
تیم 6 نفره نمایندگان سازمان بهداشت جهانی به سرپرستی دکتر ماها الدوی، سرپرست ارتقا و حفاظت سالمت سازمان جهانی بهداشت با هدف آشنایی با طرح جامع سالمت استان 
قزوین و انتقال تجربیات دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این زمینه، روز دوم مرداد 1397 به استان قزوین سفر کرد.

مش��اوران و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت پس از بازدید میدانی از خانه مشارکت مردم در سالمت 
و مراکز جامع خدمات س��المت ش��هری مهرگان و مرکز روستایی کورانه، در نشست جمع بندی و بیان 
دس��تاوردهای بازدید خود، از ارائه خدمات س��المت به مردم و جلب مش��ارکت آنان برای حفظ و ارتقای 

سالمت خود ابراز خرسندی کردند.
این تیم ها که در قالب سه گروه دو نفره در جمع اعضای خانه مشارکت مردم در سالمت  حضور یافته بودند 
و همچنین از مراکز جامع خدمات سالمت مهرگان و کورانه بازدید کرده بودند، برنامه ریزی خوب و جمع 
آوری نمایندگان گروه های مختلف مردمی در خانه مشارکت مردم را تجربه ای موفق در همراهی مردم 

برای حفظ سالمت خود دانستند. 
ابهام در مورد شیوه انتخاب نمایندگان گروه های مردمی در خانه مشارکت مردم و همچنین سیستم جمع 
آوری اطالعات به ویژه از کسانی که در هیچ گروهی عضویت ندارند، سؤال بازدیدکنندگان از خانه مشارکت 

مردم بود که توسط دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه توضیح داده شد.
رئیس دانشگاه در توضیح خود گفت: برگزاری انتخابات دموکراتیک، نحوه انتخاب نمایندگان را مشخص 
می کند و فعالیت داوطلبانه مردم، امکان بیان مطالبات را برای همه افراد حتی کسانی که در گروه ها نیز 

عضویت ندارند، فراهم می کند.
نکته برجسته در بازدید گروه اعزامی به مرکز جامع خدمات سالمت مهرگان، اشتیاق داوطلبان سالمت 
برای پذیرش مسئولیت بیشتر و ایفای نقش بهتر با توجه به توانمندی های فردی و گروهی بود. با این حال 
ضعف برنامه ریزی برای جمع آوری اطالعات دقیق تر به ویژه در خصوص محالت از نکاتی بود که بیان شد.

نکاتی که در یادداشت تیم اعزامی به مرکز جامع سالمت روستایی کورانه بیان شد، شباهت زیادی با دیگر 

مرکز بازدید شده داشت اما موضوعی که برای تیم اعزامی محل پرسش شد این بود که داوطلبان ضمن 
فعالیت خود، چگونه این تعادل را حفظ می کنند تا فعالیت آنان وارد حریم خصوصی مردم نشود، آن را 

نرنجاند و از ادامه فعالیت و همکاری باز ندارد؟
این موضوع نیز توس��ط کارشناسان حوزه بهداشت دانشگاه و معاون بهداشتی تشریح و حریم فعالیت ها 

بازگو شد.

استان قزوین از استان های 
موفق در همکاری های بین 

بخشی در حوزه سالمت است

چهارمین نشست کمیته درمان و 
حمایت های اجتماعی شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
قزوین برگزار شد
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

آمدیم تا در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت از تجربه 
قزوین برای دیگر کشورها استفاده کنیم

تحسین نمایندگان و مشاوران سازمان جهانی بهداشت از خدمات سالمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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ادامه از صفحه اول

تیم نمایندگان س��ازمان جهانی بهداشت متشکل از دکتر گلن الوارک، 
مش��اور بین المللی، دکتر فاتن بن عبدالعزی��ز، هماهنگ کننده ارتقای 
س��المت، دکتر وثیق محمود خان، مش��اور منطقه در ارتقای سالمت و 
دکتر رحیم تقی زاده، نماینده ایران در س��ازمان جهانی بهداشت - دفتر 
تهران، پس از ورود به دانشگاه علوم پزشکی قزوین با دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اعضای ساختار برنامه جامع سالمت 
استان نشست مشترک برگزار کردند. در این نشست دکتر مهرام ضمن 
خوش آمدگویی به میهمانان، به معرفی طرح جامع سالمت استان قزوین 

پرداخت. 
در ادامه دکتر ماها الدوی، سرپرس��ت ارتقا و حفاظت س��المت سازمان 
جهانی بهداشت با ابراز ُخرسندی از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
گفت: ما از کشورهای مختلف آمدیم تا تجربیات شما را ببینیم و بشنویم 
و در زمینه بهداشت اجتماعی، تجربیات شما را به دیگر کشورها منتقل 

کنیم. 
وی ادامه داد: ما می خواهیم بدانیم که شما چه میزان به تعهداتی که در 
سطح مردمی دارید، عمل کرده اید؟ و با ساختار بهداشتی شما آشنا شویم 

و چگونگی همکاری با دیگر مجموعه ها را بدانیم.
سرپرست ارتقا و حفاظت سالمت سازمان جهانی بهداشت ادامه داد: ما 
به شهر شما آمدیم تا مشارکت جامعه شما را در ارتقای سالمت ببینیم 
و گزارش ش��ما را بش��نویم و امیدواریم که گزارش جامعی از عملکرد و 
چگونگی تعامل و انتقال تجربیات را در پایان این مأموریت داشته باشیم. 

دکتر الدوی عنوان کرد: ما در پایان مأموریت، تجربیات شما را به صورت 
مکتوب به جهانیان منتقل می کنیم و ممکن است نکاتی هم باشد که 
با هم اختالف داش��ته باشیم، در این صورت می توانیم از تجربیات دیگر 

کشورها برای رفع این مشکل و اختالفات احتمالی استفاده کنیم.
تیم نمایندگان س��ازمان جهانی بهداشت، 2 روز در استان قزوین حضور 
داشتند و در ادامه مأموریت خود از خانه مشارکت مردم در سالمت، مرکز 
جامع خدمات سالمت روس��تایی کورانه و مرکز جامع خدمات سالمت 
ش��هری مهرگان نیز بازدید و همچنین در نشس��ت کارگروه تخصصی 

سالمت و امنیت غذایی استان شرکت کردند.
گفتنی است؛ طرح جامع سالمت استان قزوین با مشارکت همه دستگاه 
های اجرایی و سازمان های مردم نهاد استان از سال 1386 برای اولین بار 
در کشور در استان قزوین به اجرا درآمد و از آن زمان مورد توجه سازمان 
جهانی بهداشت قرار گرفت و کارشناسان این سازمان 2 بار از ساختار و 

نحوه اجرای این طرح بازدید کردند. 

ضربان

دکتر کریس��تف هملم��ان )christoph hamelmann (، رئیس 
دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران که به همراه تیمی متشکل از 
نمایندگان این سازمان و کارشناسان وزارت بهداشت به استان قزوین 
سفر کرده است، روز س��وم مرداد 1397 در دومین روز سفر خود به 
این اس��تان در نشست مجمع سالمت شهرستان قزوین ضمن تقدیر 
از عوامل اجرایی شهرس��تان در خصوص همکاری های بین بخش��ی 
سالمت محور گفت: هدف ما از این سفر بررسی پیشرفت های برنامه 

های بین بخشی سالمت محور در استان قزوین بود.
وی با بیان اینکه شاهد فعالیت های خوبی در این زمینه بودیم، گفت: 
دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با همکاری بین بخشی کارهای زیادی 
انجام داده که می تواند الگویی در خصوص مشارکت جوامع در بخش 

سالمت باشد. 
Á  فعالیت هلای مطلوب و پیگیلری های مجدانه حوزه سلامت

استان و شهرستان قزوین
موسوی، فرماندار شهرس��تان قزوین نیز ضمن تقدیر از فعالیت های 
مطلوب و پیگیری های مجدانه دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت 
شهرس��تان در زمینه موضوعات سالمت در سطح شهرستان گفت: با 
رشد علم و فناوری بسیاری از حوزه های علمی و تخصصی از یکدیگر 
جدا شده اس��ت و همچون گذشته شاهد تمرکز مسئولیت و وظایف 
س��ازمانی در دستگاه خاصی نمی باشیم، از این رو حوزه سالمت نیز 
از این قضیه مستثنی نبوده و وجود دستگاه های حاکمیتی همچون 
فرمانداری در س��طح شهرس��تان به عنوان سیاس��ت گ��ذار، ناظر و 

هماهنگ کننده سایر ادارات و سازمان های مردم نهاد یا همان سمن 
ها می تواند ُمبّین این موضوع باشد.

به گفته این مقام مس��ئول، در این بین در سال های اخیر با توجه به 
فعال شدن نهادهای غیردولتی )سمن ها( شاهد اقدامات آموزشی رو 

به رشدی در سطح شهرستان به ویژه در محالت هستیم.
موس��وی با اشاره به شورای سالمت روستا و ش��هر، بخش و شورای 
س��المت و امنیت غذایی شهرس��تان به عنوان ساختار همکاری بین 
بخش��ی گفت: نماینده وزارت کشور به عنوان باالترین مقام دولتی به 
عنوان ریاست شورا، نماینده دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دبیرخانه 
شورا و نماینده سازمان های دولتی، نیمه دولتی و سمن های بخش 

سالمت به عنوان اعضا در این ساختار فعالیت می کنند. 

توسط هیأت بورد وزارت بهداشت؛

امکان پذیرش دستیار بیماری های مغز و اعصاب 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی شد 

روز دهم مرداد 1397 مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی س��ینا قزوین میزبان نمایندگان هیأت بورد گروه مغز و 
اع��صاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور دریافت مجوز آموزش دستیاری در رشته بیماری 

های مغز و اعصاب )نورولوژی( در دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.
دکتر اکبریان، دکتر غفارپور و ترکمن این هیأت ارزیابی وزارت بهداشت را تشکیل می دادند که به همراه دکتر 
مژدهی پناه، دکتر عالمی و یوس��فلی به ترتیب رییس بخش اعصاب، معاون آموزش��ی و مدیر پرستاری مرکز 
آموزشی- درمانی بوعلی سینا، به منظور بررسی توانمندی های این مرکز از بخش های اورژانس، آی. سی. یو، 

اعصاب و درمانگاه آن بازدید و امکانات، تجهیزات و فضاهای موجود را ارزیابی کردند.
در پایان این بازدید، در نشستی با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر پرویز 

پدیسار، معاون آموزشی وی و همچنین مسئوالن مرکز و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی یاد شده، موارد مهم 
آموزشی، پژوهشی و اجرایی مورد تأکید خاص قرار گرفت.

گفتنی است؛ مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا به عنوان تنها مرکز بیماری های مغز و اعصاب استان قزوین، 
دارای دو بخش اعصاب زنان با 21 تخت و اعصاب مردان با 18 تخت است. 

نشست مجمع سالمت شهرستان قزوین با حضور نمایندگان 
سازمان جهانی بهداشت برگزار شد

فرشاد، قائم مقام معاونت اجتماعی وزارت بهداشت
 در قزوین:

استان قزوین از استان های موفق در همکاری 
های بین بخشی در حوزه سالمت است

دکتر علی اصغر فرش��اد، قائم مقام معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی که در نشست کارگروه تخصصی سالمت و 
امنیت غذایی اس��تان قزوین به همراه نمایندگان و مشاوران سالمت 
سازمان جهانی بهداشت ش��رکت کرده بود، استان قزوین را از استان 
های موفق در همکاری بین بخشی دانست و گفت: یکی از دالیلی که 
نمایندگان سازمان جهانی بهداشت به قزوین آمدند، این است که این 

تجربه موفق را ببینند.
نشس��ت کارگروه تخصصی س��المت و امنیت غذایی استان قزوین به 
ریاست مهندس علی فرخ زاد، معاون عمرانی استاندار قزوین و با حضور 
اعضا و همچنین تیم 6 نفره نمایندگان و مش��اوران س��المت سازمان 
جهانی بهداشت، صبح روز سوم مرداد 97 در سالن جلسات استانداری 

برگزار شد.
Á  تشریح طرح توانمندسلازی محات شهری و روستایی استان

قزوین
در این نشس��ت پس از خوش آمدگویی و ارائه دستور نشست توسط 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر سید 
سعید صدقی اسکویی، معاون اجتماعی رییس دانشگاه به تشریح طرح 
توانمندسازی محالت شهری و روستایی استان قزوین با رویکرد کاهش 

آسیب های اجتماعی پرداخت.
در این طرح که از ابتدای ش��هریور س��ال جاری در استان قزوین اجرا 
خواهد ش��د، با تش��خیص اینکه 50 درصد علل ریشه ای بیماری ها، 
اجتماعی اس��ت، کاهش  آس��یب های اجتماعی محالت ش��هری و 
روستایی استان قزوین به میزان 10 درصد موجود به عنوان هدف کلی 
طرح پیگیری می شود. در ساختار این طرح، کمیته اصلی راهبردی به 
ریاست استانداری و کمیته کارشناسی با زیر کمیته های فرعی فنی، 
اجرای��ی، نظارت و پایش فعالیت می کنند و گ��روه هدف آن را زنان و 

مردان 18 تا 65 سال در بر می گیرد.
Á سامت پایدار در جامعه نیازمند شنیدن صدای مردم

در ادامه این نشست دکتر علی اصغر فرشاد، قائم مقام معاونت اجتماعی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در سخنان کوتاهی تجربه 
دانشگاه علوم پزشکی را در جلب مشارکت دیگر سازمان ها و دستگاه 
های اجرایی در قالب طرح جامع س��المت، موفقیت آمیز توصیف کرد 
و گفت: اگر بناست س��المت به صورت پایدار در جامعه اتفاق بیافتد، 
نیازمند شنیدن صدای مردم هستیم و یک راه تحقق این مهم، ایجاد 

خانه مشارکت مردم است.
این مقام وزارتی اظهار کرد: خانه مش��ارکت، نماینده گروه های خاص 
هس��ت و برای توس��عه آن باید کانون های محالت راه اندازی شود و 
نماینده ای در خانه مشارکت داشته باشند که در این صورت سالمت، 

اجتماعی تر و مردمی تر خواهد شد.
دکتر فرشاد توصیه کرد: برای خانه مشارکت، نقش تعریف کنید و به 
کمک آنان بروید و در کانون محالت مداخله داش��ته باش��ید تا مردم 
خودش��ان وض��ع موجود را ارزیابی کنند و ص��دای خود را به متولیان 

سالمت و تصمیم گیرندگان برسانند. 

آمدیم تا در زمینه مؤلفه های اجتماعی سالمت از تجربه 
قزوین برای دیگر کشورها استفاده کنیم
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ابتدای تیر ماه 1397 بود که اعالم ش��د کانون های س��المت محالت 
در اس��تان قزوین راه اندازی می ش��ود. در نشس��ت روز سوم مرداد ماه 
نشس��ت مجمع سالمت شهرستان قزوین، دکتر منوچهر مهرام، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین از شناسایی 533 محله برای ایجاد کانون 

های سالمت محالت در این استان خبر داد.
این نشس��ت با حضور نمایندگان و مش��اوران سازمان جهانی بهداشت 
همراه بود و متولی سالمت استان قزوین با اشاره به اینکه رفع مشکالت 
س��المت، حدود 20 تا 25 درصد در اختیار وزارت بهداش��ت یا دانشگاه 
های علوم پزشکی است و باقی آن در اختیار حوزه سالمت نیست، گفت: 
تصادفات جاده ای، مش��کالت ایمن نبودن وسایل نقلیه، مصرف غذای 
ناس��الم، شیوه زندگی اشتباه با مصرف دخانیات و سیگار، نمک، شکر و 
روغن زیاد و داش��تن استرس و اضطراب از جمله عواملی هستند که با 
صرف هزینه های بسیار زیاد موجب مشکالت زیادی برای سالمتی می 
ش��ود که می توان به راحتی و با اصالح این روند از ایجاد بیماری های 

زیادی جلوگیری کرد.
دکتر مهرام مشارکت مردم در امر سالمت را ضروری دانست و اظهار کرد: 
در سال های گذشته با فعالیت خانه مشارکت مردم در سالمت اتفاقات 

خوبی در استان افتاده که باید استمرار داشته باشد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه واقعیت این است که دانشگاه علوم پزشکی 
و سایر دستگاه های دولتی به تنهایی و بدون کمک مردم در امر سالمت 
موفق نخواهد بود، گفت: شناس��ایی 533 محله در اس��تان برای کانون 
سالمت محالت از دیگر اقداماتی است که به منظور جلب مشارکت مردم 

برنامه ریزی شده است.
به گفته متولی سالمت استان، دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری، معاونت 
اجتماعی و پیش��گیری، استانداری و خانه مشارکت مردم در سالمت از 
ارکان این کانون ها هستند و البته موفقیت این طرح نیازمند همکاری و 

مشارکت تمامی ارگان های استان است. 
دکتر مهرام با اشاره به اینکه خانه مشارکت مردم در سالمت در این قضیه 
نقش بسیار مهم و اصلی دارد، گفت: در کانون سالمت محالت، دانشگاه 
علوم پزشکی نقش حمایت کننده دارد و مشارکت مردم را نیز می طلبد. 
گفتنی است؛ دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرستان قزوین نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که 
ضمن بیان موانع و مشکالت سالمت در شهرستان به ارائه راهکارهایی 

برای رفع این موانع پرداخت. 

ضربان

روز 31 تی��ر 1397 و در آیین دانش آموختگی جمعی از دانش��جویان 
دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر 
منوچهر مهرام، رییس این دانشگاه تأکید کرد: الزم است تعهد و وجدان 
کاری، سرلوحه کار دانش آموختگان رشته های بهداشتی - درمانی باشد.

دکتر مهرام تصریح کرد: در قبال کاری که در آینده به ش��ما واگذار می 
ش��ود، مسئولیت پذیر باشید و در این زمینه مراقبت کنید زیرا قصور و 

کوتاهی شما باعث به خطر افتادن سالمتی بیمار می شود.
رییس دانش��گاه با بیان اینکه مراجعه کنندگان ش��ما بیماران هستند، 
بنابرای��ن با خوش اخالقی، صبر و حوصله با آنان برخورد کنید و مراقب 
رفتار با دیگر کارکنان درمانی باشید، اظهار کرد: صبر و ادب پیشه کنید 

که این کار باعث خشنودی خداوند متعال در دنیا و آخرت خواهد شد.
در بخش پایانی این مراسم، ضمن تجلیل از دکتر نعمت اله غیبی به عنوان 

استاد برتر، از دانشجویان برتر و فعال قرآنی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی با 
اهدای لوح و هدیه قدردانی شد.

در ای��ن برنام��ه، دکتر علی صفری، رییس دانش��کده های بهداش��ت و 
پیراپزش��کی و معاونان وی، دانش آموختگان و خانواده های آنان حضور 

داشتند.

در نشستی با حضور دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع، 
دکتر پیمانی، معاونت پژوهشی، دکتر اسکویی، جانشین معاون توسعه و 
معاون اجتماعی و مدیران مجموعه معاونت توسعه و ستادی، چالش های 

پژوهشی حوزه توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست دکتر یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به 
بیان دغدغه های حوزه توس��عه و ضرورت حل مشکالت در قالب طرح 
های پژوهشی پرداخت و از معاونت پژوهشی و مدیران مجموعه معاونت 
توس��عه خواست تا مس��یر و فرآیند ویژه ای را برای طرح های پژوهشی 

حوزه توسعه تعیین کنند. 
دکتر پیمانی، معاون پژوهشی دانشگاه نیز در این نشست به تبیین مسیر 
طرح های پژوهش��ی پرداخت. در ادامه نشس��ت دکتر اسکویی، معاون 
اجتماعی دانش��گاه و جانشین معاون توس��عه با تأکید بر تغییر نگاه در 
تصویب طرح های پژوهشی با هدف کاربردی کردن طرح ها گفت: باید از 

طرح ها و ایده های پژوهشی برای مداخله و بهبود مسائل و فرایندهای 
اداری استفاده کرد. 

در پایان این نشست حاضران به بیان چالش های موجود در مسیر تصویب 
طرح های پژوهشی حوزه توسعه پرداختند. این نشست 8 مرداد 1397 

در دفتر معاونت توسعه برگزار شد. 

دکتر جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی تأکید کرد؛

عدالت در سالمت،
توسعه یابد

دکتر جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی 
در نشستی که از طریق ویدئو کنفرانس با معاونان درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور داشت، بر توسعه عدالت در سالمت مردم تأکید کرد.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
که در این نشست مجازی حضور داشت، عنوان کرد: مهمترین موضوع 
این نشست، اهمیت صیانت از حقوِق گیرندگان خدمت، تقویت نظارت 
های حوزه درمان و پیگیری گزارشات و شکایات واصله از سامانه 190 بود.

وی از قول معاون درمان وزیر بهداشت گفت: حوزه درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی باید تالش برای افزایش میزان رضایتمندی مراجعان مراکز 
درمانی را در اولویت کار خود قرار دهند و با پیگیری جدی مسائل مطرح 

ش��ده در سامانه 190، س��عی در رفع و کاهش نارضایتی ها از خدمات 
درمانی داشته باشند.

موضوع مهم دیگری که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، شیوه نامه 
نظارتی در خصوص وقایع ناخواسته درمانی که منجر به صدمه به بیمار و 
عواقب ناشی از آن می شود، بود و دکتر جان بابایی بر افزایش ایمنی بیمار 
و اقداماتی در خصوص تسهیل در کار رصد، ثبت و گزارش فوری وقایع 

ناخواسته پزشکی تأکید کرد.
گفتنی اس��ت؛ پس از این نشس��ت که روز 9 مرداد 1397 برگزار ش��د، 
نشست فوری دیگری با حضور مدیر درمان و مدیران واحدهای نظارتی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد و مطالب مطرح 
شده در ویدئو کنفرانس کشوری به اطالع آنان رسید و دستور پیگیری و 

اجرای نکات مطرح شده صادر شد.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

تعهد و وجدان کاری، باید سرلوحه کار دانش آموختگان 
رشته های بهداشتی - درمانی باشد

چالش های پژوهشی حوزه توسعه بررسی شد

تکمیل ساختمان مرکز غربالگری سرطان 
سرعت می گیرد

در نشس��تی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون 
درمان، جانش��ین معاون توس��عه و مدی��ر دفتر فنی و طرح 
ه��ای عمران��ی، مدیر بودجه و کارشناس��ان حوزه توس��عه 
موضوع تکمیل س��اختمان مرکز غربالگری سرطان با توجه 
به تعهد دانش��گاه در خصوص تکمیل مرکز ظرف مدت 45 
روز بررس��ی شد. در این نشس��ت مقرر شد عملیات اجرایی 
باق��ی مانده ضمن خلعیت پیمانکار، توس��ط بیمارس��تان با 
نظ��ارت و هماهنگی دفتر فنی و معاونت درمان و هماهنگی 
معاونت توس��عه به ص��ورت امانی صورت گی��رد تا در زمان 

مقرر، ساختمان برای استقرار دستگاه ها آماده شود.  

سه بخش از مراکز آموزشی درمانی
 بوعلی سینا و کوثر برونسپاری شد

در نشس��ت روز 8 مرداد 1397 که با حضور دکتر پدیس��ار، 
معاون آموزش��ی، دکتر اسکویی، جانش��ین معاون توسعه و 
رؤس��ای بیمارس��تان های بوعلی س��ینا و کوثر برگزار شد، 
موضوع برونس��پاری پنج واحد از واحدهای سازمانی این 2 
مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با واگذاری 

سه واحد موافقت شد.
اس��کرین و اسناد پزش��کی مرکز آموزش��ی درمانی بوعلی 
س��ینا و رادیوتراپی، سونوگرافی و ماموگرافی مرکز آموزشی 
درمان��ی کوث��ر واحدهایی بود که با برونس��پاری آن در این 

نشست موافقت شد.

سه  مصوبه در جلسه کمیسیون
 مناقصه دانشگاه

تصمی��م گیری در خص��وص نحوه واگذاری طب��خ و توزیع 
غذای مراکز آموزشی درمانی با مواد اولیه و بدون مواد اولیه 
انجام و مقرر شد طبخ و توزیع غذا در مرکز آموزشی درمانی 
ش��هید رجایی به صورت پایلوت بدون مواد اولیه انجام شود 

و در سایر مراکز طبق روال قبل صورت گیرد.
شرکت آریا ارمغان صدرا برنده مناقصه طبخ و توزیع غذا در 

بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا شد. 
مقدم��ات اولیه پیش فراخوان واگ��ذاری مراقبت های اولیه 
قابل ارائه در حوزه خدمات جامع س��المت و پایگاه سالمت 
در مناطق ش��هری انجام و جهت مراحل تهیه اسناد مناقصه 

و آگهی در روزنامه به امور قرار دادها ارجاع شد. 

سر خط سالمت

شناسایی 533 محله برای ایجاد کانون های سالمت محالت 
در استان قزوین 
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ضربان

چهارمین نشست کمیته درمان و حمایت 
های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با 

مواد مخدر استان قزوین برگزار شد

چهارمین نشست کمیته درمان و حمایت های اجتماعی شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با حضور اعضا و به 
ریاست دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

صبح روز 15 مرداد 1397 در دفتر ریاست برگزار شد.
در این نشس��ت پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید، دس��تگاه ها 
و س��ازمان های عضو کمیته گزارش اقدامات خ��ود را در مورد 
مصوبات نشست پیشین ارائه کردند و در ادامه گزارش تحلیلی 
آمار معتادان متجاهر استان توسط اداره کل بهزیستی و نیروی 

انتظامی ارائه شد.
برگزاری کالس های آموزش��ی بهداشت باروری و پیشگیری از 
بیماری های آمیزش��ی در کمپ های درمان س��وء مصرف مواد 
بانوان، ایجاد مرکز مدیریت مورد توس��ط اداره کل بهزیس��تی و 
همکاری ش��هرداری و هماهنگی برای تحت پوشش بیمه قرار 

گرفتن معتادان متجاهر از مصوبات این نشست بود.
تأکید بر همکاری همه س��ازمان های مسئول برای شناسایی و 
حمایت از معتادان متجاهر با اولویت کسانی که مشکل جدی تر 
دارند از دیگر موضوعاتی بود که در این نشس��ت در مورد آن ها 

بحث و تبادل نظر شد.
کمیته درم��ان و حمایت های اجتماعی، یک��ی از کمیته های 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است که 16 عضو 
دارد و نشس��ت های آن به ریاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

برگزار می شود. 

طرح بیمارستان های مستقل در دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین کلید خورد

دکتر مهدی یوسفی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین گفت: به دنبال صدور ابالغ دستورالعمل 
بیمارستان های مستقل به منظور کنترل هزینه ها و احصاء در 
آمدها، این طرح در نشستی با حضور رییس دانشگاه مورد بررسی 

قرار گرفت. 
دکتر یوس��فی افزود: در این نشست که با حضور معاون درمان، 
مدیر دفتر بازرسی، مدیر حراست و مدیران حوزه توسعه برگزار 
شد، مقرر گردید در فراخوانی توانمندان عرصه مدیریتی در حوزه 
بیمارس��تان ها شناس��ایی و پس از آن به بررسی توان عملیاتی 
بیمارستان های منتخب پرداخته شود. همچنین در نهایت مقرر 
شد در مورد تعیین بیمارستان های مستقل تصمیم الزم اتخاذ 

گردد.

شناسایی و دستگیری یک مامای متخلف 
در شهر قزوین

یک مطب مامایی که اقدامات غیرقانونی انجام می داد، توس��ط 
اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین شناسایی و به 

مراجع قانونی معرفی شد.
دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین در همین خصوص اظهار کرد: کارشناسان اداره 
نظارت بر درمان با پیگیری نامحسوس، پی به تخلفات فرد مورد 
نظر برده بودند، س��پس با همکاری پلیس امنیت اخالقی، فرد 

متخلف دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شد.
به گفته دکتر مدبر، مطب این فرد واقع در جنوب ش��هر قزوین 
ب��وده و با دریافت وجوه غیرمتعارف برای مراجعان خود اقدامات 

پزشکی غیرمجاز انجام می داد. 

دکتر امی��د کارآگاه، مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از درج پیام دارویی بر روی قبوض 

شهری و فیش های صادره از داروخانه ها در قزوین خبر داد.
به گفته این مقام مس��ئول، این کار توسط واحد آموزش و تحقیقات 
معاونت غذا و دارو و با همکاری مؤس��س و مسئول فنی داروخانه ها 
انجام و شعار دارویی »از اصرار به پزشک معالج خود برای تجویز آنتی 
بیوتیک و یا مصرف خودس��رانه آن بپرهیزید« در فیش های صادره 

تعدادی از داروخانه ها درج شد.
مدی��ر نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین بیان کرد: در اقدامی مش��ابه به منظور آگاهی عموم 
مردم با همکاری ش��رکت آب و فاضالب استان قزوین، شعار دارویی 
»عدم مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیک ها« در قبوض ش��هری درج 

شد. 
دکتر کارآگاه از مردم درخواست کرد: مطابق با اهداف سازمان غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با به کارگیری توصیه های دارویی 
مناس��ب از مصرف خودس��رانه داروها خودداری کنند و برای ارتقای 

فرهنگ صحیح دارویی جامعه بکوشند. 

درج پیام دارویی بر روی قبوض شهری و فیش های صادره 
از داروخانه ها در قزوین

آیین دانش آموختگی 85 دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین در رشته های کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی 
- درمانی، مهندس��ی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط و 
بهداشت عمومی، روز دوم مرداد 1397 در سالن آمفی تئاتر پردیس 

دانشگاه برگزار شد.
74 ت��ن از دانش آموختگان را بانوان و 11 تن را آقایان تش��کیل می 
داد و پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم و نواختن س��رود ملی، دکتر 
منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سخنانی گفت: 
موفقیت حوزه بهداشت باعث شده تا امروزه تعداد زیادی از بیماری ها 

مانند فلج اطفال و سرخک در کشور وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فعالیت های حوزه بهداشت است که باعث جلوگیری 
از مرگ و میر در کشور می شود، گفت: کسی که در این رشته و حوزه 

فعالیت می کند، باید  اعتقاد و باور خاصی داشته باشد. 
دکتر مهرام به اخالق محیط کار بس��یار تأکید ک��رد و با بیان اینکه 
کار را ب��ه جدیت انجام دهید و خودتان عمل کنید، اظهار کرد: رفتار 
ناشایست نداشته باشید و با داشتن صبر و دانستن قدر کار، محکم و 

ثابت قدم در کارنامه خود، کار خیر ثبت کنید.     

پخ��ش نماهنگ ب��ا موض��وع دوران تحصی��ل دان��ش آموختگان و 
اهدای لوح یادمان دانش آموختگی به آنان، اجرای موس��یقی توسط 
دانش��جویان، تجلیل از افراد برتر علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی 
در کنار قرائت متن سوگندنامه توسط دانش آموختگان از دیگر بخش 

های این آیین بود. 
این برنامه با مجری گری صادق بابایی، دانش��جوی پزشکی دانشکده 
پزشکی دانشگاه اجرا شد و دکتر علی صفری واریانی، رییس دانشکده 
های بهداشت و پیراپزش��کی، معاونان، اساتید و کارکنان دانشکده و 

خانوادهای دانشجویان نیز حضور داشتند. 

حراس��ت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین در 
ارزیابی برنامه عملیاتی س��ال 1396، موفق به کس��ب رتبه اول در بین 
حراست دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 2 و رتبه پنجم در بین حراست 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شد.
به دنبال این موفقیت، س��ید رضا علیخانی، رئیس مرکز حراست وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال لوح سپاسی از اهتمام ویژه 
طاهر مشایخ، مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همکاران این 

مدیریت تقدیر و تشکر کرد.
استقرار نظام یکپارچه برنامه ریزی در سطح ستاد و حراست دانشگاه های 
علوم پزشکی از جمله اقداماتی بود که با هدف ارتقای جایگاه، کارایی و 
پاسخگویی حراس��ت ها در برنامه عملیاتی حراست دانشگاه های علوم 

پزشکی به اجرا درآمد.
روابط عمومی دانش��گاه، این موفقیت را به مدیر و همکاران سختکوش 

حراست تبریک می گوید و برای آنان آرزوی پیروزی و سالمتی دارد. 

 نشست هماهنگی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت با هدف آغاز به کار 
و چگونگی اجرای ثبت بیماری های تاالسمی، آسم، آلرژی، قلب )شبکه 
قلب ایران(، کیست هیداتید در سطح  کشور با حضور دکتر امیر پیمانی، 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
در این نشست دکتر سولماز فرخ زاد، رییس گروه پیشگیری و مبارزه با 
بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه و مسئول دبیرخانه ثبت 
سرطان دانشگاه، ابتدا گزارشی از میزان ثبت سرطان در دانشگاه و کشور 
ارائه داد و در ادامه دکتر پیمانی ضمن ابراز رضایت از روند ثبت بیماری ها 
در دانشگاه و مشارکت گروهی حوزه های فعال در این رابطه، برنامه ثبت 

را رضایت بخش توصیف کرد و با مدیر فناوری اطالعات و آمار دانش��گاه 
در رابطه با تشکیل بستر الکترونیک و سامانه جامع در سطح استان توافق 

کردند تا این بستر به عنوان زیرساختی مهم در دانشگاه فراهم شود.
این نشس��ت روز 10 م��رداد 1397 در دفتر مع��اون پژوهش و فناوری 
دانشگاه برگزار ش��د و در آن دکتر میرهاشمی، مدیر پژوهش، مهندس 
محمدعلی علویری، مدیر فناوری اطالعات و آمار دانشگاه، دکتر علی زاده، 
مسئول ثبت بیماری ها و کارشناس انفورماتیک حوزه معاونت پژوهش 

و فناوری دانشگاه نیز حضور داشتند و دیدگاه های خود را بیان کردند. 

85 دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین دانش آموخته شدند 

کسب رتبه اول حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تشکیل بستر الکترونیک و سامانه جامع ثبت بیماری های 
استان قزوین 
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ضربان

برگزاری کمپین اطالع رسانی هپاتیت توسط 
دانشجویان داوطلب دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین

هپاتیت های  ویروسی یکی از مهمترین چالش های سالمت جهانی 
اس��ت. حل معضل هپاتیت نیاز به افزایش و ارتقای سطح آگاهی و 

دانش همه افراد جامعه دارد.
دکتر بهزاد نجف پور، کارشناس هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
در این رابطه عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن ششم مرداد ماه، روز 
جهانی هپاتیت، دانشجویان داوطلب دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس 
C  و  B از گذراندن دوره آموزش��ی در زمینه بیماری های هپاتیت

توسط معاونت بهداشتی دانشگاه از چهارم تا ششم مرداد ماه اقدام به 
برگزاری کمپین هپاتیت در سطح شهر قزوین کردند.

دکتر نجف پور بیان کرد: این کمپین در نقاط مختلف شهر برگزار و با  
در اختیار قرار دادن تجهیزات الزم توسط معاونت بهداشتی دانشگاه 
شامل بنرها و پمفلت های آموزش��ی، مشاوره های الزم برای عموم 
مردم همراه با ارائه پمفلت های مرتبط انجام ش��د و افراد در معرض 
خطر برای دریافت خدمات تکمیلی به مرکز بهداشت شهید بلندیان 

شهرستان قزوین ارجاع شدند.

آسفالت محوطه مرکز آموزشی - درمانی 
قدس توسط شهرداري قزوین

با توجه ویژه شهردار و مدیریت منطقه دو شهرداری قزوین، عملیات 
روکش آسفالت مجموعه فضاهای محوطه و پارکینگ مرکز آموزشی 

- درمانی قدس با مساحت 3 هزار و 800 متر مربع انجام شد. 
طب��ق این خبر ب��ا توجه به خاکی بودن محوط��ه پارکینگ و دیگر 
مسیرها الزم بود این عملیات برای تعمیر مشکالت سطوح آسفالتی 
شامل گودال ها و حفره ها، نشست آسفالت در اثر مشکالت زیرسازی، 
ترک های آسفالت، کنده کاری بعضی از نقاط برای عبور لوله های آب، 

گاز، کابل و نظایر آن انجام شود. 
رئیس، مدیر و کارکنان مرکز آموزشی - درمانی قدس ضمن قدرداني 
از شهرداري قزوین، اقدامات خدمت گزارانه شهرداري را الگویي براي 
سایر مدیران برای مساعدت به مراکز درماني عام المنفعه دانستند و 
همچنین این کار را موجب دلگرم شدن بیماران و همراهان آنان به 

مدیریت جهادي شهرداري قزوین دانسته اند. 

محس��ن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 
گفت: در هفتمین روز از دهه کرامت، عطر ش��فابخش پرچم متبرک 
ب��ه حرم رضوی در این مرکز پیچی��د و کاروان خادمان حرم رضوی 
با تقدیم بس��ته های متبرکه و کتاب به بیماران و کارکنان، از مرکز 

بازدید کردند. 
ادهمی اظه��ار کرد: صبح روز 30 تیر 1397 در هفتمین روز از دهه 
کرام��ت، خادمان حرم رضوی در این بازدی��د پرچم متبرک به حرم 
رض��وی را در بخش ه��ای مختلف این مرکز، به حض��ور کارکنان و 
بیماران برده و با اهدای بس��ته های متبرکه، برای آنان آرزوی شفا و 

سالمتی دوباره کردند. 
مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی قزوین گفت: خادمان 
ضمن اهدای بسته های متبرک شده با بیماران اعالم همدری کردند. 
وی افزود: این برنامه ها در معرفی و ترویج فرهنگ ناب رضوی بسیار 

مؤثر است. 

ب��ه 

گفت��ه ادهمی، خدام ح��رم رضوی در پایان بازدیدش��ان، تعدادی از 
کارکنان را به قید قرعه به میهمانی مشهد مقدس دعوت کردند. 

رقیه بهزادپور، کارشناس ارشد شاغل 
در حوزه معاونت توس��عه مدیریت و 
منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، 
مقام دوم مسابقه کشوری »عکاسی 
ازدواج س��الم و پای��دار« را کس��ب 
کرد. فراخوان این رقابت از ش��هریور 
ماه  1396 به میزبانی دانشگاه علوم 

پزشکی خمین آغاز و در نهایت، روز 24 تیر 1397 از بین آثار ارائه شده، 
اثر رقیه بهزادپور با مضمون س��ادگی و عش��ق در آیین ازدواج یک زوج 

جوان، حائز کسب رتبه دوم اعالم شد.
در لوح س��پاس امضا شده توس��ط دکتر محمدعلی عروجی، سرپرست 
معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی خمین، ضمن قدردانی از 

کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و بیان تبریک به ایشان آمده 
است: » از خلق اثری هنری و به نمایش گذاشتن اثر جذاب و دل انگیز 
به عنوان کوششی بر پایه معرفت هنری به منظور اعتالی فرهنگ ازدواج، 

ترویج زندگی سالم و تشکیل خانواده تشکر می کنیم.«
یادآور می شود؛ رقیه بهزادپور، دارای مدرک کارشناس ارشد حسابداری 
اس��ت و از سال 1385 به عنوان کارشناس امور مالی در واحد امور مالی 

ستاد دانشگاه فعالیت می کند.  
Á موفقیت دوباره دانشگاه

مسابقه کشوری »عکاسی ازدواج سالم و پایدار« سال گذشته به میزبانی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد که از این دانشگاه، سید مهدی 
حسینی، کارشناس س��معی- بصری روابط عمومی ستاد، رتبه برتر در 

زمینه خالقیت را کسب کرد.

عطر شفابخش پرچم متبرک رضوی در مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

مقام دوم مسابقه کشوری عکاسی به کارشناس ارشد دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین تعلق گرفت

رقیه بهزادپور در مسابقه »عکاسی ازدواج سالم و پایدار« صاحب رتبه شد

6 مرداد هر س��ال به عنوان روز جهانی هپاتیت نام گذاری شده است. 
ای��ن روز فرصتی برای هماهنگ کردن تالش های داخل کش��وری و 
بین المللی برای پیش��گیری، کنترل و درمان هپاتیت است. همچنین 
روزی برای اطالع رسانی و افزایش آگاهی مردم است که باعث افزایش 
حساسیت آنان به موضوع و بیشتر شدن تعداد مراجعات برای تست و 

تشخیص هپاتیت می شود. 
برنامه کنترل هپاتیت از سال 2015 دستخوش یک تغییر عظیم شده 
و حذف هپاتیت های ویروس��ی به عن��وان یکی از اولویت های کنترل 
بیماری ها در دنیا انتخاب ش��ده است. با واکسیناسیون همگانی علیه 
هپاتیت »B« و درمان قطعی هپاتیت »C« امکان کنترل این بیماری 

ها فراهم شده است.
دکتر بهزاد نجف پور، کارش��ناس هپاتیت معاونت بهداش��تی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین با بیان این مطالب گفت: به همین دلیل، تعدادی 
از دانش��جویان داوطلب دانشگاه علوم پزش��کی قزوین آموزش الزم در 

رابطه با بیماری هپاتیت های ویروسی در قالب SHEP برای برگزاری 
کمپین اطالع رسانی هپاتیت را روز 2 مرداد 1397 در سالن اجتماعات 

معاونت بهداشتی دانشگاه فرا گرفتند. 
وی عنوان کرد: همچنین بنر روز جهانی هپاتیت همراه با پمفلت های 
آموزشی برای استفاده در این کمپ ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

 یادآور می شود؛ شعار روز جهانی هپاتیت برای سال 2017 »میلیون ها 
بیمار ناشناخته را پیدا کن« است. 

تغذیه کودک با شیر مادر، 
زیر بنای زندگی سالم برای 

اوست
فاطمه بابایی، کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و سالمت نوزادان 
مرکز بهداشت استان قزوین به مناسبت هفته جهانی شیر مادر )مصادف 
با 16-10 مرداد ماه( گفت: بزرگداشت این هفته در سال 1397 با شعار 
»تغذیه با شیر مادر، زیر بنای زندگی سالم« و با هدف آگاه کردن مردم در 
مورد ارتباط بین تغذیه کودک با شیر مادر و تغذیه خوب، امنیت غذایی و 

کاهش فقر برگزار می شود. 

این کارشناس با اشاره به اینکه تغذیه با شیر مادر، راه حلی جهانی برای 
فراهم کردن فرصت های برابر و ش��روع عادالنه زندگی برای تمام افراد 
اس��ت، بیان کرد: این ش��یوه تغذیه، میلیون ها کودک را قادر می سازد 
که زنده بمانند، رش��د کنند و در مس��یر سالمت بهتر و آینده ای موفق 

تر قرار گیرند.
بابایی با بیان اینکه ش��یر مادر برای ش��یرخواران و کودکان نوپا، ُمغّذی 
ترین غذا و از لحاظ مواد ایمنولوژیک بسیار قوی است، اظهار کرد: شیر 
مادر غذایی است که می تواند موجب تکامل مغز شود و هیچ ماده غذایی 

دیگری این ویژگی را ندارد.
وی با اشاره به اینکه تغذیه با شیر مادر تکامل شناختی و ضریب هوشی 
ک��ودکان را تقوی��ت می کن��د و در نتیجه به طور قاب��ل توجهی امکان 
تحصیالت، مشارکت در نیروی کار و کسب درآمد در طول عمر را ارتقا 
می دهد، گفت: بی توجهی و از دست دادن این مرحله بحرانی از رشد مغز 

در طول دوران کودکی می تواند منجر به زیان های قابل توجه شناختی 
و اقتصادی شود.

بنا به گفته کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و سالمت نوزادان 
مرکز بهداشت استان قزوین، تغذیه با شیر مادر موجب بهبود سالمت و 
تندرستی زنان و کودکان می شود و پایه و اساس توسعه و آینده کشور 
است. وی با اشاره به اینکه تغذیه با شیر مادر عالوه بر پیشگیری از سوء 
تغذیه به تأمین امنیت غذایی حتی در بحران ها و شکستن چرخه فقر 
کمک می کند، عنوان کرد: تغذیه با شیر مادر، تصمیمی هوشمندانه برای 

آب و هوای سالم است. 
بنا به اظهار نظر بابایی برای ارتقا و ترویج تغذیه با ش��یر مادر الزم است 
تالش های تیمی انجام ش��ود تا با همکاری مسئوالن و دست اندرکاران 
مختلف در بخش های مراقبت های بهداش��تی، جامعه و محل کار و از 
جمله مقامات محلی بتوان زنجیره حمایت از مادران شیرده را ایجاد کرد.  

دانشجویان داوطلب دانشگاه علوم پزشکی قزوین مهارت الزم 
برای آموزش هپاتیت را کسب کردند
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شیر مادر هدیه ای الهی
شیر مادر هدیه ای الهی و بهترین و کامل ترین غذایی است که تا پایان 6 ماهگی تمام نیازهای غذایی شیرخوار 

را به تنهایی تامین می کند و شیرخوار نیاز به آب یا هیچ ماده غذایی دیگری ندارد.
دوران تکرار نشدنی کودکی دوران شکل گیری و رشد جسمی و روانی است و دوران شیر خواری حساس ترین 
مرحله از رشد و تکامل کودک است. لذا در این مرحله از زندگی باید به تغذیه و سالمت کودک بیشتر توجه نمود. 
در چنین شرایطی شیرمادر به تنهایی تامین کننده نیاز های غذایی و به طور همزمان فراهم کننده مواد ایمنی 

بخش الزم برای کودک است و این دو ویژگی به طور یک جا از هیچ طریقی قابل دسترسی نیست.  
ناگفته نماند که ارتباط عاطفی مادر و کودک به هنگام شیر دادن از پستان نیز یک امتیاز استثنایی است و تاثیر 

شگفت انگیزی بر رشد عاطفی، ذهنی و روانی کودک دارد.
مطالعات زیادی نشان داده اند که شیرمادر نه تنها تامین کننده تندرستی در دوران شیر خواری است بلکه حتی 

تاثیر مثبت آن در دوران نوجوانی و سالمندی هم آشکارا قابل توجه است.
ترکیب شیرمادر از هنگام تولد تا پایان دوره شیر خواری به تناسب نیاز کودک تغییر می کند، در سال اول زندگی 

شیرمادر منبع اصلی انرژی و مواد غذایی کودک است. 
ترکیب آن به س��ن بارداری نیز بس��تگی دارد به طوری که شیر مادران دارای نوزادان نارس، با شیر مادران نوزاد 
ترم متفاوت و دارای پروتئین، سدیم و کلر  بیشتر و الکتوز و چربی کمتری است که مناسب با نیاز نوزاد نارس 

می باشد. 
در سال دوم هم شیرمادر تامین کننده یک سوم انرژی مورد نیاز شیرخوار می باشد.  

ترکیب شیرمادر در مراحل مختلف یک تغذیه نیز متفاوت است به طوری که ابتدای شیر )Fore  milk( دارای 
 Fore دارای چربی بیشتر است. در مطالعات اخیر دیده شده )Hind milk( چربی و کالری کمتر و انتهای شیر
milk ترشح شده از پستان دوم با  Fore milk پستان اول متفاوت است. یعنی حاوی چربی بیشتری است ) 
احتمال دارد به دلیل اثر رفلکس جهش شیر در طول تغذیه با پستان اول باشد(. این تغییر در ترکیب شیر سبب 

می شود همواره کودک از مطمئن ترین و مناسب ترین نوع تغذیه بهره مند باشد.
 از آنجا که شیرمادر همه مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار را تا پایان شش ماهگی به نسبت های صحیح همراه با 
مواد ایمنی بخش در اختیار او قرار می دهد یک غذای بی نظیر برای رشد و تکامل شیرخوار محسوب می شود.  
علی رغم کوشش های انجام شده در صنعت شیرخشک سازی و با وجود تکنولوژی پیشرفته صنایع غذایی که 
در اختیار کمپانی های بزرگ قرار دارد، ش��یرمادر همچنان بی همتا و بدون جانش��ین باقی مانده و در رابطه با 
اهمیت شیرمادر همین نکته کافی است که شیر مادر به عنوان یک استاندارد تغذیه ای طالیی برای شیرخواران 

شناخته شده است.
به دلیل وجود مواد مغذی و نیز مواد ایمنی بخش در شیرمادر، مرگ و میر و بیماری در شیر مادر خواران کمتر 
است، به طوری که اگر همه مادران جهان، شیرخوار خود را در 6 ماه اول زندگی شیر بدهند، ساالنه از مرگ و میر 

حدود 1 میلیون شیرخوار کاسته می شود.
شانس مرگ و میر ناشی از اسهال در شیرخوارانی که از شیرمادر تغذیه می کنند حدود 14.2 برابر، شانس مرگ 
و میر ناشی از عفونت های تنفسی حدود 3.6 برابر و شانس مرگ و میر ناشی از سایر عفونت ها حدود 2.5 برابر 

کمتر از شیر خوارانی است که با شیر خشک تغذیه می شوند.
 این شیر خوران اگر هم به بیماری مبتال شوند معموال بیماری آنان خفیف تر بوده و زودتر هم بهبود می یابند.  

Á  : اخیرا ثابت شده است که
 تغذیه با شیر مادر خطر بستری شدن کودکان در بیمارستان را به دلیل عفونت های تنفسی و گوش میانی   

72 درصد کاهش می دهد 
 آکادمی طب کودکان امریکا )  AAP( تغذیه با شیرمادر را برای کاهش بیشتر خطر سندرم مرگ ناگهانی   

شیرخوار پیشنهاد می کند. زیرا تغذیه انحصاری با شیرمادر خطر مرگ ناگهانی شیر خوار را 73 درصد کاهش 

می دهد.
 در شیر خوارانی که بیش از 6  ماه شیر مادر می خورند در مقایسه با شیر خوارانی که با شیر خشک تغذیه   

می شوند 19تا 24 درصد احتمال ابتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد )  ALL( کمتر است.
 خطر چاقی در کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند به ازای هر ماه بیشتر شیر خوردن 4 درصد کاهش   

پیدا می کند.
 احتمال خطر بیماری دیابت نوع 2 در ش��یرخورارانی که ش��یرمادر می خورند در مقایس��ه با کودکانی که   

شیرخشک می خورند 40 درصد کمتر است.
 خطر ابتالی مادران به دیابت نوع  2 نیز به ازاء هر 12 ماه طول مدت شیردهی 4 تا 12 درصد کاهش می یابد.  
 خطر ابتال به سرطان پستان برای هر سال شیر دهی 4.3 درصد کاهش می یابد.  
 خطر ابتال به سرطان تخمدان در مادرانی که حداقل 12 ماه شیر می دهند در مقایسه با آنان که هرگز شیر   

نداده اند 28 درصد کمتر است.

Á  : شرایط تغذیه انحصاری با شیر مادر
 تغذیه فقط با شیرمادر باشد.  
 تغذیه با شیرمادر ظرف ساعت اول زندگی و پس از تماس پوست با پوست مادر و نوزاد هر چه زودتر شروع   

شود. 
 براساس نیاز شیرخوار بوده و فواصل زمانی خاصی برای آن تعیین نشود.   
 حتما آغوز یا کلستروم به شیرخوار داده شود.  
 شیردهی شبانه فراموش نشود و تغذیه مکرر در عرض 24 ساعت، 10 تا 12 بار باشد.  
فواید تغذیه بر اساس نیاز شیرخوار :  
 شیرمادر زودتر جریان پیدا می کند.   
 تولید شیر افزایش می یابد.  
 شیرخوار وزن کمتری از دست می دهد.  
 از بروز مشکالت پستان از جمله احتقان پیشگیری می شود.  

حمایت همسر و سایر افراد خانواده همچنین حمایت کارکنان بهداشتی- درمانی، نقش بسیار مؤثری در توفیق و 
تداوم شیردهی مادر دارند. بدیهی است تالش دولت، انجمن ها، موسسات حمایتی و بیمه ها از نظر فراهم نمودن 
اطمینان خاطر و تأمین اقتصادی و شغلی مادر و خانواده ، در تداوم شیردهی مادران جامعه نقش بسزایی دارند.

علمی

10 گام برای موفقیت در تغذیه 
کودک با شیر مادر 

طبق آخرین آماری که به مناسبت روز جهانی تغذیه با شیرمادر یعنی روز اول آگوست 2018 توسط سازمان 
جهانی بهداشت منتشر شده است، تغذیه با شیر مادر در کودکان زیر 2 سال، ساالنه باعث حفظ جان 820 
هزار کودک زیر پنج سال در جهان می شود. تغذیه با شیر مادر در یک ساعت اول بعد از تولد، نوزادان را از 

ابتال به عفونت مصون کرده و باعث حفظ حیات آنان می شود.
شیر مادر باعث افزایش و بهبود بهره هوشی، یادگیری و مشارکت بهتر در مدرسه و همچنین با سطح درآمد 
باالتر در بزرگسالی ارتباط دارد و در ضمن احتمال ابتال به سرطان سینه را در مادران کاهش می دهد و البته 

در نهایت، تغذیه با شیر مادر هزینه های بهداشتی را در کشورها کاهش می دهد.
عطیه رزازی، رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: سازمان 
جهانی بهداشت و یونسف در بیانیه ای مشترک ضمن اعالم این مطالب، 10 گام برای موفقیت در تغذیه با 

شیر مادر را به شرح زیر اعالم کردند:
1- سیاست های بیمارستان در ترویج تغذیه با شیر مادر از راه های: 

 - عدم تغذیه با شیر بطری و فرموال در بیمارستان به جز در موارد خاص و بیماری
 - تهیه دستورالعمل های حمایت تغذیه با شیر مادر

 - اجرای سیستم های حمایت تغذیه با شیر مادر مطابق خط سیر تعیین شده
2- آموزش و توانمندسازی کارکنان بهداشتی برای اجرای برنامه حمایت تغذیه ای با شیر مادر

3- آموزش و حساس سازی مادران باردار و خانواده آنان در مورد اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر
4- فراهم کردن امکان تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تشویق مادران به نگهداری نوزاد بر روی سینه 

بالفاصله بعد از تولد نوزاد
5- آموزش و حمایت مادران برای شروع شیردهی و ادامه تغذیه با شیر مادر و کمک به مادران در برطرف 

کردن مشکالت احتمالی

6- عدم تغذیه شیرخوار با هر نوع مایع و شیر مصنوعی به جز در موارد خاص و بیماری
7- فراهم کردن امکان هم اتاقی مادر و شیرخوار به ویژه در 24 ساعت اول تولد در بیمارستان

8- آموزش به مادران برای ش��ناخت عالئم و نش��انه های گرسنگی در شیرخواران و حمایت برای شیردهی 
نامحدود 

9- مشاوره با مادر در مورد مضرات استفاده از شیر بطری و پستانک
10- هماهنگی برای مرخص شدن والدین و نوزادشان از بیمارستان در زمانی که آموزش کامل دیده باشند و 

ارجاع به مراکز حمایتی و بهداشتی تحت پوشش به منظور ادامه آموزش ها و حمایت های مراقبتی

تهیه و تنظیم : فاطمه ایمانی- کارشناس برنامه شیر مادر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا
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اسطوخودوس
Á : قسمت مورد استفاده

برگ ، گل و اسانس
Á : موارد مصرف

درمان موثر نفخ ،صدای ش��کمی ، گاز معده، به عنوان اسپاسم برای 
اختالالت گوارشی با منشاء عصبی

اسانس )2-1 قطره( در وان حمام به عنوان ضد باکتری و ضدالتهاب ، 
تحریک بهبودی برش زایمان ، به عنوان آرامبخش خفیف 

برای بیخوابی گهگاهی ، تحریک پذیری ،عصبانیت قبل از قاعدگی، 
و سردردهای ناشی از استرس

اسانس در آروماتراپی برای درمان اضطراب ، بیقراری و بیخوابی افراد 
کهنسال و یائسه

اس��انس به صورت موضعی برای س��وختگی درجه اول و درجه ء دوم 
کوچک ، پای ورزشکاران، بریدگی ها و درد عضالنی،  

به  عنوان آنتی س��پتیک برای درمان پسوریازیس و خراشیدگی های 
خفیف

چای گیاه برای درمان بی اشتهایی 
گیاه دارای اثر صفرا آور می باشد

مصرف موضعی به صورت لینمان در بیماری های روماتیسمی
Á  موارد مصرف مورد تایید سلازمان بهداشلت جهانی بر اسلاس

داده های بالینی :
بخور درمانی با اس��انس گیاه برای درمان عالمتی اضطراب ، بیقراری 

و القای آرامش
اسانس بصورت موضعی در درمان اختالالت عملکردی گردش خون

Á : ) سایر موارد مصرف  )در طب ایرانی
ب��ه عنوان ضد افس��رگی ، تقویت کننده اعص��اب ، درمان اختالالت 

گوارشی شامل تهوع ، اختالل هضم چربی، کولیک روده ای
چای گیاه برای درمان  تشنج

به عنوان مدر و قاعده آور
درمان سوختگی ها، سردرد، گلودرد و زخم ها

اسانس گیاه به صورت موضعی)رقیق شده( برای درد مفاصل،نورالژی 
و فلج موقتی و ناگهانی نیمی از عضالت صورت ، اسپاسمولیتیک

بالش های حاوی گیاه به عنوان کمک کننده در خوابیدن
Á : موارد منع مصرف

در موارد حساسیت شناخته شده نسبت به گیاه منع مصرف دارد
Á : احتیاطاات عمومی

بیماران حساس به گیاه باید از مصرف آن اجتناب نمایند.
اسانس گیاه دارای پتانسیل ضعیف برای ایجاد حساسیت می باشد

Á : اثرات جانبی
دپرسیون سیستم اعصاب مرکزی ، گیجی ، منگی ، سنکوپ، خواب 
آلودگی، سردرد، سمیت عصبی، کاهش فشار خون ، تهوع استفراغ، 

یبوست
 استفراغ ، یبوست، دپرسیون تنفسی، ندرتا درماتیت تماسی

Á : مصرف در بارداری و شیردهی
خانم ه��ای باردار و ش��یرده بهتر اس��ت از مصرف گی��اه و یا مصرف 

خوراکی اسانس آن پرهیز نمایند.
به دلیل مصارف س��نتی گیاه به عنوان قاعده آورو سقط  آور، گل های 

گیاه بهتر است در دوران بارداری استفاده نشود.
Á : مصرف در کودکان

گیاه بصورت کیسه ای یا دسته ایبرای القای خواب و آرامبخشی کنار 
تخت کودکان می تواند استفاده شود.حمام گیاه برای اثرات 

آرامبخشی آن در کودکان بکار می رود.
مصرف اسانس گیاه در کودکان بهتر است با احتیاط صورت پذیرد.

تداخالت دارویی
مضعف های سیس��تم اعصاب مرکزی : روغن گیاه ممکن است اثرات 

سایر داروهای آرامبخش را تقویت نماید.
دیس��ولفرایم : امکان ایجاد واکنش  های شبه دی سولفرایم در صورت 

مصرف فرآورده های حاوی الکل گیاه  

آسیب های اجتماعی
آس��یب اجتماعی به نوعی عمل فردی یا جمعی گفته می ش��ود که در 
چهارچوب اصول اخالقی و قواعد جمعی به صورت رسمی یا غیر رسمی 
رعایت نشود و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخالقی جامعه روبرو می شود.

بنا به این تعریف چون حجاب اسالمی در چهارچوب اخالق دینی قرار 
می گیرد، عدم رعایت آن نوعی آسیب اجتماعی ساده تلقی می شود. این 
آسیب خود دارای مراتب و دسته بندی های خاصی است. با کمال تأسف، 
همزمان با گام نهادن بشر به سکوی فناوری و تأثیرات آن بر مغز و اراده 
بش��ر، آسیب های اجتماعی نیز شکل تازه به خود گرفت. زن که مظهر 
عفاف، حیا و عشق ورزی به قداست و پاکی بود، مام بشریت محسوب می 
شد و تداعی صفات فرشتگان در روی زمین و کانون خانواده را گرم می 
کرد، به عنوان ابزاری بی مقدار در سراشیبی سقوط قرار گرفت و کرامت 

ذاتی اش زیر غباری از غفلت و فراموشی مدفون شد.
ازآن پس، اساس ازدواج ها درهم ریخت و نظام های دقیقی که در طول 
قرن ها زندگی آدمیان برای اداره و بقای خانواده و نیز روابط انسانی میان 
زن و مرد وضع شده بود، یکباره فروریخت و از ارزش و اعتبار زن در نظر 
مردانی که برای وصول به کعبه وجود زن، حریمی ملکوتی ساخته بودند، 
کاس��ته شد تا آنجا که آنچه از بدی، گناه، عصیان، خیانت، کم ارادتی و 

تجاوز به زن و مقام شامخ او بود، در حق او روا داشتند.
اختالالت عصبی روانی، طالق، شیوع انحراف جنسی و سلب امنیت زنان 
بیشترین آسیب های اجتماعی بانوان است این دسته از آسیب ها اغلب 
با س��ایر آس��یب ها در ارتباط نزدیک هستند و گاهی حتی موجب بروز 
مشکالت جدی می شوند. مثل بیماری ایدز که با انحرافات جنسی ارتباط 

نزدیک دارد.
مبارزه با این دسته از آسیب ها در برخی موارد نیازمند تغییرات اساسی 
اجتماعی بوده و الزم است تحوالتی کلی و برنامه ریزی های دقیقی برای 

رفع آنها صورت گیرد و این تغییرات با ارائه آموزش های وسیع اجتماعی 
برای افراد و خانواده ها و رفع عوامل بنیادی امکانپذیر خواهد بود. یکی از 
برنامه  ها مسأله حجاب و عفاف بوده است و خالق بشر که بر تمای اسرار و 
رموز آفرینش و عالم خبیر است، زیبایی، امنیت، رشد و تعالی انسان ها به 
خصوص زن را در عفاف و حجاب دانسته است زیرا عفاف و حجاب تأثیر 
فراوانی بر کاهش آس��یب های اجتماعی دارد و آیات نورانی قرآن کریم 

ضرورت این حکم الهی را به نحو مطلوب تبیین کرده است.
Á رابطه بد حجابی با آسیب اجتماعی

ابتدا باید آسیب اجتماعی را معنا کرد. بنا به تعریف، آسیب اجتماعی به 
نوعی عمل فردی یا جمعی گفته می شود که در چهارچوب اصول اخالقی 
و قواعد جمعی به صورت رسمی یا غیر رسمی مورد رعایت قرار نگیرد و 

در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخالقی جامعه روبرو می شود.
بنا به این تعریف، چون حجاب اسالمی در چهارچوب اخالق دینی قرار 
می گیرد. عدم رعایت آن نوعی آسیب اجتماعی ساده تلقی می گردد. حال 

این آسیب خود دارای مراتب و دسته بندی های خاصی است.

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

ابعاد اصلی یک سیستم 
جانشین پروری موفق 

  اس��تراتژی سازمان: پایه واساس هر سیستم جانشین 
پروری را اس��تراتژی سازمان تشکیل میدهد . سیستم 
ه��ای جانش��ین پروری هم ب��ا حوزه مدیری��ت منابع 
انس��انی و هم به ص��ورت همزمان با جهت گیری های 
استراتژیک س��ازمان مرتبط است و این دو حوزه را به 
هم پیوند میدهد . در چنین نقش��ی این سیس��تم ها 
یک منبع حیاتی هستند که نیازهای آینده سازمان به 
مدیران و رهبران  را برای تحقق اهداف و جهت گیری 

های استراتژیک سازمان تعیین میکند.
1. متولی��ان و حامیان سیس��تم جانش��ین پ��روری : 
متولی��ان و حامی��ان ه��ر سیس��تم نقش اساس��ی در 
موفقی��ت و مفید بودن آن از یک س��و و پذیرش آن از 
س��وی دیگران دارند . حمایت از سیستمهای جانشین 
پ��روری باید در باالترین س��طح س��ازمان و واحدهای 
س��ازمانی متمرکز باش��د . البته ای��ن حمایت یکطرفه 
نیست بلکه این سیستمها نیز از طریق پرورش مدیران 
شایسته ، به سهم خود از مدیران ارشدسازمان ذیربط 

حمایت میکنند.
2. شناس��ای استعدادها و تش��کیل خزانه استعدادها : 
سومین بعد سیستمهای جانشینی انتخاب یا شناسایی 
افراد مستعد اس��ت این سیستمها اساس ارزیابی خود 
را مس��تقیما بر نتایج عملکرد افراد ، پتانسیل های آنها 
و نی��ز مجموعه ای از قابلیتهای ارزش��مند مدیریتی و 

سازمانی قرار میدهند. 

در تعریف استعداد میتوان سه رکن 
اصلی را در نظر گرفت: مهارت، 

شایستگی و فرصت؛ 

فرد با اس��تعداد کس��ی اس��ت ک��ه مه��ارت و توانایی 
انج��ام دادن کاري را به صورت ذاتی یا اکتس��ابی دارد 
و همچنین، این فرد شایس��تگی و فرصت اس��تفاده از 
مهارت خ��ود را نیز دارد؛ بدین معنا که ممکن اس��ت 
فردي مهارتی را داش��ته باش��د، ام��ا توانایی یا فرصت 
بروز آن را نداش��ته باشد. بنابراین، استعداد میتواند به 

صورت زیر باشد:
 مهارت × شایستگی × فرصت = استعداد 

3. آموزش و توس��عه افراد مستعد : بعد از انتخاب فرد 
مس��تعد جانش��ینی او باید مراحل آموزش و توسعه را 

طی نماید تا با نیازهای آتی سازمان متناسب گردد.

اصول جانشین پروری 

اصول جانشین پروری از دیدگاه پیتر دراکر عبارتند از:                     
1. مدیران متولد نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت کردو 

پرورش داد. 
2. در فراین��د پرورش مدیران بای��د تاکید اصلی را بر 
مهارتها و قابلیت های مورد نیاز در دنیای کسب و کار 

آینده سازمان قرار داد. 
3. استعدادیابی و جانشین  پروری نیاز به برنامه منظم 

و سیستماتیک دارد. 
4. مدیران  ارشد سازمانی باید متولی، حامی و مشتری 

اصلی این برنامه ها باشند. 

معاونت دانشجویی فرهنگی 
تهیه و تنظیم : منیژه وحدانی،کارشناس مسوول دبیرخانه ستاد صیانت

مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

بویین زهرا

کاهش 10 درصدی فعالیت بدنی 
در شهرستان قزوین در هفت سال 

گذشته

دکتر س��ید علیرضا خونساری، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرس��تان قزوی��ن از کاه��ش 10 درصدی فعالیت بدن��ی در این 

شهرستان در مدت هفت سال گذشته خبر داد.
متولی س��المت شهرس��تان قزوین این مطلب را در نشست مجمع 
س��المت شهرستان و با حضور نمایندگان بخش های دولتی و نیمه 
دولت��ی، بخش خصوصی و بخش مردمی )س��من ه��ا( بیان کرد و 
گفت: طبق بررس��ی های انجام ش��ده، فعالی��ت فیزیکی کم مردم 
شهرس��تان قزوین از سال 1388 تا 1395 از 44.6 به 55.4 درصد 
رس��یده اس��ت. وی افزود: در همین مدت، مصرف دخانیات از 9.4 
درصد به 13 درص��د افزایش یافته و مصرف دخانیات در بانوان نیز 

زیاد شده است.
دکتر خونساری با اش��اره به کاهش 27 درصدی مصرف سبزیجات 
در مدت زمان اعالم ش��ده اظهار کرد: در سال های گذشته مصرف 
غذاه��ای آماده )فس��ت فودها( افزایش زیادی داش��ته و با توجه به 
کاه��ش تحرک بدنی می تواند عاملی برای ایجاد بیماری های قلبی 
و عروق��ی و دیابت باش��د. وی ادامه داد: آمارها نش��ان می دهد در 
همین مدت، شیوع فشار خون باال از 10.5 به 24.6 و دیابت از 3.8 

به 9.3 افزایش داشته است.
وی در ادامه ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده متولیان سالمت 
شهرستان از تأسیس خانه مشارکت مردمی در سالمت، فعال کردن 
شورای پیام گزاران س��المت دستگاه های اجرایی و تقویت شورای 

سالمت شهرستان خبر داد.  
تقوی��ت هماهنگی بین بخش��ی، تقویت نقش مردم در س��المت و 
اس��تفاده از تمام ابزارهای در دسترس در خدمت ارتقای سالمت به 
عنوان اصول اساسی در پیش��برد سالمت جامعه از مواردی بود که 
رییس مرکز بهداشت شهرستان قزوین در این مجمع مطرح کرد. 

در پای��ان نمایندگان س��ه گروه بخش های دولت��ی و نیمه دولتی، 
خصوصی و بخش مردمی )س��من ها( بع��د از انجام کار گروهی به 
ارائه راهکارهای پیش��نهادی خود برای مش��ارکت در امر س��المت 

پرداختن��د و در نهایت با تنظیم بیانیه و قرائت آن، با امضای بیانیه 
توسط تمامی شرکت کنندگان، نشست مجمع به آخر رسید.

گفتنی اس��ت؛ این نشست در دومین روز حضور نمایندگان سازمان 
جهانی بهداش��ت در اس��تان قزوین و با حضور کارشناس��ان وزارت 
بهداش��ت، فرماندار و مس��ئوالن ادارات شهرس��تان برگزار شد و از 
افرادی که برای ارتقای س��المت شهرستان فعالیت مطلوب داشتند 

با اهدای لوح تجلیل شد. 

ارائه خدمات سالمت روان با 
حضور 12 روانشناس
 در شهرستان قزوین

مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان شهرس��تان قزوین ب��ا حضور 12 
روانش��ناس در مراک��ز خدمات جامع س��المت ش��هری تابعه خود، 
خدمات مشاوره ای و روان شناختی سالمت روان را ارائه می کند. 
این موضوع را دکتر س��ید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت 
ش��هید بلندیان شهرس��تان قزوین اظهار کرد و گفت: از جمله این 
آموزش ها، آموزش مهارت های فرزندپروری و آشنایی با اختالالت 
روانپزش��کی برای عموم مردم اس��ت. وی ادامه داد: در این مراکز، 
م��ردم با مهارت ه��ای زندگی از جمله مدیریت اس��ترس و کنترل 

خشم آشنا می شوند.
Á انجام غربالگری تکمیلی اعتیاد و سامت

محمدرضا یوس��فی، کارش��ناس مسئول واحد س��المت روان مرکز 
بهداش��ت شهرس��تان قزوین نیز در این رابطه گفت: آموزش برنامه 
پیشگیری از اعتیاد و خودکشی برای عموم مردم، مشاوره فردی در 
حیطه اختالالت روان ش��ناختی و انجام غربالگری تکمیلی اعتیاد و 
س��المت اجتماعی از دیگر خدماتی اس��ت که در این مراکز توسط 

کارشناسان سالمت روان ارائه می شود. 
یوس��فی عنوان کرد: بعد از ورود مراجعه کننده به مرکز، غربالگری 
س��المت روان، اجتماعی و اعتیاد برای فرد توس��ط مراقب سالمت 

تکمیل ش��ده و با ثبت اطالعاتی در س��امانه الکترونیکی »سیب«، 
مراجعه کننده برای بهره مندی از آموزش یا مش��اوره به پزش��ک یا 

روان شناس بر اساس دستور العمل ارجاع می شود. 
کارش��ناس مسئول سالمت روان شهرس��تان قزوین در پایان گفت: 
عموم مردم برای دریافت آموزش و مش��اوره می توانند در س��اعات 
اداری بعد از تماس با مرکز و اطمینان از حضور روانشناس در مراکز 
خدمات جامع سالمت محل سکونت خود حضور یافته و از خدمات 

آموزش و مشاوره در حیطه سالمت روان بهره مند شوند. 

کشف و ضبط بیش از 12 هزار 
کیلوگرم مواد غذایی تاریخ

 گذشته و غیرقابل مصرف در 
شهرستان قزوین

دکتر س��ید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرس��تان قزوین از کش��ف و ضبط بی��ش از 12 ه��زار کیلوگرم 
موادغذایی تاریخ گذش��ته و غیرقابل اس��تفاده در چهار ماه نخست 

سال 1397 در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: بازرسان بهداش��ت محیط شهرستان قزوین در این 
مدت با انجام حدود 8 هزار بازرس��ی در ساعات اداری و غیر اداری 
موف��ق به کش��ف و ضبط 12 ه��زار و 735 کیلوگرم م��واد غذایی 

غیرقابل مصرف از سطح عرضه مواد غذایی شدند.  
متولی سالمت شهرس��تان قزوین در ادامه از مردم درخواست کرد 
در صورت مش��اهده هرگونه تخلف بهداش��تی و عرضه مواد غذایی 
با ش��رایط نامناس��ب، موضوع را با کارشناس��ان بهداش��ت محیط 
شهرس��تان قزوین در میان بگذارند. وی یادآور شد: شماره 190 پُل 

ارتباطی مطمئن مردم با بازرسان بهداشت محیط است. 
Á   190 رسیدگی به تمام شکایت اعام شده به سامانه

به گفته مهندس محمدتقی س��لیمانی، کارشناس مسئول بهداشت 
محیط شهرس��تان قزوین، س��امانه رس��یدگی به ش��کایات مردمی 
)190( پُل ارتباطی بازرس��ان بهداش��ت محیط و مردم است که در 
صورت رسیدگی به موقع و مؤثر به شکایات مردمی، افزایش رضایت 

مندی آنان از حوزه سالمت را دربر خواهد داشت. 
وی با اش��اره به اینکه در شهرس��تان قزوین در چهار ماهه اول سال 
1397 تعداد 434 مورد ش��کایت در س��امانه 190 ثبت شده است، 
گفت: کارشناس��ان بهداش��ت محیط  این شهرستان به 100 درصد 

شکایات، به موقع رسیدگی کردند. 
مهندس س��لیمانی 38 درصد این ش��کایات را با موضوع بهداش��ت 
مواد غذایی،  46 درصد را با موضوع عدم رعایت بهداش��ت فردی و 
محیطی در مراکز تهی��ه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، پنج 
درصد را با موضوع دفع غیربهداش��تی فاضالب و فضوالت حیوانی و 
زباله در مناطق روس��تایی و 11 درصد را با س��ایر موضوعات طبقه 

بندی کرد. 

روز 26 تی��ر 1397 دکت��ر آرش خوش��نویس زاده، مدی��ر ش��بکه 
بهداش��ت - درمان شهرس��تان بویین زهرا به همراه حسن کاظمی 
رودباری، رئیس مرکز بهداش��ت و نرگس شمس کیالنی، کارشناس 
مسئول واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس از پایگاه سنجش 
نوآموزان بدو ورود به دبستان واقع در مدرسه استثنایی خلیلی شهر 

بویین زهرا بازدید کردند.
دکتر خوش��نویس زاده با تشکر و قدردانی از متولیان این امر ضمن 
بازدید از تمامی مراحل این طرح در پایگاه س��نجش گفت: ارزیابی 
غیر پزش��ک شامل آمادگی تحصیلی، س��نجش بینایی و شنوایی و 
بررسی سابقه واکسیناسیون، پایش رشد، ارزیابی اختالالت گفتاری، 

معاینات دهان و دندان از مواردی است که در پایگاه سنجش دانش 
آم��وزان انجام می ش��ود و س��پس دانش آموزان به هم��راه والدین 
به مراکز خدمات جامع س��المت مراجعه کرده و معاینات پزش��ک 
عموم��ی و وارنیش فلوراید برای نوآم��وزان صورت می گیرد که در 
صورت نیاز به بررس��ی بیش��تر، نوآموزان به مراکز تخصصی ارجاع 

داده می شوند.
وی خاطر نش��ان کرد: پس از انجام این مراحل دفترچه شناس��نامه 
س��المت آنان صادر می شود و برای ثبت نام به مدارس معرفی می 

شوند.

سنجش سالمت دانش آموزان در پله اول فراگیری دانش
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین

البرز

تاکستان

عزم بخش سالمت برای کسب نتایج 
کارا و پایدار 

دکتر جالل رحمانی، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان تاکستان 
در اولین نشست هماهنگی احصاء شرح وظایف و تکالیف سالمت محور 
ادارات عضو ش��ورای سالمت شهرستان بیان کرد: همکاری بین بخشی 
رابطه مشخص و شناخته شده بین بخش سالمت و سایر بخش ها بوده 
که از تنها عمل کردن بخش س��المت برای کس��ب نتایج مؤثر، کارا و 

پایدارتر است.
این نشست، روز 31 تیر 1397 با حضور نماینده های ادارات شهرستان 
برگزار شد و دکتر رحمانی اضافه کرد: اگر همه دستگاه ها در کنار وزارت 
بهداش��ت، خود را موظف برای حل مس��ائل بهداشتی و درمانی بدانند، 
تهدیدات س��المتی کاهش چشمگیر خواهند یافت و بخش سالمت به 
شاخص های برتر و عادالنه در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از 

طریق ارتقای اقدامات سالمت محور ادارات دست خواهند یافت. 
دکتر رحمانی گفت: به طور کلی ارتقای عادالنه شاخص های سالمت در 
هر جامعه نیازمند 2 بازوی مشارکت عموم مردم و همکاری بین بخشی 
است و همکاری بین بخشی در پیشبرد اهداف سالمت و ارتقای شاخص 
ها، توانمندس��ازی دستگاه ها و اجرای مؤثر قوانین و مصوبات را در کنار 

پایش و اقدام مستمر می طلبد. 

وقار زن همچون گنجی ُپر ارزش 
نیاز به مراقبت دارد

حجت االسالم فاطمی نژاد از ُمدّرسین حوزه علمیه تاکستان در نشست 
بصیرتی عفاف و حجاب که در نمازخانه شبکه بهداشت- درمان شهرستان 
تاکستان به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد، بیان کرد: حجاب، 

وق��ار و ارزش زن همچ��ون گنجی پُر ارزش اس��ت که نیاز به مراقبت و 
نگهداری دارد و هر کس که این گنجینه را بیش��تر دوس��ت دارد، از آن 
مراقبت بیشتری می کند. این گنجینه با نگهداری روز به روز گرانبهاتر 
می ش��ود ولی اگر در معرض دیده همگان قرار بگیرد، تکراری می شود 
و خریداران خود را از دست می دهد. زنانی که برای حجاب ارزش قائل 

نیستند، از این واقعیت آگاهی ندارند.
Á حجاب سد محکم در برابر مفاسد اجتماعی

فاطمی نژاد عنوان کرد: در جامعه ای که زنان آن بدون حجاب در برابر 
دیدگان نامحرم و غیرخودی ظاهر می شوند، دیگر نباید انتظار داشت که 
خانواده هایی با اقتدار و متین در آن جامعه شکل گیرد. وقتی زنی بدون 
حجاب ظاهر شد، دیگر قداست خانواده معنایی ندارد و حجاب همچون 
سّدی محکم از آلوده شدن جامعه جلوگیری می کند و نمی گذارد که 

جامعه در منجالب فسادهای اجتماعی فرو رود.
به گفته وی، پیدایش مفاس��د اجتماعی علت های زیادی دارد که یکی 
از علت های آن ریش��ه در بی حجابی زنان دارد. وی افزود: اسالم زنان را 
سربلند و شایسته می خواند و معتقد است با توجه به اینکه زنان نیمی 
از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، می توانند در عمل تأثیرگذاری 
بیشتری داشته باشند ولی در مقابل آنچه دین گریزان برای زن قائلند، 

چیزی جز تباهی و ملعبه شدن نیست. 

تأکید کمیته »وبا« شهرستان تاکستان 
به پایش اماکن عمومی با اولویت 

تهیه و توزیع مواد غذایی 

روز چهارم مرداد 1397 دکتر جالل رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت- 
درمان شهرس��تان تاکستان در نشست کمیته درون بخشی پیشگیری 
از بیماری های روده ای با اولویت »وبا« )التور( ضمن بیان اینکه در بین 
بیماری های واگیر، وبا می تواند به بحرانی جدی تبدیل شود، گفت: در 
پایش اماکن عمومی باید اولویت با آن هایی باشد که به تهیه و توزیع مواد 

غذایی مشغول هستند.
متولی سالمت شهرستان تاکستان با بیان اینکه در فصل گرما، پیشگیری، 
کنترل و مقابله با این بیماری در اولویت است، اظهار کرد: برای مقابله و 

پاسخگویی مناسب به این بیماری، ضمن لزوم توجه به اولویت گفته شده 
در اماکن عمومی تهیه و توزیع کننده مواد غذایی، باید از مناسب بودن 

این اماکن و سرویس های بهداشتی آن ها اطمینان حاصل کرد.
دکتر رحمانی عنوان کرد: عملیات الیروبی و آهک پاشی جداول هدایت 
آب فاضالب سطحی و جلوگیری از آبیاری مزارع با آب فاضالب خام نیز 
در کنترل بیماری های روده ای از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید 

متولیان امر در موعد مناسب به طور مؤثر اقدام کنند.
Á آموزش مهم ترین استراتژی بخش سامت

مهندس عس��گر ش��ریف زاده، معاون بهداشتی ش��بکه و رییس مرکز 
بهداشت این شهرس��تان هم بیان کرد: یکی از مهم ترین استراتژی در 
بخش س��المت، آموزش همگانی و آموزش مسئوالن است و واحدهای 
بهداشتی- درمانی باید از آمادگی و آموزش های الزم در برخورد و مقابله 

با وبا برخوردار باشند.
این مقام مسئول گفت: کنترل عوامل محیطی، آب، فاضالب، مواد غذایی 
و مواد زائد که موارد مؤثر در بیماری روده ای محس��وب می شوند، باید 

مستمر و مناسب مورد پایش قرار گیرد. 
بنا به اظهار مهندس شریف زاده همچنین طبق استاندارد کشور ما برای 
جلوگیری از شیوع بیماری های روده ای مصرف هرگونه آب که توسط 
یکی از روش های افزودن مقدار مناس��ب پِرکلرین، جوشاندن و تاباندن 

اشعه »UV« گندزدایی نشده باشد، ممنوع است. 

اولین پیوند طحال، در بیمارستان 
»شفا« تاکستان با موفقیت انجام شد

دکتر سید وحید س��ید طبایی، متخصص جراحی عمومی بیمارستان 
»شفا« تاکستان، اولین پیوند طحال را به صورت موفقیت آمیز انجام داد.

ایشان، در این رابطه گفت: روز 27 تیر 1397 جوانی -که در اثر تصادف 
به بیمارس��تان ش��فا ارجاع شده بود- با شکایت درد ش��کم در اورژانس 
بیمارستان بستری ش��د و بعد از انجام  اقدامات اولیه درمانی برای وی، 

بیمار به بخش آی سی یو منتقل شد.
این پزشک متخصص عنوان کرد که در معاینه اولیه بیمار، احتمال پارگی 
طحال برای وی مطرح بود و با توجه به نقش مهم طحال در ایمنی بدن 
و حفظ و مراقبت بیمار از بدن در برابر عوامل میکروبی، سعی در حفظ 
طحال او شد، اما در نهایت و با توجه به ادامه خونریزی ؛ بیمار به اتاق عمل 

منتقل شد و طحال از قسمت آسیب دیده جدا شد.
بنا به اظهار دکتر سید طبایی، با تالش تیم پزشکی، قسمت های سالم 
طحال از قسمت آسیب دیده جدا شد و در شکم، عمل پیوند طحال انجام 

شد تا بیمار جوان در برابر عفونت ها همچنان مصون باشد.
یادآور می ش��ود، بیمار مذکور بعد از چهار روز با حال عمومی خوب از 

بیمارستان مرخص شد. 

حذف تدریجی جیوه در 22 واحد 
دندانپزشکی شهرستان البرز

کارشناس��ان واحد نظارت بر درمان و واحد بهداش��ت حرفه ای ش��بکه 
بهداشت و درمان شهرستان البرز به منظور اجرای برنامه حذف جیوه و 
مدیریت پسماندها از 22 واحد دندانپزشکی سطح شهرستان البرز بازدید 

کردند.
به گفته سمیرا ابوترابی، کارشناس مسئول واحد نظارت بر درمان شبکه، 
این بازدیدها برای اجرای تعهدات کنوانسیون »میناماتا« با موضوع حذف 

تدریجی جیوه به مدت 2 هفته و هر روز انجام شد.
این کارش��ناس اظهار کرد: در این بازدید نحوه فیلتراس��یون آمالگام در 
یونیت های دندانپزش��کی بررسی و در مورد جایگزین کردن تجهیزات 
غیرجیوه ای مانند دماسنج غیر جیوه ای و استفاده از ماسک و دستکش 

در هنگام کار با آمالگام، آموزش های الزم ارائه شد.
ابوترابی اظهار کرد: در ادامه، راهکارهای الزم در خصوص نگهداری ُخرده 
های آمالگام به عنوان پس��ماند خطرناک و تحویل آن به شرکت جمع 
آوری زباله عفونی به دندانپزشکان و دستیاران ارائه شد. وی اضافه کرد: 
همچنین به آنان توصیه شد برای تعیین وضعیت جیوه بدنشان، ساالنه 

اقدام به آزمایش خون کنند. 

در قالب برنامه حمایتی تغذیه و با همکاری بنیاد علوی اجرا شد؛

اهدای سبد غذایی به 66 مادر باردار 
و شیرده  بی بضاعت و دچار سو 

تغذیه توسط شبکه بهداشت - درمان 
شهرستان البرز

شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز با همکاری بنیاد علوی در قالب 
برنامه حمایتی تغذیه به 66 مادر باردار و شیرده بی بضاعت و دچار سو 

تغذیه، سبد غذایی داد.
دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز 
ضمن اعالم این خبر گفت: به منظور پیشگیری از آسیب به سالمت مادر 
و جنین از تابستان سال 1397 با همکاری بنیاد علوی، برنامه حمایتی 
تغذیه مادران باردار و ش��یرده توس��ط واحد های تغذی��ه و مادران مرکز 

بهداشت شهرستان البرز اجرا شد.
متولی سالمت شهرستان البرز عنوان کرد: پیرو تفاهم نامه منعقد شده 

با مسئوالن بنیاد علوی و اعالم همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین مقرر شد برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده 
مبتال به س��وء تغذیه خانوارهای نیازمند در شهرستان البرز اجرا شود و 

تداوم یابد.
مونا تاچه بندها، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت - 
درمان شهرستان البرز هم در تکمیل این خبر اظهار کرد: در این برنامه 
بعد از بررسی سالمت مادران باردار توسط مراقبان سالمت، در صورتی که 
وزن گیری مطلوب نداشته باشند یا دچار کم خونی و وضعیت نامطلوب 
اقتصادی باشند، بعد از تأیید توسط کارشناس تغذیه و پزشک از سوی 
مراکز خدمات جامع سالمت برای دریافت سبد غذایی معرفی می شوند. 
به گفته این کارش��ناس، مادران باردار دارای شرایط از ابتدای ماه چهارم 
حاملگی تا 6 ماه پس از زایمان )به مدت 12 ماه( تحت پوشش قرار می 
گیرن��د. وی ادامه داد: تمامی مادران باردار که س��بد غذایی دریافت می 
کنند عالوه بر دریافت سبد غذایی از تمامی خدمات بهداشتی و شرکت 

در کالس های آموزشی مربوطه بهره مند خواهند شد. 
بنا به گفته تاچه بندها، در این طرح، اقالم خوراکی، ش��امل: برنج، مرغ، 
ماکارونی، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، عدس، نخود، سویا، پنیر، روغن مایع، 

بلغور و لپه، بین مادران باردار کمتر برخوردار توزیع شد.
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حقوق شهروندی

بازدید نمایندگان و مشاوران سازمان جهانی بهداشت

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 سامت .
 شماره تلفن »1690«:  سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات   

سامت.

قانون اساسی جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی: 

Á ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی
م��اده 92- حق جامع��ه ایثارگران و خانواده های معظم آنان اس��ت که 
به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندس��ازی فردی و جمعی 

برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 93- دولت از حقوق بیمه ش��دگان حمایت می کند و این حمایت 
ش��امل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای 
بیمه ای، تنظیم روابط بیمه گر و بیمه گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی 

به دادخواهی بیمه شدگان و سایر ذی نفعان می باشد.
ماده 94- شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات استاندارد را دارند 

به گونه ای که بهداشت یا سالمت آن ها را با مخاطره مواجه نکند.

کمیته ارتقاء سامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

دانشگاه های علوم پزشکی باید 
در سطح عالی، پزشک با اخاق 

و متدین تربیت کنند.


