهمترین دغدغه استان 
و کش��ور است و یکی از وظایف کاری خود در حوزه سامت استان 

را همراهی و اطاع رسانی به مردم استان دانست.
وی بیان کرد: در گام اول، پیش��گیری اولویت اول اطاع رسانی در 
س��ازمان فرهنگی - ورزشی شهرداری استان اس��ت و امیدواریم با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نشاط و سامتی در خانواده 
ها گس��ترش داده ش��ود. وی از مردم خّیر اس��تان خواست که یاور 

مجمع خیرین سامت استان باشند. 

بازدید نماینده مردم شهرستان قزوین در مجلس از غرفه 
سالمت مرکز بهداشت در جشنواره رمضان تا عید 

دیدار مسئوالن مجمع خّیرین سالمت استان قزوین
 با رییس سازمان فرهنگی - ورزشی شهرداری قزوین

ناجیان ثانیه ها

غرق شدگی سه تن در قزوین 
اورژانس جان یک تن را نجات داد

صبح روز جمعه 18 خرداد ماه 1397 در ساعت 9:25 مأموریتی مبنی 
بر غرق ش��دگی سه تن در کانال آب واقع در شهرستان آبیک) استان 
قزوین( جاده فالیزان اعام شد که بافاصله 2 آمبوالنس از پایگاه های 

کاسپین و ناصرآباد به محل حادثه اعزام شدند.
دکتر پیمان نامدار، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان قزوین گفت: سه تن با محدوده سنی 6 س��ال، 12 سال و 44 
س��ال به دالیل نامعلوم در کانال آب افتاده بودند که تا رسیدن کمک 
های امدادی و مردمی، 2 تن از آنها )کودک 6 س��اله و مرد 44 س��اله( 

متاسفانه جان باختند.
متول��ی اورژانس قزوی��ن تصریح کرد: کودک 12 س��اله پس از بیرون 
کشیدن از آب دارای عائم حیاتی مختصری بود که به کمک تکنسین 
های فوریت های پزش��کی درمان اولیه و برای اقدام درمان تکمیلی به 

مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین منتقل شد.
دکتر نامدار بیان کرد: متاسفانه هر ساله تعدادی زیادی از همشهریان به 
دلیل بی احتیاطی و رعایت نکردن موارد و نکات ایمنی و نزدیک شدن 
به کانال های آب و رودخانه ها جان خود را از دست می دهند و خانواده 

های خود را داغدار می کنند.

بازدید فرماندار تاکستان از پروژه در حال 
ساخت مرکز جامع سالمت
 ولی عصر )عج( تاکستان

ساخت این پروژه سالمت محور تاکنون 82 درصد
 پیشرفت داشته است

مهندس س��یاوش طاهرخانی، فرماندار شهرس��تان تاکستان، روز 23 
خرداد 1397 با حضور در محل پروژه عمرانی در حال س��اخت مرکز 
جامع سامت ولی عصر )عج( این شهرستان از نزدیک در جریان روند 

پیشرفت آن قرار گرفت.
در ای��ن بازدید دکتر جال رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت- درمان 
تاکستان ضمن خوش آمدگویی و همراهی، توضیحات الزم را در مورد 

این پروژه ارائه کرد.
وی عنوان کرد: پروژه یاد شده، در هفته دولت سال 1394 کلنگ زنی 
ش��ده و بسیج سازندگی اس��تان قزوین مجری آن است که هم اکنون 
82 درصد پیش��رفت فیزیکی دارد و مقرر است در سال جاری به بهره 

برداری برسد.
 

میز خدمت در ستاد دانشگاه علوم پزشکی راه 
اندازی خواهد شد

دکتر مهدی یوس��فی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین از راه اندازی میز خدمت حضوری و الکترونیکی در 

این دانشگاه خبر داد. 
به همین منظور در نشستی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، 
رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و مدیران حوزه توسعه، 
جانمایی، ساماندهی و تأمین نیروی انسانی برای میز خدمت ستاد 
دانش��گاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین در حوزه میز 
خدمت الکترونیکی نیز راهکارهای ممکن بررس��ی شد و در دستور 

کار قرار گرفت.
گفتنی است؛ دس��تورالعمل جدید ساماندهی میز خدمت مبنی بر 
تقویت میز خدمت و تمرکز بیش��تر امور مراجعان، از س��وی رییس 
جمهور اباغ ش��ده و دانش��گاه علوم پزش��کی قزوی��ن در خصوص 
س��اماندهی میز خدمت در واحدهای خ��ود اقداماتی را اتخاذ کرده 

است.



9
  سال 18   شماره 184-183    خرداد ماه  97  

روز 12 خ��رداد 1397 دکتر امیر پیمان��ی، معاون پژوهش و فناوری 
دانش��گاه، دکتر س��یدمهدی میرهاش��می، مدیر پژوهش و 2 تن از 
کارشناس��ان س��تاد معاونت از چگونگی روند فعالیت های پژوهشی 
در دانش��کده های بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری - مامایی بازدید 

کردند.
ای��ن بازدید با حضور دکتر امام جمعه، معاون پژوهش��ی دانش��کده 
بهداش��ت و پیراپزش��کی، دکتر حس��ین احمدپور، سرپرست کمیته 
تحقیقات دانش��جویی دانش��کده پیراپزش��کی، دکتر حسین پیری، 
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و کارشناسان پژوهش 
دانشکده انجام ش��د و پایش فعالیت های پژوهشی، بررسی مشکات 
و موانع پیش��رفت، ارائه راهکارهای موجود، طرح اهداف و برنامه های 
پژوهش��ی دانشگاه از طریق برگزاری نشس��ت های مستمر با اعضای 
هیأت علمی و اس��تفاده از نظرات و پیشنهادات آنان در پیشبرد این 
اهداف و تعیین تکلیف طرح های معوقه دانشکده در اسرع وقت، مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

در بازدید از دانش��کده پرس��تاری و مامایی، با حضور دکتر سلیمانی، 
رییس دانش��کده، ضمن ارائه گزارش فعالیت های پژوهش��ی توسط 
فاطمه رنجکش، معاون آموزش��ی - پژوهشی دانشکده، موارد مطرح 

شده بررسی و تصمیماتی گرفته شد. 

مش��کات اولویت دار س��امت دانش آموزان استان در نشست کمیته 
تخصصی سامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
مژگان عباسی، کارشناس مس��ئول سامت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداش��ت اس��تان قزوین با بیان این مطلب گفت: پیرو اعام سه 
مش��کل اولویت دار س��امت دانش آموزان از طرف آم��وزش و پرورش 
به دبیرخانه ش��ورای سیاستگذاری سامت استان، نشست کمیته برای 
بررسی مشکات اعام شده از طرف آموزش و پرورش و 9 مشکل مطرح 
شده از طرف مدیر گروه ها و کارشناسان مسئول معاونت بهداشتی برگزار 

شد.
به گفته وی، در این نشس��ت کارشناس��ان به بیان مشکات اعام شده 
پرداختند و پس از بحث و بررسی مقرر شد برای سال 1397، دو مشکل 
ناهنجاری های اس��کلتی - قامتی دانش آموزان و اضافه وزن و چاقی در 
نوجوان��ان )دانش آموزان و نوجوانان غیر دانش آموز( در نشس��ت های 
تخصصی درون بخشی و برون بخشی بعدی، بیشتر بررسی شده و برای 
این 2 موضوع برنامه مداخله ای توس��ط این واحد تدوین و با مشارکت 

آموزش و پرورش و سایر دستگاه های مرتبط در سال تحصیلی 1398-
1397 اجرا شود.

این نشست با حضور دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت 
استان، دکتر غامحسن شعبانی، کارشناس سیاستگذاری سامت استان، 
علیرضا طاهرخانی، رئیس اداره س��امت و تندستی اداره کل آموزش و 
پرورش، کارشناس��ان مسئول و کارشناسان اداره مراقبت و پیشگیری از 
آس��یب های اجتماعی آموزش و پرورش و مدیرگروه ها و کارشناس��ان 

مسئول معاونت بهداشتی، روز 12 خرداد 1397 برگزار شد.

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در سومین 
نشست کمیته درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان تأکید کرد: تمامی مراکز دولتی و خصوصی سوء مصرف 

مواد و کاهش آسیب، مکلف به عقد قرارداد با بیمه سامت هستند.
این نشس��ت روز 28 خرداد 1397 برگزار شد و بر همین اساس قنبری 
نیکو، دبیر کمیته درمان و حمایت های اجتماعی استان قزوین نیز گفت: 

در این نشس��ت در مورد نحوه تعامل مراکز درمان س��وء مصرف مواد و 
کاهش آسیب با بیمه ها توافقاتی حاصل شد تا افراد تحت درمان در مراکز 

کاهش آسیب نیز تحت پوشش خدمات بیمه قرار گیرند. 
گفتنی است؛ با توجه به آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر در هفته اول تیر 
ماه، صفاپور، دبیر دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 

نیز خواستار همکاری هریک از دستگاه ها در انجام وظایف مرتبط شد. 

دکتر عباس طالبیان، مدیر اداره نظارت برفرآورده های طبیعی، ُس��ّنتی 
و مکمل استان قزوین از اجرای طرح ساماندهی باشگاه های ورزشی در 

سطح استان خبر داد.
دکتر طالبیان با بیان این خبر در نشست روز 22 خرداد 1397 با تأکید بر 
اینکه انجام این کار توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
به طور جدی اجرا و پیگیری می شود، اظهار کرد: در سال 1396 بیش از 
100 باشگاه مورد بازرسی قرار گرفته  که 19 مورد از آنها تخلف داشتند. 
وی افزود: در سه ماهه اول امسال نیز 11 باشگاه مورد بازدید قرار گرفته 

که در 6 باشگاه، تخلف مشاهده شد.
این مقام مس��ئول تعداد باشگاه های استان قزوین را 208 مورد اعام و 
خاطرنشان کرد: ساماندهی باشگاه های ورزشی از مهمترین برنامه ها در 
این اداره است که با حمایت نیروی انتظامی و سایر ارگان های مرتبط به 

نتیجه مطلوب خواهد رسید. 
این نشس��ت با حضور رؤسای شعبه تعزیرات حکومتی و دایره کنترل و 
نظارت بر اماکن، کارشناس��ان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی، تغذیه 

بالینی معاونت درمان و دبیرخانه شورای سیاست گذاری دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، نماینده کمیته تغذیه هیئت پزشکی- ورزشی، کارشناس 
اداره کل ورزش و جوانان و کارشناس روابط عمومی صدا و سیمای استان 

قزوین در سالن جلسات معاونت غذا و دارو برگزار شد. 
در پایان این نشس��ت مقرر ش��د با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و 
نیروی انتظامی، فرآیند بازدید و س��اماندهی باشگاه های ورزشی استان 

ادامه یابد. 

بازدید از حوزه پژوهش دانشکده های بهداشت،
 پیراپزشکی و پرستاری - مامایی دانشگاه

بررسی مشکالت اولویت دار سالمت دانش آموزان
 در حوزه بهداشت استان قزوین

کلیه مراکز دولتی و خصوصی سوءمصرف مواد و کاهش 
آسیب، مکلف به عقد قرارداد با بیمه سالمت هستند

اجرای طرح ساماندهی باشگاه های ورزشی در استان قزوین
25 باشگاه، دارای تخلف

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛
تیم بسیج جامعه پزشکی قهرمان مسابقات 

فوتسال جام رمضان شد
بیست و چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین با حضور 10 تیم به مدت یک ماه در سالن ورزشی 
این دانش��گاه برگزار ش��د که در پایان، تیم بسیج جامعه پزشکی مقام 

نخست را کسب کرد.
این دوره از مسابقات با حضور سه تیم از مرکز آموزشی- درمانی بوعلی 
سینا و تیم هایی از شبکه بهداشت - درمان و بیمارستان شفا تاکستان،  
مرکز آموزش��ی- درمانی والی��ت، انتقال خون، اورژان��س 115، مرکز 
آموزشی- درمانی شهید رجایی، انتظامات و بسیج جامعه پزشکی برگزار 

شد که در نهایت، چهار تیم به مرحله پایانی راه یافتند.
در بخش های پایانی این رقابت ها، تیم مرکز آموزشی- درمانی بوعلی 
س��ینا )1( توانست با نتیجه پنج بر یک، تیم اورژانس 115 را شکست 

بدهد و مقام سوم این مسابقات را کسب کند.
در بازی پایانی هم تیم بس��یج جامعه پزش��کی توانست در یک بازی 
نزدیک، پنج بر چهار، تیم مرکز آموزش��ی- درمانی ش��هید رجایی را 

مغلوب کند و مقام اول را به دست آورد.
در پایان این مسابقات، مراسم اهدا لوح و جوایز افراد برتر توسط مدعوین 
انجام ش��د. سرپرستی فنی این مس��ابقات را سید موسی میرمیران و 

داوران دعوت شده از هیأت فوتبال استان عهده دار بودند.
گفتنی اس��ت؛ تیم بسیج جامعه پزشکی متش��کل از دکتر اسماعیل 
کلهر، دکتر سیف اهلل یوسفی، مجید بیگدلو، یاسر چگینی، اسماعیل یار 
محمدی، مصطفی پاک نژاد، خلیل کلوانی، عباس اسماعیلی و مصطفی 

قمشلو  بود.
همچنین تیم مرکز آموزش��ی- درمانی شهید رجایی با حضور رسول 
غامی، مرتضی سلیمانی، مهدی خمسه، رحیم دیزجی، یوسف ناصر 
لوئی، رضا صالحی، مهرداد پور بابایی، محس��ن صادقی و سید محسن 

حسینی نژاد به مقام دوم دست یافت.
تیم مرکز آموزش��ی- درمانی بوعلی س��ینا )1( نیز در این رقابت ها از 
حضور مجتبی آینه گردان، مهدی حسین خانی، محمد رمضانی، سامک 
باباخانی، علی قنبرزاده، مسعود پورصدیق، محمدرضا ساالری، حمید 

درگاهی و ابوذر رئیسوندی بهره برد.

تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین نائب قهرمان مسابقات جام رمضان 

استان شد

روز 27 خرداد 1397  فینال مس��ابقات بس��کتبال جام رمضان در 
سالن ش��هید بابایی برگزار ش��د و تیم دانش��جویان دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین، نایب قهرمان این مسابقات شد.
ای��ن رقابت ها را هیات بس��کتبال اس��تان با حضور هش��ت تیم از 
ابتدای ماه رمضان در س��الن شهید بابایی برگزار کرد و تیم ها بعد 
از قرعه کش��ی در 2 گروه الف )قنادی پرستو، جوانان، پیریوسفیان 
و محمدیه( و گروه ب )آینده س��ازان البرز، دانش��گاه علوم پزشکی، 

سازمان نظام پزشکی و نوجوانان( قرار گرفتند.
مرحله اول بازی ها به صورت دوره ای برگزار ش��د که علوم پزشکی 
در گروه خود اول ش��د و به مرحله حذفی رس��ید و پس از شکست 
حریفان در مراحل بعدی به فینال این مسابقات راه یافت و در بازی 
پایانی در یک بازی نزدیک 84 بر 89 از تیم قنادی پرستو شکست 

خورد و مقام دوم را کسب کرد.
گفتنی اس��ت؛ تیم علوم پزشکی متشکل از سعید نوری، محمدرضا 
زارع، میاد مظاهری، اشکان همتی، محمد رستمی، عرفان یوسف 
زادگان، پارس��ا معین��ی، عارف احمدی، محمدحس��ین لش��گری، 

محمدآقاپور، مهدی آقایی و علیرضا امیریان بود.
مربیگری تیم علوم پزشکی را محمدمهدی معینی عهده دار بود.

ورزش و سالمت
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یک مرکز غیرمجاز خدمات پوست و زیبایی 
در قزوین پلمپ شد

دکتر فرامرز قاسمی، کارشناس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین گف��ت: یک مرکز غیرمج��از واقع در 
ش��مال ش��هر قزوین به دلیل خدمات فاقد مجوز خاکوبی، سوالریوم 

و میکرونیدلینگ، شناسایی و پلمپ شد.
دکت��ر قاس��می در توضی��ح این خبر گف��ت: این مرک��ز غیرمجاز و 
غیراخاقی که تحت تصدی یک مرد، خدمات نامبرده را برای بانوان 
و آقایان انجام می داد، پیرو گزارش های مردمی و با همکاری پلیس 
اطاعات و امنیت عمومی استان قزوین، شناسایی و پس از معرفی به 

مراجع قضایی، تعطیل و پلمپ شد.
گفتنی است؛ این پنجمین مرکزی است که از ابتدای سال 1397 به 
دلیل خدمات غیرمجاز درمانی در استان قزوین توسط اداره نظارت بر 

درمان، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است.
مراکز معرفی ش��ده قبلی ب��ه دلیل تداخل در امر پزش��کی از قبیل 
کاردرمانی و ماساژ درمانی غیرمجاز، تجویز و فروش داروهای گیاهی 
فاقد مجوز و خدمات پوست و زیبایی غیرمجاز شناسایی شده بودند. 

تمدید رشته میکروب شناسی در مقطع 
کارشناسی ارشد و PhD از سوی وزارت 

بهداشت تأیید شد

روز 29 خرداد 1397 هیأت ممتحنه و ارزش��یابی وزارت بهداش��ت 
از مرکز تحفیفات میکروب شناس��ی مرکز آموزشی - درمانی والیت 
قزوین و بخش های مختلف س��اختمان علوم پایه دانشکده پزشکی 

دانش��گاه علوم پزشکی قزوین از جمله آزمایشگاه های گروه میکروب 
شناسی و امکانات و تجهیزات این گروه بازدید کرد.

در این بازدید دکتر معصومه اصانی مهر، مدیرگروه میکروب شناسی، 
دکتر س��ید مهدی میرهاشمی، مدیر تحصیات تکمیلی علوم پایه و 
اعضای هی��أت علمی گروه میکروب شناس��ی، هیأت بورد تخصصی 

وزارت بهداشت را همراهی کردند.
هیأت ارزیاب با دانش��جویان مقطع کارشناس��ی ارش��د و PhD در 

خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی آنان نیز گفتگو کرد. 
در ادامه این بازدید، نشس��تی در سالن ابن سینای دانشکده با حضور 
دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر سید 
امیر فرزام، رئیس دانش��کده پزشکی و دکتر سیامک یعقوبی، معاون 
آموزشی وی، دکتر سید مهدی میرهاشمی، مدیر تحصیات تکمیلی 

علوم پایه و اعضای هیأت علمی گروه میکروب شناسی برگزار شد.
در این ارزیابی، نقاط قّوت و ضعف گروه آموزش��ی میکروب شناسی 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و با توجه به اس��تانداردهای الزم و 
نقاط قّوت، تمدید رشته میکروب شناسی در مقطع کارشناسی ارشد 
و PhD در دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین م��ورد تأیید قطعی گروه 

ارزیاب قرار گرفت. 

تأثیر عفاف و حجاب بر
 کاهش آسیب  اجتماعی

 
مقدمه

مقوله بی حجابی امروز به یک معضل کامًا مش��هود در جامعه درآمده اس��ت. معضلی که فقط برای افراد 
بی حجاب مشکل ایجاد نمی کند. در واقع آسیب هایی که از بی حجابی ناشی می شود، تمام اعضای جامعه در 
بر می گیرد.حجاب و عفاف که یک دستور دینی است از مسائل مهم و کلیدی جامعه ماست و با بسیاری از 
مسائل پیوند خورده و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است. این مسأله از آن جهت 
که خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و 
مرد نقش دارد، به همه افراد جامعه مربوط می ش��ود. این حکم از آثار، برکات و نقش آفرینی های خاصی 
برخوردار است و اگر حقیقت این حکم برای انسان ها روشن و آشکار شود بعید است که فطرت های سالم و 
خداخواه تسلیم آن نشوند و آن را اطاعت نکنند. بر همین اساس حجاب و پوشش اسامی که یکی از اوامر 
انسان ساز الهی و یکی از احکام حیات بخش اسام در زندگی طیبه است و منطبق بر فطرت بشر و مبتنی 
بر نیازها و شرایط روانی او و زمینه ساز پویائی و کمال انسانی فرد و جامعه است.رعایت حجاب نه تنها برای 
خ��ود زن ارزش م��ی  آفریند، بلکه می تواند خانواده، اجتماع و ... را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همان طور که 
رعایت آن به عنوان یک امر ضروری می تواند مفید باشد،  عدم رعایت آن نیز پیامدهایی منفی را به همراه 
دارد. فواید و اثرات رعایت حجاب و پیامدهای آن پاسخی مناسب به این سوال است که چرا حجاب برای 

زنان ضروری است؟ نقش آن در کاهش آسیب اجتماعی و استحکام نهاد خانواده چیست؟
آنچه می تواند جامعه ای را از این آسیب های شوم مصون داشته و حفظ کند، ترویج فرهنگ دقیق عفاف 
و تبیین ابعاد مختلف آن درجامعه است. این نوشتار به همین منظور انتخاب و تنظیم یافته است. از ارتباط 
نزدیک حجاب و عفاف، با کاهش آسیب اجتماعی می توان بهره  برد. با رعایت حجاب و عفاف از فروپاشی 

خانواده ها جلوگیری می شود.
شناخت تأثیر حجاب و نقش آن در کاهش آسیب اجتماعی می تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و 
تعامل هموار سازد، به طوری که عاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی 

به سامت جامعه کمک کند. 

Á ضرورت طرح حجاب از جانب مکتب اسالم
طرح حجاب از طرف مکتب مترقی اس��ام بیانگر آن است که حضو زن را پذیرفته و برای سامت حضور، 
حجاب را مطرح می کند. پس مغز حجاب، حضور مثبت و سازنده زن است و آنقدر این حضورِ شایسته نزد 
خدای متعال پسندیده است که فریضه بی بدلیل نماز را برای زنان، با لباس حضور اجتماعی قرین و همراه 
خواسته است. در چند سوره از قران کریم مسئله حجاب تصریح شده است که نشان از اهمیت موضوع دارد. 
در آیاتی از سوره نور، احزاب و انفال به حجاب و عفت زنان اشاره شده است. لفظ حجاب در آیه 54 سوره 
احزاب آورده شده است. حجاب مخصوص که در قرآن کریم برای زنان است: یکی خمر)مفرد آن خمار= به 
کسر »خ« و فتح »م« به معنای روسری( در آیه 31 سوره نور و دیگرجابیب )مفرد آن جلباب=لباس بلند 

زنانه( است که در آیه 59 سوره احزاب به آن اشاره شده است.
در آیه 59 سوره احزاب می خوانیم: ای پیامبر به زنان خود و دختران و زنان مؤمن بگو روسری ها و مقنعه 
های خود را بپیچانند که در این صورت به عفیفه بودن و شریف بودن شناخته می شوند، تا کسی معترض 

ایشان نشود و ایشان را آزار ندهد و خداوند آمرزنده و مهربان است.
قرائتی در کتاب گناه شناسی آورده است: در قرآن با تعبیرات گوناگون از حیا سخن به میان آمده که مصداق 
آن حیا در زبان، حیا در طرز سخن گفتن، حیا در راه رفتن، حیا در شرکت در مجالس میهمانی، حیا در نگاه 

کردن، حیا در امور اقتصادی، حیا در ورود به منازل است.

 

خطرات استفاده از سنگ مرداب
گاه��ی عطاره��ا برای جلوگیری از تعریق بدن و رفع بوی بد آن موادی طبیعی به مردم معرفی کرده و به 
فروش می رسانند که در استفاده از آنها باید بسیار هوشیار بود زیرا ممکن است اثرات جبران ناپذیری بر 

سامتی داشته باشند.
س��نگ مرداب یا مردار سنگ یکی از این مواد اس��ت و به صورت پودر برای جلوگیری از تعریق پیشنهاد 
می شود و نکته جالب اینکه این ماده عاوه بر عطاری ها در اماکنی نظیر مترو به فروش می رسد و مورد 

استقبال هم قرار می گیرد.
اما باید توجه داشت که این ماده بسیار خطرناک بوده و می تواند مضرات زیادی بر بدن آنها داشته باشد.

سنگ مرداب یا مردار سنگ حاوی اکسید سرب بوده و در زمان استفاده مقادیری از اکسید جذب پوست 
و بدن می شود که بسیار خطرناک می باشد.

اکسید سرب در صورت بلعیده شدن و استنشاق امکان دارد کشنده باشد. همچنین اکسید سرب موجب 
حساسیت پوست، چشم و سیستم تنفسی شده و می تواند بر روی بافت لثه، سیستم عصب مرکزی، کلیه، 

خون و سیستم تولید مثلی اثر منفی بگذارد.
ضروری است هموطنان برای استفاده از هرگونه فرآورده طبیعی و سنتی با متخصص این حوزه مشورت 

و استفاده از سنگ مرداب یا مردار سنگ را متوقف کنند.          

معاونت غذا و دارو،  اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
تهیه و تنظیم : رامش مهرآیین

معاونت دانشجویی _ فرهنگی 
تهیه و تنظیم : منیژه وحدانی، کارشناس مسوول دبیرخانه ستاد صیانت
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

مراسم افطاری در مرکز بهداشت 
شهرستان قزوین با حضور
 خانواده های کارکنان 

برگزار شد

روز 9 خ��رداد 1397 و در چهاردهمی��ن روز از ماه مبارک رمضان، 
همزمان با ش��ب میاد امام حسن مجتبی )ع( مراسم معنوی افطار 

در مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین برگزار شد.
این مراس��م با هدف ترویج افطاری س��اده و با همت بس��یج حامعه 
پزشکی و همیاری جمعی از بسیجیان این مرکز برگزار و از کارکنان 

مرکز بهداشت و خانواده های آنان پذیرایی شد.
در این مراس��م که با حضور حجت االس��ام و المسلمین معبودی، 
نماین��ده ولی فقیه س��پاه اس��تان، س��رهنگ عاش��وری، مس��ئول 
نمایندگی بس��یج اقشار سپاه، سرهنگ مرادی از بسیج اداری حوزه 

ش��هید رجایی، تع��دادی از جانبازان دفاع مقدس، دکتر اس��کویی، 
مع��اون اجتماعی دانش��گاه، تعدادی از کارکنان معاونت بهداش��تی 
و دکتر س��ید علیرضا خونس��اری، رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
قزوین برگزار شد، حجت االسام سلیمی، به عنوان نماینده جامعه 

پزشکی استان معرفی شد.
گفتنی اس��ت؛ ای��ن برنامه با مولودی خوانی توس��ط مهدی آبادی، 

مداح اهل بیت )ع( همراه بود.

در سال گذشته؛

  67.3 درصد از تب مالت 
گزارش شده در شهرستان 
قزوین از مناطق شهری بود

در سال گذش��ته 107 مورد بیماری تب مالت در شهرستان قزوین 
گزارش ش��ده که 67.3 درصد در مناطق شهری و 32.7 درصد در 

مناطق روستایی بوده است.
دکتر س��ید علیرضا خونساری، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرس��تان قزوین با بیان این مطلب گفت: در این مدت 65 درصد 
موارد گزارش ش��ده تب مالت در شهرستان قزوین در مردان و 35 
درصد در بانوان بوده است. وی افزود: 78 درصد موارد جدید و 22 

درصد مورد شکست درمان یا عود بیماری گزارش شده است.
Á  افزایلش قیمت و تبلیغات غیرواقع، دالیلی برای کاهش مصرف

لبنیات پاستوریزه

این مقام مس��ئول، باال ب��ودن موارد بیماری ت��ب مالت در مناطق 
ش��هری نسبت به روس��تایی را قابل توجه دانست و گفت: برخاف 
ب��اور مردم که بیم��اری تب مالت را بیماری مناطق روس��تایی می 
دانند، گزارش ها از باال بودن بروز بیماری در ش��هرها حکایت دارد. 
وی ادام��ه داد: بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت ک��ه افزایش قیمت 
لبنیات و تبلیغات غیرواقع در خصوص استفاده از مواد غیرمجاز در 
شیرهای پاستوریزه، مردم را به سمت استفاده از فراورده های لبنی 

غیرپاستوریزه سوق داده است.
متول��ی س��امت شهرس��تان قزوی��ن از همش��هریان درخواس��ت 
ک��رد: از مصرف فراورده های لبنی غیرپاس��توریزه )غیر از ماس��ت 
و دوغ( خ��ودداری کنن��د. وی افزود: در موارد اس��تفاده از لبنیات 
غیرپاس��توریزه، ش��یر باید قبل از مصرف به مدت سه تا پنج دقیقه 
)از زمان رس��یدن به نقطه جوش( بجوشد و بعد از آن، پنیر، خامه، 
کره یا بستنی تهیه شود. وی اضافه کرد: اگر از شیر نجوشیده، پنیر 
تهیه شود، پنیر باید حداقل به مدت سه ماه در آب نمک 17 درصد 
قرار داده ش��ود. )از حل کردن 170 گرم نمک در یک لیتر آب، آب 

نمک 17 درصد تولید می شود(.
Á مراقب گوشت تازه باشیم

بنا به اظهار دکتر خونساری، یکی از راه های دیگر انتقال تب مالت 
از طریق گوش��ت تازه اس��ت و م��ردم باید دقت کنن��د که حتما از 
گوشت مورد تایید دامپزشکی استفاده شود. وی با بیان اینکه اگر از 
گوشت تازه اس��تفاده می شود، باید به مدت 24 ساعت در یخچال 
بماند و موقع پاک کردن آن هم از دس��تکش اس��تفاده کرد، عنوان 
کرد: در مرحله پخت هم باید تمام گوش��ت، خوب پخته و مغزپخت 
ش��ود به نحوی که دمای داخلی آن به 63 تا 74 درجه ی س��انتی 

گراد برسد.

البرز

شهرستان البرز در زمینه اصالح 
سامانه سیب، رتبه اول را در استان 

قزوین کسب کرد

مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین و مرکز بهداش��ت استان گفت: شبکه 
بهداش��ت - درمان شهرستان البرز بیش از 70 درصد از پیشنهادهای 
اصاحی مربوط به سامانه سیب را ارائه و در این زمینه رتبه اول را در 

استان قزوین کسب کرده است. 
وی این س��خن را در نشست ش��ورای کارشناسان این شبکه با حضور 
دکتر نجاری، معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و جمعی 
از کارشناسان استانی بیان کرد و ضمن اینکه به بررسی شاخص های 
سامانه سیب و جایگاه و وضعیت شبکه ها در این سامانه پرداخت، اظهار 

کرد: سامانه سیب، ابزار سنجش عملکرد دانشگاه است.
در این نشس��ت ک��ه در س��الن کنفرانس بخش��داری بخش مرکزی 
شهرس��تان البرز برگزار ش��د، دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر ش��بکه 
بهداشت - درمان شهرستان البرز به بیان کلی عملکرد شبکه پرداخت. 
همچنین واحدهای مختلف شبکه به بیان شاخص های عملکرد خود 
در س��ال 1396 و مقایس��ه آن با س��ال 1397 پرداختند و مشکات 

واحدهای خود و نیز مسائل مربوط به سامانه سیب را مطرح کردند.

در پی گزارش مردمی؛

یک ُتن محصول میشکا و ویفر 
بدون مجوز بهداشتی در شریفیه 

کشف و توقیف شد

دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان البرز 
از کشف نزدیک به یک تُن محصوالت ویفر و میشکا در یکی از کارگاه 

های غیرمجاز شریفیه خبر داد.
وی عن��وان کرد: در پی گزارش یکی از ش��هروندان به واحد نظارت بر 
مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز، 
کارشناسان شبکه در محل حاضر شدند و پس از پیگیری و عدم امکان 
ورود به محل با حکم دادس��تانی و با حضور نماینده دادستان به محل 
کارگاه وارده شده و ضمن کشف مقدار زیادی محصول میشکا، ویفر و 
مواد اولیه تولید بدون مجوز بهداشتی و در شرایط نامناسب بهداشتی، 

اقدام به توقیف آنها کردند. 

یک واحد متخلف عرضه قلیان 
در محمدیه کشف و پلمپ شد

دکتر علیرضا مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان البرز 
اعام کرد: متعاقب گزارش مردمی به سامانه مدیریت ارتباطات مردمی 

)190( مبنی بر عرضه قلیان به صورت زیرزمینی در مکانی در محمدیه، 
بازرس بهداشت محیط این شبکه به همراه مأموران اداره اماکن نیروی 
انتظام��ی ضمن بازدید از محل، این مکان را پلمپ و 30 عدد قلیان را 

توقیف کردند.

دکتر مهرعلیان افزود: پرونده این فرد متخلف در راستای اجرای قانون 
جامع کنترل دخانیات به مراجع قضایی ارسال شده است.

مسئول حوزه سامت شهرستان البرز همچنین گفت: طبق قانون جامع 
کنترل دخانیات، عرضه قلیان در هیچ مکانی مجاز نبوده و شهروندان 
می توانند موارد تخلف را به سامانه 190 وزارت بهداشت گزارش دهند.

به دلیل نواقص بهداشتی؛

یک واحد بزرگ توزیع و پخش 
مواد غذایی در شهرصنعتی البرز 

پلمپ شد
دکتر علیرضا مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان البرز 
از پلمپ یک واحد بزرگ بنکداری به دلیل تخلفات بهداشتی خبر داد.

وی در این خصوص گفت: این واحد که انبار، توزیع و پخش عمده مواد 
غذایی بین فروشگاه های بزرگ و خواربارفروشان در سطح شهر الوند را 
به عهده دارد، به دلیل نواقص بهداشتی نظیر بهداشت فردی، بهداشت 
ساختمانی و ابزار کار، توسط کارشنان بهداشت محیط شهرستان البرز 

پلمپ شد. 
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در شبکه بهداشت- درمان شهرستان بویین زهرا
 برگزار شد

مراسم سالگرد ارتحال امام 
خمینی)ره( و گرامیداشت قیام 

خونین 15 خرداد

آیین گرامیداش��ت بیست و نهمین س��الگرد ارتحال امام خمینی)ره(، 
رهبر کبیر انقاب اسامی و قیام خونین 15 خرداد روز شنبه 12 خرداد 
1397 با حضور دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداشت - 
درمان شهرس��تان بویین زهرا، حس��ن کاظمی رودباری، رئیس مرکز 
بهداشت و جمعی از کارکنان، همراه با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر 

در نمازخانه این شبکه برگزار شد.
در ابن مراسم حجت االسام و المسلمین مهدی کرمی، امام جماعت 
شبکه ضمن عرض تسلیت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی 
)ره( و فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام علی )ع( در رثای شخصیت 
ب��زرگ و ویژگی های بارز امام خمینی )ره( و فضایل ش��ب های قدر 

سخنرانی کرد.

تشدید نظارت بر اماکن عرضه 
مواد غذایی شهرستان بویین زهرا 

در ماه مبارک رمضان
روز 17 خرداد 1397 حس��ن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت 
شهرس��تان بویین زهرا در خصوص کنترل و نظ��ارت بر مراکز عرضه 
م��واد غذایی و اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان گفت: این طرح از 

نخستین روز ماه مبارک رمضان تاکنون در دستور کار بازرسان بهداشت 
محیط قرار گرفته اس��ت و این برنامه به طور ویژه تا پایان ماه مبارک 
در 2 ش��یفت صبح و عصر و ایام تعطیل توس��ط کارشناسان بهداشت 
محیط اجرا می ش��ود و نظارت بر روز بازارها نیز با دقت بیش��تری در 

حال انجام است. 
مهندس قموشی، کارش��ناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شهرس��تان بویین زهرا نیز اظهار ک��رد: این نظارت ها با هدف افزایش 
امنیت غذایی صورت می گیرد و در این طرح توجه و تمرکز بیشتر بر 
مراکز تهیه و توزیع برخی از محصوالت س��نتی نظیر رشته و خشکار، 

زولبیا و بامیه، آش، حلیم، نانوایی ها و ... است.

به گفته این کارش��ناس، بازدیدهای مشترکی نیز با ادارات مربوطه در 
س��طح شهرس��تان به طور منظم در حال انجام است و در این طرح از 
ابتدای ماه مبارک رمضان، مقدار 275 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد، 

غیربهداشتی و غیرمجاز توقیف و معدوم شده است.  
وی خاطرنش��ان کرد: در ای��ن بازدیدها به منظور جلوگی��ری از بروز 
بیماری های ناشی از آب و غذا و برای اطمینان از صحت سامت مواد 
غذایی، از مواد غذایی نظیر زولبیا و بامیه، روغن، کباب، ش��یرینی، نان 
و ... تع��داد 30 مورد نمونه  برداری انجام و به آزمایش��گاه مواد غذایی 
ارسال و همچنین تعداد  48 مورد نمونه برداری آب آشامیدنی برداشت 

شده است. 

با یوگای خنده لحظاتی شاد را 
سپری کنیم

محبوبیت یوگای خنده به س��رعت در حال رش��د است به طوری که 
تنها در ایاالت متحده آمریکا بیش از 400 باشگاه و در کل دنیا بیش 
از 6 هزار باشگاه یوگای خنده وجود دارد. یوگای خنده در کنار اینکه 

بس��یار ساده اس��ت، می تواند باعث کاهش استرس و تقویت نگرش 
مثبت به زندگی ش��ود و نیز احساس نشاط، سرزندگی و انرژی را در 
شما القا کند. یوگای خنده می تواند به تنهایی یا به همراه یک دوست 
انجام ش��ود. همچنین می توانید به باش��گاه یوگای خنده در منطقه 

زندگی خود ملحق شده و به همراه گروهی از افراد انجام دهید.
 فواید سامتی 

فواید سامتی ناشی از خنده بسیار گسترده است. پس از خنده، اثرات 
مثبت خنده با بهره گیری از سیس��تم قلبی عروقی و با کاهش فشار 
خون تا 45 دقیقه در بدن باقی می ماند. تحقیقات نشان داده کسانی 
که از بیماری قلبی رنج می برند، در بسیاری از مواقع 40 درصد کمتر 
از کس��انی که بیماری قلبی ندارند، می خندند. خنده حتی می تواند 

سرعت بهبودی و شفا را در بیمار باال ببرد.
رهایی از استرس و فشارهای روحی

خنده در کاهش اضطراب و استرس، کمک به تقویت نگرش و حس 
مثبت و داشتن احساس شادی بسیار مؤثر است. با فقط چند دقیقه 
خندیدن، اس��ترس به میزان زیادی کاهش پی��دا می کند. خنده به 
عن��وان یک ورزش هوازی عمل می کن��د. تمرین های یوگای خنده 
برای قلب، دیافراگم، عضات ش��کم، عضات بین دنده ای و عضات 
تنفس��ی و عضات صورت بسیار خوب و مفید است. در هنگام انجام 
این تمرین، اندروفین در بدن آزاد می ش��ود و احس��اس خوبی را به 

انسان منتقل می کند.
این بخش��ی از سخنان سیده سعیده علوی، مربی بین المللی یوگای 
خنده در جمع 120 تن از بانوان جوان شهرستان بویین زهرا بود. وی 
در ادامه به آموزش و انجام چند تمرین یوگای خنده روش های شاد 

زیستن و غلبه بر افسردگی و مشکات پرداخت.
* کف زدن: در مواقع ناراحتی و برخورد با مشکات و حجم باالی کار 
و وقت کم برای خودتان کف بزنید و به استقبال یوگای خنده بروید.

* خندیدن ارادی: شروع به خندیدن بدون دلیل کنید و از آنجایی که 
خنده ُمس��ری است با نگاه کردن به خنده های دوستانتان از صمیم 

قلب بخندید.
* تنفس عمیق: دس��ت ها را به س��مت باال بگیرید و چند بار نفس 
عمیق بکشید و به آرزوها و اهداف مثبت خود بیندیشید، سپس خم 
ش��ده و با تکان دادن دست ها ش��روع به خندیدن ارادی و از صمیم 

قلب  کنید.
* س��کوت کنید: با چندین دقیقه سکوت به صداهای طبیعت گوش 
دهید و لذت ببرید. با این کار مغز ش��ما فرصت اس��تراحت کردن و 

بیرون ریختن افکار منفی را خواهد داشت.
* استفاده از کلمات مثبت: هرگز از کلمات منفی در صحبت کردن، 
دعا کردن و برخورد با مس��ائل اس��تفاده نکنید، استفاده از کلمات و 
عبارات مثبت باعث دفع افکار منفی و جذب انرژی مثبت می شود. 

بویین زهرا

آوج

تاکستان

آسیب های بخش سالمت با 
مشارکت دهیاران و بهورزان کمتر 

خواهد شد
نشس��ت مش��ترک دهیاران و بهورزان روس��تاهای بخ��ش مرکزی 
شهرستان آوج با هدف ایجاد تعامل بهتر در اجرای برنامه های سامت 
محور برگزار شد. در ابتدای این نشست صفر فیض الهی، مدیر شبکه 
بهداشت- درمان شهرستان آوج با اشاره به جایگاه دهیاران به عنوان 
باالترین مقام اجرایی در روستا، کاهش آسیب های بخش سامت را 

با مشارکت دهیاران و بهورزان خواستار شد.

دهیاران و بهورزان نیز در این نشست به برخی از مشکات موجود در 
سطح روس��تاهای تحت پوشش خود اشاره کردند. پیش بینی مکان 
مناس��ب و ثابت برای استقرار تیم س��امت در روستاها، جمع آوری 
زباله ها و فضوالت حیوانی، واکسیناس��یون دام ها، پیش بینی محل 
دفن مناسب زباله ها و اتاف سگ های ولگرد از مهمترین مشکات 

مطرح شده در این نشست بود.
در پایان نشست احمد رمضانخانی، بخشدار بخش مرکزی آوج ضمن 
جمع بندی مش��کات مطرح ش��ده از دهیاران خواست تا با داشتن 
نگاه ویژه به مش��کات س��امتی مردم، از برنامه های اجرایی توسط 

واحدهای بهداشتی در روستاها حمایت کنند.
این نشست، روز س��وم خرداد 1397 در سالن فرمانداری شهرستان 

آوج برگزار ش��د و بخش��دار بخش مرکزی آوج از پیش بینی جایگاه 
مشترک مناسب برای دفن زباله ها در این بخش خبر داد. 

در شهرستان تاکستان؛

از ورود فاضالب خام شهری به 
باغات و مزارع جلوگیری

 می شود
 با ش��روع فصل گرما و احتمال ش��یوع بیماری ه��ای واگیر، برنامه 
پیش��گیری از بیماری های روده ای در تاکس��تان با بازدید از مزارع 
کش��اورزی و باغ��ات به منظور جلوگیری از آبی��اری با فاضاب خام 

انجام شد.

این بازدید مشترک با حضور نمایندگان دادگستری شهرستان، آبفای 
ش��هری و روستایی، جهاد کشاورزی، اداره حفاظت از محیط زیست 

و اداره منابع آب این شهرستان، روز 29 خرداد 1397 انجام شد. 
مهندس عسگر شریف زاده، معاون بهداشتی شبکه بهداشت- درمان 
شهرس��تان تاکس��تان و رییس مرکز بهداشت این شهرستان در این 
باره گفت: محل تجمع خروجی های فاضاب شهری مورد بررسی و 
بازدید قرار گرفت و مقرر ش��د برای جلوگیری از ورود فاضاب خام 
ش��هری به باغات و مزارع، پروژه جمع آوری فاضاب شهری توسط 

اداره آبفای شهری و شهرداری در دستور کار قرار گیرد.
به گفته این مسئول، همه ساله با شروع  کشت محصوالت کشاورزی 
بازدید میدانی توس��ط گروه های بازرس��ی انج��ام و ضمن آموزش 
کشاورزان، از آنان برای جلوگیری از آبیاری مزارع و باغات با فاضاب 

خام تعهدات الزم گرفته می شود.
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بویین زهرا

با مراقبت آگاهانه و مطلوب از 
کودک خود آینده ای سالم به او 

هدیه دهید
به گفته کبری برچلو، کارش��ناس کودکان ش��بکه بهداش��ت- درمان 
شهرس��تان بویین زهرا، کودکانی که از مراقبت مطلوب برخوردارند، در 
آم��وزش و س��ایر خدمات اجتماعی از بقیه جلوتر هس��تند، توان تولید 

بیشتری دارند و به قانون بیشتر احترام می گذارند.
وی در خصوص برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم گفت: این 
برنامه به دنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودکان سالم از کودکان به 
ظاهر س��الم یا مستعد بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آن 
ها مستقر نشده است. وی ادامه داد: مراقبت های دوران کودکی از سن 
س��ه تا پنج روزگی شروع شده و هر کودک تا سن پنج سالگی باید 15 

مراقبت را دریافت کند. 
این کارشناس عنوان کرد: ش��یرخواران و کودکانی که دارای مشکات 
فیزیکی یا محیطی هس��تند ب��رای آن که تکامل مطلوب و مناس��بی 
داشته باشند، نیازمند توجه ویژه ای هستند. وی ادامه داد: با استفاده از 
پرسشنامه غربالگری اختاالت تکاملی کودکان می توان کودکانی را که 
روند تکاملی غیر طبیعی دارند، سریع تر تشخیص داد و در حال حاضر 
این پرسش��نامه ها در مراکز جامع سامت، خانه های بهداشت و پایگاه 
های س��امت اس��تان برای تمامی کودکان 12 و 60 ماهه، شیرخواران 
پُرخطر )پرسشنامه چهار ماهگی( و کودکان نیازمند بررسی از نظر مشکل 

تکاملی تکمیل می شود.
برچلو در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع مرگ کودکان زیر پنج سال و 
حساس سازی در خصوص رعایت نکات پیشگیری از حوادث گفت: اولین 
علت مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در استان و شهرستان ناهنجاری 
های مادرزادی است که برای پیشگیری از آن انجام غربالگری های دوران 

بارداری مهمترین راهکار است.
وی با بیان اینکه سوانح و حوادث، دومین علت مرگ و میر کودکان زیر 
پنج س��ال اس��ت، اظهار کرد: از آنجا که والدین و مراقبان کودک نقش 
مهم��ی در تأمین، حفظ و ارتقای س��امت و ایمنی ک��ودکان دارند، با 
شناخت نحوه وقوع حوادث و نیز با برخی برنامه ریزی ها و اقدامات اولیه، 
بیشتر حوادث قابل پیشگیری اند. بنا به گفته برچلو، سوختگی، حوادث 
ترافیکی، سقوط، خفگی، غرق شدگی و مسمومیت از جمله علت های 

بروز حادثه و مرگ در کودکان هستند. 

کمیته پیشگیری از گزش جانوران 
زهردار در مرکز بهداشت 

بویین زهرا تشکیل شد

به گفته حسن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا با افزایش آگاهی مردم و کسب مهارت آنان می توان احتمال گزش 
را به حداقل رس��اند و در صورت بروز گزش با اقدامات اولیه از وخیم تر 
شدن اوضاع جلوگیری کرد. وی ادامه داد: به همین منظور با توجه به آغاز 
فصل گرما و افزایش گزش جانوران زهردار و برای کاهش موارد گزش و 
مرگ ناشی از آن به ویژه در مناطق روستایی، کمیته پیشگیری از گزش 

جانوران زهردار، روز 30 اردیبهشت 1397 تشکیل شد.  
Á 124 عقرب و مارگزیدگی در 2 سال

طاهره رضاقلی، کارشناس غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا 
نیز با ارائه گزارشی در خصوص مراجعات به دلیل حیوان گزیدگی گفت: 
در سال 1395 تعداد 52 مورد عقرب گزیدگی )17 زن و 35 مرد( و چهار 
مورد مار گزیدگی )همگی مرد( اتفاق افتاد. وی ادامه داد: در سال 1396 
نی��ز تعداد 63 مورد عقرب گزیدگی )19 زن و 44 مرد( و پنج مورد مار 

گزیدگی )یک زن و چهار مرد( گزارش شده است.

گفتنی است؛ در این نشست راهکارهای مقابله با جانوران زهردار مانند 
مار و عقرب در مناطق پُرخطر شهرستان بررسی و پیش بینی های الزم 
از نظر تأمین س��رم مورد نیاز انجام ش��د. همچنین مقرر شد از توانایی 
کارکنان مراکز خدمات جامع س��امت در خصوص آموزش عموم مردم 

استفاده شود.
این نشس��ت با حضور حس��ن کاظمی رودباری، رئیس مرکز بهداشت، 
نماینده بیمارستان امیرالمومنین)ع(، کارشناسان واحد بیماری ها و واحد 

آموزش مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا برگزار شد.
در این نشست اعام شد که بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش 
از 5 میلیون گزش در سال رخ می دهد که بیش از 100 هزار مرگ را در 
پی دارد و گزارش ها حاکی از این است که بیش از 250 هزار گزش در 
ایران اتفاق می افتد که کشور ما را در زمره کشورهای با بروز باالی این 

اتفاق قرار می دهد. 

صبر، فکر و عمل، سه گام مهم در 
مدیریت عصبانیت است

عصبانیت، هیجانی طبیعی اس��ت که همه ما آن را تجربه می کنیم. با 
آموختن راه و رس��م مدیری��ت عصبانیت می توانیم طوفان عصبانیت را 
در خانواده فرو بنشانیم. مدیریت اثربخش عصبانیت در خانواده مستلزم 

برابری و احترام متقابل است.
محمد افشار، کارش��ناس مسئول سامت روان شبکه بهداشت- درمان 
بویین زهرا با بیان این مطلب عنوان کرد: فرمول فوری مدیریت عصبانیت 

»صبر کن. فکر کن. عمل کن« است.
وی در خصوص راهبردهای مدیریت عصبانیت بیان کرد: در برابر اولین 
تکانه مقاومت کنید، در صورت امکان از موقعیت خارج شوید، به خودتان 
حرف های آرام کننده بزنید، تا 10 بش��مارید، تجسم کنید، به خودتان 
بگویید ایست )یادتان باشد ایست گفتن با سرکوب کردن عصبانیت فرق 

دارد، ایست یعنی مسئولیت عصبانیت خود را برعهده می گیرید.(
افشار تصریح کرد: فشارهای روانی زندگی امروزی به عصبانیت در خانواده 
ها دامن می زند. پدر و مادرهای عصبانی می توانند بچه ها را تهدید کنند، 
انتقام و سرکشی را در بچه ها دامن بزنند و به آنها بیاموزند که فقط در 
صورت عصبانی شدن همکاری دیگران را جلب خواهند کرد. در نتیجه 

آنان را از هرگونه همکاری منصرف کنند.
هیجان؛ خوب یا بد 

وی عنوان کرد: اصوال هیجان خوب و بد وجود ندارد. بهتر است بگوییم 
هیجان سازنده و مفید )یعنی جوابگوی مقتضیات و شرایط( یا غیرسازنده 

و بی فایده )یعنی تنها مطابق موقعیت یا اجرای برنامه خود( وجود دارد.
فایده عصبانیت چیست؟

کارشناس مسئول سامت روان شبکه بهداشت- درمان بویین زهرا افزود: 
فایده عصبانیت این اس��ت که به عنوان »ابزار هش��دار« عمل می کند. 
عصبانیت به شما می گوید یک جای کار اشکال دارد. کجا؟ یا در درون 

خودتان و یا در رابطه تان با طرف مقابل.
افش��ار با بیان اینکه کدام عصبانیت مضر است؟ افزود: عصبانیتی که بر 
س��ر دیگران »ریخته شود« تقریبا همیشه مضر است زیرا هدف چنین 

عصبانیتی، کنترل کردن، بردن و انتقام گرفتن است. 

مرکز غیرمجاز فروش دارو در 
شهرستان بویین زهرا شناسایی و 

توقیف شد
بنا به اظهار دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداشت- درمان 
شهرستان بویین زهرا، با توجه به گزارش هاي مردمي در مورد فروش دارو 
به صورت غیرقانوني توسط شخصي در شهر دانسفهان، پس از پیگیری 
مستمر و بررسی دقیق موضوع و تأیید تخلف، با دریافت دستور قضایي 
و هماهنگي هاي الزم توس��ط نیروهای اماک��ن، بازدید انجام و داروها و 

تجهیزات غیرقانونی توقیف شد. 
به گفته معصومه قربانی، کارش��ناس نظارت بر درمان این ش��بکه، این 
مأموریت روز شنبه 12 خرداد 1397 با همکاری پلیس اطاعات و امنیت 
عمومی شهرس��تان و با حضور دکتر مهرناز اس��دی، کارشناس مسئول 
نظارت بر دارو و مخدر انجام شد و برخی از اقام دارویی که برای فروش 
در محل بود به همراه تجهیزات انجام حجامت جمع آوري و توقیف شد. 
همچنین شخص متخلف برای برخورد قانوني به مراجع قضایی معرفي 

شد. 
کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت- درمان شهرستان بویین زهرا 
عنوان کرد: این فرد خاطی اقدام به آماده نمودن داروها در سرنگ جهت 

تزریق می کرد و با هزینه های باال به عنوان داروی تضمینی ترک اعتیاد  
به فروش می رساند. 

قربانی از مردم درخواست کرد: در صورت داشتن اطاعات و مشاهده موارد 
مشابهی که تهدید کننده سامت است، در اسرع وقت به شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان مراجعه کنند یا با شماره تلفن 02834229420 تماس 

بگیرند و موضوع را اطاع دهند تا اقدامات قانونی انجام شود. 

همه افراد در برخي شرایط غیر قابل 
پیش بیني و تحریک پذیر 

مي شوند

به گفته محمد افشار، کارشناس مسئول سامت روان شبکه بهداشت - 
درمان شهرستان بویین زهرا، اداره موقعیت هاي دشوار، بخشي از زندگي 
روزانه ماست. همه ما هر روز با افراد دشوار سر و کار داریم و این افراد را 
مي شناسیم. شاید هیچ چیز به اندازه برخورد با این افراد، خسته کننده و 
مال آور نباشد. این افراد انرژي ما را به تحلیل مي برند، احساساتمان را 
تحریک مي کنند، حوصله همه را سر مي برند و ما را در حالتي نامطلوب 
قرار مي دهند. این رفتارها در محل کار به راحتي مي توانند یک محیط 

شاد را نابود کنند، کارایي را کاهش دهند و روحیه افراد را پایین آورند. 
در برخورد با افراد مسئله ساز موارد زیر را همواره به خاطر داشته باشید:

* تفاوت های افراد را بیشتر و بیشتر بشناسید. تفاوت ها همواره منجر 
به اصطکاک مي شود. اگر تفاوت میان انسان ها را یک موهبت )نه یک 

مسئله( بدانید، مي توانید به خوبي موقعیت هاي دشوار را اداره کنید.
* مطمئن باشید که همه افراد، سازش و هماهنگي را دوست دارند. این 
اندیش��ه که دیگران به دنبال تحقیر و صدمه زدن به ما هستند، درست 
نیست. مطمئن باشید همه توافق و یکدلي را دوست دارند. با اعتقاد به 
این مسئله شما فرصت پیدا مي کنید، درهاي گفتگو را براي رسیدن به 

توافقات دو جانبه باز کنید.
* ب��اور کنی��د که مي توانید در کنار افراد مس��ئله س��از، بدون تنش و 
اصطکاک کار کنید. شما ممکن است که با افراد دشوار دوست و صمیمي 
نباشید، اما مي توانید با آنها رفتار مسالمت آمیز داشته باشید. سعي کنید 

به خواسته هاي هم احترام بگذارید.
* در تله افراد دش��وار گرفتار نشوید. وقتي دیگران به گونه اي رفتار مي 
کنند که شما عصباني و خشمگین مي شوید، در واقع شما را در تله خود 
گرفت��ار کرده اند. ما اغلب در تله رفتارها، گفتارها، لبخندها و نگاه هاي 
افراد گرفتار مي ش��ویم. نباید اجازه دهیم رفتارهاي افراد مسئله ساز، ما 

را در کنترل رفتارمان دچار مشکل سازد و آن ها را بر ما مسلط گرداند.
* گوش کنید؛ گوش کنید؛ گوش کنید! وقتي دیگران بدانند شما حرف 
هاي آن ها را مي ش��نوید و به مس��ائل ش��ان اهمیت مي دهید، کمتر 

رفتارهاي دشوار را از خود بروز مي دهند.
* ب��راي ایجاد رابطه بهتر، افراد را با نام صدا بزنید )نام هر فرد گرمترین 

آهنگي است که او مي شنود و دوست دارد بشنود(.
* افراد را سرزنش نکنید. سرزنش افراد، آنها را براي بروز رفتارهاي مسئله 

ساز مستعد مي سازد.
* مراقب بلندي و لحن صدا و زبان بدن خود باشید. استفاده از زبان بدن 
به شما کمک مي کند ارتباط بهتري را با دیگران برقرار سازید. با برقراري 
ارتباطات عمیق و اصولي، فرصت کمتري براي نش��ان دادن تعارضات و 

رفتارهاي دشوار ایجاد مي شود.
* از ب��ه کار بردن این کلمات پرهیز کنید: باید، ولي، من مي خواهم ...، 

متاسفم، نمي تواني و ......
* اگر داوطلب صداقت هستید با دیگران نیز صادقانه برخورد کنید و به 

تعهدات خود عمل کنید.
* استفاده از کلمات جادویي  را بیاموزید. در دامنه لغات ما، کلمات زیادي 
وجود دارند که اث��رات فوق العاده اي بر جاي مي گذارند. این کلمات را 

بیابید و از آنها استفاده کنید.
* فنون مذاک��ره را یاد بگیرید چرا که موفقیت در زندگي امروز در گرو 

ارتباطات خوب است و مذاکره در این راه به شما کمک مي کند.
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هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات میز خدمت و صیانت از حقوق شهروندی

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   ص- حق اشتغال و کار شایسته
ماده 82- به کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر 

تخصص، شایستگی و توانمندی های متناسب با شغل باشد و رویکردهای 
سلیقه ای، جناحی و تبعیض آمیز و اس��تفاده از روش های ناقض حریم 

خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
ماده 83- حق زنان است که از فرصت های شغلی مناسب و حقوق 

و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده 84- اش��تغال اجباری ک��ودکان به کار ممنوع اس��ت. موارد 
اس��تثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون 

مجاز می باشد.

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

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.


