
هفته سالمت در قزوین 
با ورزش شروع شد

برنامه های نمادین هفته س��امت س��ال 1397 در استان 
قزوین، در نخس��تین روز این هفته با حضور دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ساالر قاسمی، 
مدی��رکل آموزش و پرورش قزوی��ن و جمعی از مدیران در 
دبیرس��تان ورزش معمارپور و در میان ش��ور و شوق دانش 

آموزان آغاز شد.
این مراس��م با تاوت قرآن کریم و اجرای زنده س��رود جمهوری اسامی توسط دانش آموزان شروع شد و 
در ادامه رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سخنان کوتاهی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و آغاز هفته 
سامت به تغییر نوع بیماری ها در جامعه اشاره و با چند توصیه، دانش آموزان و خانواده ها را به حفظ و 

ارتقای سامت خود دعوت کرد.

دکتر مهرام گفت: با رعایت چند نکته س��اده همچون داش��تن تغذیه س��الم، پرهی��ز از خوردن غذاهای 
آماده)فست فود( و مصرف کم تر نمک، شکر و روغن می توانیم سالم بمانیم و در عوض تحرک و فعالیت 

بیش تر داشته باشیم و خود را همیشه ورزیده تر نگهداریم.
توصیه دیگر متولی سامت استان قزوین، عدم مصرف دخانیات بود و در توصیه ای دیگر خواستار پرهیز 

از استرس و اضطراب شد و افزود: استرس را از خود دور کنید و با آرامش زندگی کنید.
دکتر مهرام که برای دانش آموزان دختر سخن می گفت، تأکید کرد: دختران در مصرف ترکیبات آهن که 
در اختیار آنان قرار می گیرد، اهتمام ویژه داش��ته باش��ند و ترکیبات آهنی که در مدارس توزیع می شود 
و بسیار برای خونسازی مهم و مفید است باید توسط دانش آموزان دختر به طور مرتب مصرف شود زیرا 

دانش آموزان دختر برای خونسازی به این ترکیبات نیاز مبرم دارند.
بعد از سخنان رییس دانشگاه، دانش آموزان به اجرای برنامه های متنوع ورزشی، اجرای سرود همگانی و 

حرکات ورزشی پرداختند.
گفتنی اس��ت؛ یکم تا هفتم اردیبهش��ت هر سال در ایران با نام هفته س��امت نامگذاری شده است و به 
همین مناس��بت برنامه های نمادین س��امت محور با همکاری دس��تگاه های اجرایی از جمله آموزش و 

پرورش اجرا می شود. 
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ادامه از صفحه اول
به مناس��بت هفته س��امت، در چهارمین روز از این هفته جمعی از 
نمایندگان حوزه سامت در فضایی صمیمی با حضرت حجت االسام 
والمس��لمین عبدالکریم عابدین��ی نماینده ولی فقی��ه و امام جمعه 

شهرستان قزوین دیدار کردند.
امام جمعه قزوین در این دیدار پس از استماع سخنان حضار با تأکید 
بر ضرورت نظارت بر مواد غذایی و دارویی مردم خواستار برنامه ریزی 

جدی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خانواده ها شدند.
وی در ادامه افزود: نکات بهداش��تی که در کتب اسامی گذشته وجود 
داش��ته و اس��ام هم بر آن صحه گذاشته است، همه برای پیشگیری از 
بیماری ها و جلوگیری از ابتا به امراض بوده اس��ت تا مردم از س��امت 
کافی برخوردار باشند و نمونه آن دانشمند اسامی »ماوردی« است که 
در کتاب »احکام سلطانیه« در حدود هزار سال قبل آورده است که روی 
ظروف ماست را با پارچه ای تمیز بپوشانید تا حشرات و گردو خاک روی 
آنها ننشیند و یا اینکه نانوا ها از پیش بندهایی استفاده کنند که باعث 
کثیفی نان نش��ود و اس��ام به طرز دقیقی با رعایت نظافت موافق بوده 

چیزی که اروپاییان تازه به آن رسیده اند.
حجت االسام عابدینی همچنین عنوان کرد: در بحث طب سنتی و طب 
اس��امی تداخات بغرنجی به وجود آمده اس��ت که باید کارهای جدی 
صورت بگیرد و به صورت اصولی با آن مقابله شود و یکی از راه های اصلی 
مقابله با آن آموزش صحیح و نش��ان دادن عوارض به وجود آمده در اثر 
استفاده از افکار و عقاید طب های اشتباه رواج یافته در بین مردم است که 

ممکن است آسیب های جدی به آنها بزند. 
وی افزود: یکی از رس��الت های همکاران حوزه دانش��گاه علوم پزشکی 

برطرف کردن شک ها و تردیدهای بین طب سنتی و طب جدید است.
امام جمعه قزوین متذکر شدند: نگاه فرهنگی- معنوی هم باید در طب و 

بهداش��ت تأثیرگذار باشد، اگر استفاده از شراب و ژله استخوان خوک یا 
نگه داری سگ در کشورهای دیگر مشکلی ندارد، در ایران و یک کشور 
اسامی استفاده از این ها مشکل ساز است که باید علل آن برای مردم هم 

بیان شود و آنان را آگاه کرد. 
حجت االسام عابدینی در انتهای سخنان خود ضمن آرزوی توفیق برای 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تمامی زمینه ها گفت: اینجانب 
با توجه به اهمیت موضوع سامت مردم از فرصت های نماز جمعه جهت 

اطاع رسانی به مردم استفاده خواهم کرد.
گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار دکتر ناهید یزدی، معاون فنی معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گزارشی مختصر از اقدامات انجام 
شده در حوزه سامت، وظایف همکاران همراه و دستاوردهای این حوزه 
ارائه داد. در این دیدار نمایندگان واحدهای مختلف بهداش��ت، درمان و 
روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی حضور داشتند که هریک ضمن 
معرفی خود، وظایف سازمانی و خدماتی را که به مردم ارائه می دهند به 

صورت مختصر شرح دادند. 

در اولین روز از هفته سامت، صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان آوج به همراه تعدادی از کارکنان این شبکه، بخشدار 
بخش آبگرم و اعضای شورای اسامی شهر آبگرم، به دیدار امام جمعه 
این شهر رفتند. فیض الهی در این دیدار تصریح کرد: در هفته سامت 
الزم است موضوعات سامت محور از زبان سایر مسئوالن نیز به مردم 

بیان شود و این مهم ترین هدف هفته سامت است.
متولی سامت شهرس��تان آوج با اشاره به شعار هفته سامت که به 
موضوع عدالت و دسترسی همه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی 
توج��ه دارد، موضوع س��امتی را در تمامی ایام س��ال حائز اهمیت 

دانست. 
مدیر شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان آوج با بیان اینکه شاخص 
امید به زندگی به عنوان مهم ترین ش��اخص بهداش��تی است، رشد 
حدود 20 س��ال در این ش��اخص را پس از پی��روزی انقاب، مرهون 

تاش همه نهادها و سازمان ها دانست. 
فیض الهی در بخش دیگری از س��خنان خود، تعمیر اساس��ی مرکز 
آبگرم، س��اخت س��اختمان اداری 240 متری و بن��ای فوریت های 
پزش��کی و همچنین تاش ها در زمینه افزایش نیرو را از مهم ترین 
خدمات ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در قالب برنامه 

تحول نظام سامت در شهرستان آوج عنوان کرد.
Á  سالمت، همراه همیشگی شکل گیری تمدن

در ادامه این نشست، حجت االسام و المسلمین صالحی، امام جمعه 
ش��هر آبگرم با تبریک فرارسیدن هفته سامت، درباره ارزش سامت 

در دین اسام و قرآن مجید سخن گفت.
وی ش��کل گی��ری تم��دن در جوامع جهان��ی را همراه ب��ا توجه به 
موضوعات سامت دانس��ت و خواستار شناسایی آسیب های موجود 

در بخش بهداشت و درمان و اصاح آن در سطح کان کشور شد. 

روز اول اردیبهشت 1397 مصادف با اولین روز هفته سامت با حضور 
بهمن طاهرخانی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسامی، 
مهندس سیاوش طاهرخانی، فرماندار تاکستان و جمعی از مسئوالن 
در مدرسه شهید حسن طاهرخانی تاکستان، زنگ سامت به صورت 

نمادین نواخته شد. 
در این برنامه، دکتر جال رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت- درمان 
شهرس��تان تاکس��تان با بیان اینکه هفته س��امت نمادی است که 
همگان در طول س��ال مراقب س��امت خود باشند، گفت: سامتی، 
ح��ق همه افراد جامعه اس��ت و بی توجهی به مقوله س��امت برای 
ف��رد و جامعه، تبعات و هزینه هایی را ب��ه دنبال دارد. وی ادامه داد: 
به همین خاطر دانش س��امت، متناس��ب با علم باید از برنامه های 

آموزشی کشور باشد. 
Á  خواب کافی بدون استرس، زمینه ساز آرامش

متولی سامت شهرستان تاکس��تان عنوان کرد: تحرک بدنی منظم 
یعنی حداقل س��ه روز در هفته و در هر نوبت 30 دقیقه، نقش عمده 

ای در سامتی افراد دارد.
دکتر رحمانی با بیان اینکه خواب کافی بدون اس��ترس، زمینه س��از 
آرامش روانی و توانایی یادگیری بهتر دانش آموزان اس��ت، گفت: اگر 
مواد غذایی مصرفی دانش آموزان کافی، سالم و ُمغّذی نباشد، توانایی 

یادگیری آنان کاهش یافت و سامت آنان به مخاطره می افتد. 

به مناسبت هفته سالمت؛

جمعی از نمایندگان حوزه سالمت با امام جمعه قزوین 
دیدار کردند

لزوم تبیین موضوعات سالمت محور در هفته سالمت
 توسط سایر مسئوالن برای مردم 

هفته سالمت نمادی است که همگان در طول سال
 مراقب سالمت خود باشند 

به صدا در آمدن زنگ سالمت سال 
1397 در مدرسه ابتدایی شاهد 

الزهرا)س(
 بویین زهرا

روز اول اردیبهشت 1397 مراسم آغاز هفته سامت با حضور 
دکتر علی رحمانی، فرماندار شهرستان بویین زهرا، دکتر آرش 
خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان 
بویین زهرا، ضمن تبریک اعیاد ش��عبانیه با بیان شعار هفته 
س��امت با عنوان »پوشش همگانی س��امت؛ برای همه، در 
همه جا« گفت: انجام روزانه 30 دقیقه ورزش با شدت متوسط 

برای حفظ سامتی و پیشگیری از بیماری ها الزم است.
قهرمان��ی، رئیس آموزش و پرورش شهرس��تان هم در مورد 
مزایای تحرک بدنی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزان 

نکاتی را بیان کرد.
در حاشیه این مراسم، سرود سامت توسط سفیران سامت 
دانش آموزی اجرا ش��د. ح��رکات طناب زن��ی، حلقه زنی و 
اسکیت توس��ط گروهی از دانش آموزان و تجلیل از فرماندار 
بویین زهرا پس از نواختن زنگ سامت از دیگر برنامه ها بود.

حس��ن کاظمی رودب��اری، رئیس مرکز بهداش��ت، مهندس 
نادری، بخش��دار بخش مرکزی، جمعی از مس��ئوالن ادارات 
و کارشناس��ان ستادی مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا، 
معلمان و جمعی از اولیای دانش آموزان آموزش��گاه دخترانه 

ابتدایی شاهد الزهرا)س( در این برنامه حضور داشتند. 

برگزاری جشنواره غذای سالم در پایگاه 
سالمت ارتش شهرستان قزوین  

روز سوم اردیبهشت 1397 و در سومین روز از هفته سامت 
با ش��عار »پوشش همگانی سامت، برای همه و در همه جا« 
جش��نواره غذای سالم در پایگاه سامت ارتش از مراکز تابعه 

مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین برگزار شد. 
دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت شهرستان 
قزوین با اعام این خبر گفت: در این جش��نواره تعداد زیادی 
از داوطلبان س��امت از خانواده های ارتش 16 زرهی قزوین 
شرکت داشتند و پس از داوری، چهار تن از آنان به عنوان افراد 

برتر معرفی شدند.  
متولی سامت شهرستان قزوین گفت: تعداد 17 تن از دانش 
آموزان مدرسه شهید صفوی ارتش که با اجرای سرود در این 
مراس��م ش��رکت کرده بودند، به عنوان سفیر سامت معرفی 

شده و مدال سفیر سامت دریافت کردند.
گفتنی اس��ت؛ این جش��نواره با تاش دکتر مریم موسویان، 
پزشک مسئول مرکز خدمات جامع سامت شماره 9 )عارف(، 
سحر مامطلبی، مربی داوطلبان سامت پایگاه ارتش، طاهره 
زمانی، مراقب س��امت و فاطمه افشار، کارشناس تغذیه این 
پایگاه برگزار شد. این برنامه با همکاری بیمارستان ارتش و با 
حضور مس��ئوالن آن به همراه تعدادی از کارشناسان ستادی 
مرکز بهداش��ت قزوین با هدف آش��نایی داوطلبان سامت و 

مردم با غذاهای سالم برگزار شد.
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در نشس��ت شورای آموزش و پرورش شهرستان آوج بر اجرای برنامه 
های پیش بینی شده در هفته سامت و هفته ملی جوان تأکید شد.

صفر فیض الهی، مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان شهرستان آوج در 
این نشست ضمن تبیین اهداف و اهمیت برگزاری برنامه های هفته 
س��امت و هفته ملی جوان به بیان انتظارات این ش��بکه پرداخت و 

اجرای به موقع مصوبات ارسال شده به ادارات را خواستار شد. 
علی اکبر س��لیمانی، فرماندار شهرس��تان آوج نیز ضمن قدردانی از 
تاش های انجام شده توسط شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج 
در اجرای برنامه های سامت محور، مشارکت تمامی اعضای شرکت 
کننده در این نشس��ت، به ویژه بخش��داران و شهرداران را در اجرای 

برنامه های این دو هفته خواستار شد.
هم��کاری ادارات در اجرای نشس��ت های آموزش��ی، مش��ارکت در 
برگزاری جش��نواره ها از جمله جش��نواره تغذیه س��الم، همکاری در 
برپای��ی همایش های پیاده روی و پیش��گیری از اعتیاد، اجرای زنگ 

س��امت در مدارس، همکاری دهیاران و اعضای ش��ورای اس��امی 
روستاها با کارکنان واحدهای بهداشتی به منظور برگزاری برنامه های 
پیش بینی ش��ده از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست 

بود. 

هفته سامت س��ال 1397 در شهرستان بویین زهرا در روز جمعه 31 
فروردین با سخنرانی دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت- 
درمان این شهرستان، پیش از خطبه های نماز عبادی - سیاسی جمعه 

شهر بویین زهرا آغاز شد.
دکتر خوش��نویس زاده در جمع نمازگزاران با اشاره به شعار امسال این 
هفته با عنوان »پوشش همگانی سامت؛ برای همه در همه جا« اظهار 
کرد: هیچ کس نباید بین سامت خود و سایر نیازهای زندگی، مجبور به 
انتخاب یکی باشد بلکه با انتخاب سبک زندگی سامت محور می تواند 

یک زندگی سالم توام با آرامش جسمی و روانی داشته باشد.
وی با اشاره به مواردی از عوارض کم تحرکی همچون اضافه وزن و چاقی، 
کاهش عملکرد سیستم قلبی - تنفسی، خطر ابتا به فشار خون، تحلیل 
عض��ات و کاهش قدرت آنها و در نهایت عدم تعادل تأکید کرد: تمامی 
افراد می توانند با مراجعه به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع س��امت 
محل سکونت خود به صورت رایگان از ناظر فعالیت بدنی خود را ارزیابی 

و آموزش های الزم را دریافت کنند.      
متولی س��امت بویین زهرا در بخش دیگری از سخنانش که با حضور 
حجت االس��ام و المسلمین زرینه، امام جمعه این شهر نیز همراه بود، 
درباره اجرای موفق طرح تحول نظام سامت در سطح کشور سخن گفت.

وی در ادامه گزارش��ی از خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به مردم 
منطقه با ش��روع این طرح ارائه داد که می توان به نمونه هایی از جمله 

بازس��ازی، احداث و تجهی��ز مراکز خدمات جامع س��امت، خانه های 
بهداشت و پایگاه های در سطح شهرستان، راه اندازی و تجهیز هفت واحد 
دندانپزشکی و ارائه خدمات کلینیک سیار دندانپزشکی در نقاط نیاز به 
دریافت خدمات در شهرستان، ساخت و تجهیز کلینیک ویژه تخصصی 
در شهر بویین زهرا و توسعه بخش دیالیز بیمارستان امیرالمومنین)ع( 

اشاره کرد.  
گفتنی اس��ت؛ از دیگر برنامه های این روز استقرار میز سامت و اندازه 
گیری رایگان قد و وزن نمازگزاران توس��ط بهورزان و کارشناسان مرکز 
بهداشت بویین زهرا )به تفکیک آقا و خانم( بود. همچنین توصیه های 

الزم به آنها ارائه شد.

کارکنان مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان شهرس��تان قزوین با انجام 
نرمش و ورزش صبحگاهی به استقبال هفته سامت رفتند.

دکتر سید علیرضا خونس��اری، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرس��تان قزوی��ن با اعام این خب��ر گفت: این برنام��ه در روز اول 
اردیبهشت 1397 و با شروع هفته سامت با شعار سامتی برای همه، 

مطابق اهداف شعار هفته سامت در زمینه تحرک بدني برگزار شد.
وی اظهار کرد: در این برنامه نمادین، تعدادی از کارشناسان ستادی 
مرکز بهداشت بعد از پیاده روی به انجام حرکات ورزشی پرداختند. 

روز پنجم اردیبهشت 1397 و در پنجمین روز هفته سامت به منظور 
افزایش فعالیت های سامت محور در سطح زندان ها، دکتر حمیدرضا 
نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه تعدادی از 
مدیران و کارشناسان این معاونت و مرکز بهداشت شهید بلندیان از زندان 

مرکزی استان قزوین بازدید کردند.
هدف از انجام این بازدید ارتقای سطح همکاری ها و ارائه بسته خدمتی 
تحول سامت به ویژه خدمات مشاوره روان، تغذیه، مراقبت های واگیر 
و غیرواگیر و تش��کیل پرونده الکترونیک سامت عنوان شد. همچنین 
مقرر شد هر 2 سازمان در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات 

بهداشتی - درمانی به زندانیان اقدام کنند. 

اولین نشست امسال شورای سالمت 
شهرستان آوج برگزار شد

اولین نشست شورای سامت شهرستان آوج در آستانه فرا 
رسیدن هفته س��امت با دستور نشست هماهنگی برنامه 
ه��ای این هفته، هماهنگی برنام��ه های هفته ملی جوان، 
هماهنگ��ی برنام��ه های روز زمین پاک، بررس��ی عوارض 
بهداشتی پس��ماندهای جیوه و هفته ملی ایمن سازی در 

سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
صفر فیض الهی، مدیر ش��بکه بهداشت- درمان شهرستان 
آوج با بیان این خبر، همکاری تمامی ادارات و سازمان ها 

را در اجرای برنامه های سامت محور خواستار شد. 
حساس��یت وی��ژه ادارات و س��ازمان ه��ا در برنامه ریزی، 
پیگیری و اجرای اقدامات تعیین ش��ده در هفته س��امت 
و هفته جوان، مش��ارکت و همکاری بیش��تر بخش��داران، 
ش��هرداران، دهیاران و اعضای شورای اس��امی روستاها 
در اجرای برنامه های روز زمین پاک و پاکس��ازی محیط 
ش��هرها و روس��تاها و بی��ان پی��ام های بهداش��تی هفته 
سامت، هفته ملی جوان، عوارض بهداشتی جیوه و فواید 
واکسیناسیون در مراس��م عبادی- سیاسی نماز جمعه از 

مهم ترین مصوبات این نشست بود. 

شهرستان تاکستان جایگاه سوم کشور 
در نوسازی مراکز خدمات سالمت

 را کسب کرد

دکتر ج��ال رحمان��ی، مدیر ش��بکه بهداش��ت- درمان 
تاکس��تان، روز اول اردیبهش��ت 1397 در اولی��ن روز از 
هفته سامت، همراه کارکنان این شبکه در دفتر فرماندار 
شهرستان تاکس��تان حضور یافت و در این نشست گفت: 
شبکه بهداشت - درمان تاکستان از نظر پیشرفت فیزیکی 
پروژه های عمرانی و نوسازی مراکز جامع سامت و خانه 
های بهداش��ت، مقام نخست استانی و جایگاه سوم کشور 

را کسب کرده است.
دکت��ر رحمانی این موفقیت را حاصل تاش همکارانش و 
مرهون پشتیبانی و همکاری مسئوالن استانی و شهرستان 
دانس��ت. وی گزارش عملکرد این شبکه در خصوص طرح 

تحول سامت را بیان کرد.
برخورداری مناسب افراد از خدمات سامت 

مهندس سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان 
ه��م در این نشس��ت درب��اره عدالت اجتماع��ی در نظام 
س��امت گفت: هر یک از افراد جامعه باید به طور مناسب 

و کافی از خدمات سامت برخوردار شوند. 
به گفته این مقام مسئول، سامت اجتماعی همراه با شور 
و نش��اط در یک جامعه هنگامی محق�ق م�ی ش���ود ک�ه 

خانواده ها و افراد از سامت نسبی برخوردار باشند.
مهندس طاهرخانی تصریح کرد: باید به نشاط و شادابی به 
عنوان یکی از موارد تعیین کننده س��امت اجتماعی افراد 

جامعه بها داد و برای افزایش آن تاش کرد. 

تأکید فرماندار و مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج 
بر اجرای مصوبات هفته سالمت و هفته ملی جوان

سخنرانی متولی سالمت بویین زهرا در نماز جمعه 

کارکنان مرکز بهداشت شهرستان قزوین 
در اولین روز هفته سالمت ورزش کردند

بسته خدمتی تحول سالمت در زندان مرکزی استان قزوین
 اجرا خواهد شد
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مهندس عسگر ش��ریف زاده، معاون بهداشتی شبکه بهداشت- درمان 
شهرستان تاکس��تان گفت: ورزش و فعالیت های بدنی نقش مهمی در 
سامت افراد دارد و همه باید به طور منظم از حداقل تحرک بدنی الزم 

برای سامت یعنی هر هفته سه بار و هر بار 30 دقیقه برخوردار باشند.
رییس مرکز بهداش��ت شهرستان تاکس��تان با بیان اینکه ورزش دارای 
تأثیرات قابل توجه ای در روح و جس��م اس��ت، اظهار کرد: ورزش باعث 

شادی، نشاط و باال بردن اعتماد به نفس می شود.
به گفته مهندس شریف زاده، ورزش در کنترل قند، چربی و فشار خون، 
کاهش عوارض چاقی و درمان آن و پیش��گیری از بیماری های مزمن و 

غیرواگیر نقش اساسی ایفا می کند.
وی این س��خنان را روز دوم اردیبهش��ت 1397 در دومین روز از هفته 
سامت در همایش ورزش همگانی بیان کرد. این همایش توسط شبکه 
بهداشت- درمان شهرستان تاکستان با شعار تحرک بدنی و سامتی برای 
همه و با هدف ایجاد نشاط، سامت و شادابی بین شهروندان و ترویج و 

توسعه ورزش همگانی و نهادینه کردن فرهنگ آن به عنوان اصلی ترین 
پایه و بنای س��امت روحی و جس��می در میان خانواده ها، طراحی و با 
حضور پُرش��ور جمعی از مردم و مس��ئوالن برگزار شد. در این همایش، 
شرکت کنندگان مس��یر داخل پارک الله را دویدند و نرمش کردند. در 

پایان نیز به قید قرعه به 40 تن هدایایی اهدا شد. 

در دومین روز از هفته سامت، همایش های سفیران سامت در استان 
قزوین برگزار شد. در این برنامه ها سفیران سامت با قرائت سوگند نامه 
هم پیمان شدند که ضمن رعایت س��بک زندگی ایرانی – اسامی، در 

حفظ و ارتقای سامت خود، دوستان و افراد جامعه کوشا باشند.
مژگان عباسی، کارش��ناس مسئول سامت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداشت استان قزوین با اعام این خبر گفت: در شهرستان قزوین، 
این همایش در مدرسه ابتدایی رشادت، در شهرستان بوئین زهرا در سالن 
کانون اندیشه و در شهرستان تاکستان همایش دوچرخه سواری سفیران 
سامت از محل آموزشگاه آیت اله موسوی تا آموزش و پرورش برگزار شد.

به گفته وی، در همایش شهرستان قزوین دکتر سید علیرضا خونساری، 
رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان این شهرستان در سخنانی از دانش 
آموزان خواست که با ورزش کردن و داشتن تغذیه مناسب، مصرف میوه و 
سبزی و کمتر مصرف کردن غذاهای آماده )فست فود( به حفظ سامتی 

خود کمک کنند.
عباسی عنوان کرد: اجرای موس��یقی توسط سفیران دانش آموز، انجام 
حرکات ورزش��ی با طناب و حلقه، اجرای سرود و نمایش از دیگر برنامه 

های این مراسم بود. در پایان، مدیران از نمایشگاه صبحانه سالم در مدرسه 
بازدید کردند. 

یادآور می ش��ود؛ علیرضا طاهرخانی، رئیس اداره س��امت و تندرستی 
آموزش و پرورش و جمعی از مدیران 2 حوزه در این آیین حضور داشتند 
و برنامه ها با تاوت قرآن و اجرای س��رود ملی توسط دانش آموزان آغاز 

شد. 
همایش های سفیران سامت در شهرستان های البرز، آبیک و آوج نیز 

برگزار می شود.

روز دوم اردیبهشت 97 دومین روز هفته سامت شهر و مردم تاکستان 
ش��اهد همایش دوچرخه س��واری بودند. در ای��ن همایش دکتر جال 
رحمانی، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان تاکستان گفت: امروزه 
با توجه به مشکات پیش آمده و به مخاطره افتادن سامتی بر اثر کم 
تحرکی، ضرورت بهره گیری از دوچرخه توس��ط عموم در حمل و نقل 
روزمره شهری بیش از پیش محسوس است وی افزود: بر این باوریم که 
رواج دوچرخه س��واری در ایجاد شور و نشاط در میان مردم مؤثر است و 
ادامه این روند به عنوان یک ورزش مفرح و با نش��اط در پاکیزگی هوا و 

سامتی نقش مؤثری ایفا می کند.
متولی سامت شهرستان تاکستان ضمن درخواست رعایت نکات ایمنی 
در استفاده از دوچرخه بیان کرد: اگر هوایی که تنفس می کنیم، برایمان 
مهم است، روزهای سه شنبه از اتومبیل شخصی استفاده نکرده و از راه 
های جایگزین مثل پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از وسایل نقلیه 

عمومی برای رسیدن به مقصد همیشگی مان استفاده کنیم.
Á فراخوان برای پیوستن به کمپین هوای پاک

دکتر رحمانی با تأکید بر پیوستن به کمپین سه شنبه های بدون خودرو 
و تبلیغ آن بین دوستان و خانواده اظهار کرد: بیایید همان تغییری باشیم 
که دوست داریم در جامعه ببینیم. وی ادامه داد: اگر همه ما به این کمپین 

بپیوندیم، می توانیم تا یک هفتم از آالینده های موجود در هوا را بکاهیم. 
گفتنی است؛ این همایش با حضور جمعی از کارکنان شبکه بهداشت- 
درمان و اداره آموزش و پرورش و همچنین دانش آموزان برگزار ش��د و 
ش��رکت کنندگان مسیر چهار کیلومتری مدرسه موسوی شالی تا اداره 

آموزش و پرورش تاکستان را رکاب زدند. 
تشویق مردم به استفاده از دوچرخه در حمل و نقل روزمره داخل شهری، 
س��امت جسمی شهروندان و افزایش شادی و نشاط در مردم از اهداف 
برگزاری ای��ن همایش بود و در پایان به تعدادی از ش��رکت کنندکان، 

هدایایی به رسم یادبود اهدا شد. 

روز اول اردیبهش��ت 1397 و در اولین روز از هفته سامت، معاونت 
غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین اقدام به برپایی نمایشگاه 

در دانشکده دندانپزشکی کرد.
دکت��ر عباس طالبی��ان، مدیر اداره نظارت ب��ر فرآورده های طبیعی، 
ُس��ّنتی و مکمل این معاونت با اعام این خبر گفت: کارشناسان این 
اداره اقام توقیف ش��ده از عطاری های س��طح اس��تان قزوین را در 

معرض دید دانشجویان دندانپزش��کی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
قرار دادند.

به گفته دکتر طالبیان در این نمایش��گاه داروهای گیاهی و غیرمجاز 
دس��ت س��از، داروهای گیاهی چاقی و الغری، داروهای ترک اعتیاد 
و داروهای قاچاق تقویت قوای جنس��ی در مع��رض دید قرار گرفت 

و آموزش چهره به چهره به دانشجویان دندانپزشکی نیز انجام شد.

از حداقل تحرک بدنی الزمه سالمت غافل نشوید

در استان قزوین؛

سفیران سالمت دانش آموز برای مراقبت از سالمت خود، 
دوستان و افراد جامعه هم پیمان شدند

رواج دوچرخه سواری در ایجاد شور و نشاط میان مردم مؤثر است 

برپایی نمایشگاه اقالم توقیف شده از عطاری ها در دانشکده دندانپزشکی قزوین

دیدار متولیان سالمت با امام جمعه، 
فرماندار و شهردار شهرستان بویین زهرا

به مناس��بت هفته س��امت و ب��ه منظور تقوی��ت همکاری و 
مساعدت های دس��تگاه های اجرایی در برنامه های این هفته، 
مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرس��تان بویین زهرا به همراه 
دکتر ابوالفضل ابراهیمی، رئیس بیمارس��تان امیرالمومنین)ع(، 
حس��ن کاظمی رودباری، رئیس مرکز بهداشت، نرگس شمس 
کیان��ی، مدیر مرکز آموزش بهورزی و جمعی از کارشناس��ان 
ستادی با امام جمعه، فرماندار و شهردار این شهر دیدار و گفتگو 

کردند.
در این دیدارها دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه ضمن 
تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر از مساعدت ها و همراهی های وی 
به تش��ریح شعار امسال هفته سامت باعنوان »پویش همگانی 
س��امت؛ برای همه در همه جا« پرداخ��ت و گفت: با توجه به 
اینکه همه آحاد جامعه برای متولیان س��امت مهم و برای هر 
گروه س��نی نیز برنامه هایی در حوزه بهداشت و درمان طراحی 
شده است، هدف برنامه های حوزه سامت تغییر رفتار مردم به 

رفتار سامت محور در زندگی است.
دکتر ابراهیمی، کاظمی رودباری و شمس کیانی نیز به ترتیب 
از فعالیت ها و خدمات ارائه شده در حوزه درمان و برنامه های 
تدارک دیده شده این شبکه در هفته سامت و جوان به سخن 

گفتند.
حجه االس��ام والمس��لمین زرینه، امام جمعه شهر بویین زهرا 
نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر و قدردانی از زحمات و 
تاش های خادمان حوزه سامت شهرستان و آرزوی سامتی و 
توفیقات روز افزون برای آنها، بر اطاع رسانی، آموزش به موقع 

و جامع مردم در زمینه بهداشت تأکید کرد.
دکت��ر علی رحمانی، فرماندار این شهرس��تان نیز با قدردانی از 
خدمات کارکنان حوزه سامت شهرستان با اشاره به آموزه های 
دینی در موضوع سامت بیان کرد: برای اینکه یک جامعه بتواند 
به اوج قله های پیش��رفت برسد، باید جامعه ای سالم و شاداب 
باش��د که می توانیم با بهره گی��ری از راهکارهای دینی به این 

هدف برسیم.
وی ضم��ن ابراز رضایتمندی کامل از عملکرد مجموعه ش��بکه 
بهداشت درمان خاطرنشان کرد: نگاه جامعه و مردم به مجموعه 
بهداشت و درمان نگاهی کاما خدماتی، حرفه ای و عمیق است 
و تاشگران عرصه سامت باید در این مسیر فعالیت های خود 

را دقیق انجام دهند.
این مقام مسئول بر اطاع رسانی خدمات انجام گرفته در حوزه 
س��امت در بین مردم و آگاه س��ازی آنان و بهره مندش��دن و 

استفاده نیازمندان از این خدمات تأکید کرد.
در یکی دیگر از این دیدارها دکتر غیاثوند، ش��هردار بویین زهرا 
نیز ضمن سپاسگزاری از ارائه خدمات بهداشتی- درمانی توسط 
کادر این مجموعه گفت: با توس��عه حوزه سامت می توانیم به 

توسعه پایدار برسیم زیرا سامت، الزمه توسعه پایدار است.
گفتنی اس��ت؛ در دیدار متولیان سامت شهرستان بویین زهرا 
با ش��هردار موضوعات تفاهم نامه همکاری بین این دو مجموعه 
و تشکیل کارگروه تبلیغاتی به عنوان مهمترین مباحث گفتگو 

مطرح شد.  
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استقرار اتوبوس سالمت 
در دانشگاه فنی - مهندسی بویین زهرا 

راه اندازی پایگاه های سیار در قالب اتوبوس ایدز، کلیدی ترین 
راهکار برای شناسایی و تخمین موارد درگیر این بیماری است که 
البته افزایش دسترسی افراد واجد شرایط برای انجام آزمایش »اچ 

آی وی« و کاهش انگ و تبعیض را به دنبال دارد.
حسن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: به همین دلیل اتوبوس 
سامت، روز پنجم اردیبهشت 1397 در محوطه دانشگاه فنی - 

مهندسی شهر بویین زهرا مستقر شد.
به گفته این مقام مس��ئول، طرح های این چنینی می تواند به 
پیش��برد اهداف استراتژیک وزرات بهداشت در زمینه آموزش و 
اطاع رس��انی، شناسایی بیماران و درمان به موقع و حمایت از 

مبتایان کمک شایانی کند.
کاظمی رودباری با بیان اینکه این کار مورد استقبال دانشجویان 
ق��رار گرفت، عنوان کرد: در این طرح به 95 دانش��جو توس��ط 
کارشناس��ان واحد پیش��گیری و مبارزه با بیم��اری های مرکز 
بهداش��ت شهرستان مشاوره داده و از تمامی افراد، تست سریع 

اچ آی وی به طور رایگان گرفته شد. 
Á اطالع رسانی تغییر مسیر ایدز

یحیی قاس��مخانی، کارش��ناس بیماری ایدز مرکز بهداش��ت 
شهرستان بویین زهرا با اشاره به اینکه اطاع رسانی برنامه های 
هفته س��امت نیز در این طرح انجام ش��د، گفت: تغییر الگوی 
ابتا به ایدز به اطاع دانشجویان رسانده شد که زمانی بیشترین 
مبتای��ان به ایدز را معتادان تزریقی تش��کیل می دادند اما در 
حال حاضر این روند به سوی رفتارهای جنسی پُرخطر در حال 

افزایش است.
بن��ا به اظهار قاس��مخانی این طرح مطابق اهداف ش��عار هفته 
سامت با اطاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان 
و حمای��ت از مبتایان اچ آی وی/ایدز انجام و در این اتوبوس با 
آزمایش تست سریع اچ آی وی در کمترین زمان ممکن، نتیجه 

به صورت محرمانه به افراد مراجعه کننده اعام شد.
گفتنی است؛ این طرح با تاش واحد مبارزه با بیمارهای مرکز 
بهداشت و همکاری مرکز مشاوره دانشگاه فنی - مهندسی شهر 

بویین زهرا اجرا شد. 

  7931 هبُ اردیبْشت ّفتن تب اٍل

 7931 سالهتّفتِ  رٍسّبی عٌبٍیي ٍ شعبر

  HEALTH FOR ALL«   ّوِ بزای سالهت: »سالهت ّفتِ شعبر

 «جب ّوِ در ّوِ، بزای سالهت؛ ّوگبًی پَشش»سالهت:  ّفتِ َضَعه

: UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) 

EVERYONE EVERYWHERE 

 

 :سالهت ّفتِ رٍسّبی شعبر

 رٍسشوبر عٌبٍیي تبریخ رٍس

 حکَهت هسئَلیت هزدم، حقسالهت؛  خدهبت بِ دستزسی در عدالت  10/31/ 17 ِشٌب

 جب ّوِ در ّوِ، بزای سالهت  10/10/31 یکشٌبِ

 ثزهؤ ًْبدّبی پذیزی هسئَلیت ٍ تعْداجتوبعی،  ّبی آسیب بب هقببلِ 19/10/31 دٍشٌبِ

 سالهت خدهبت بِ دستزسی در فقزا اس حوبیت 10/10/31 شٌبِ سِ

 هحَر سالهت سًدگی سبک تزٍیج 10/10/31 چْبرشٌبِ

 اجتوبعی ًشبط اجتوبعی، اًسجبم سالهت؛ شدى اجتوبعی 10/10/31 پٌجشٌبِ

 سبلن جبهعِ پبیدار، هٌببع 11/10/31 جوعِ

اول تا هفتم اردیبهشت ماه 1397 
شعار و عناوین روزهای هفته سالمت 1397

HEALTH FOR ALL   »شعار هفته سالمت: »سالمت برای همه
موضوع هفته سالمت: »پوشش همگانی سالمت؛ برای همه، در همه جا«

هفته سامت سال 1397 با حضور تعدادی از دانشجویان و کارکنان 
دانشگاه علوم پزش��کی قزوین، رقابت های ورزشی به مناسبت هفته 

سامت برگزار شد و در پایان آن ها، افراد برتر شناخته شدند.
روز پنج��م اردیبهش��ت با حضور تعدادی از دانش��جویان و کارکنان، 
مسابقه دو 1500 متر در پیست دو ومیدانی به داوری شالباف برگزار 
شد و خلیل کلوانی، باسط کاظمی و محسن جلیلی، مقام اول تا سوم 

را کسب کردند و در پایان هدیه و لوح سپاس گرفتند.
روز ششم اردیبهشت هم با حضور تعدادی از کارکنان، همایش پیاده 
روی با عنوان کاروان نشاط و سامت، در محوطه دانشگاه برگزار شد 
و آنان از ورودی دانشگاه به سمت زمین فوتبال پیاده روی کردند. در 

پایان به قید قرعه به 10 تن هدیه ای اهدا شد.
در همین روز، تعداد 100 تن از دانشجویان دختر به بوستان ماخلیا 

اعزام شدند و در محیط سرسبز و زیبای این پارک پیاده روی کردند و 
سپس به انجام حرکات ورزشی پرداختند. 

برندگان رقابت های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 در هفته سالمت شناخته شدند

در ششمین روز هفته سالمت، بانوان کارمند 
مرکز بهداشت قزوین پیاده روی کردند

روز ششم اردیبهشت 1397 و به مناسبت هفته سامت، بانوان کارمند 
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین پیاده روی کردند.

مهندس مسلم میرزابابایی، معاون مرکز بهداشت شهرستان قزوین با 
اعام این خبر گفت: این همایش پیاده روي مطابق اهداف شعار هفته 

سامت برگزار شد.
وی اظهار کرد: در این همایش، تعداد زیادی از بانوان کارمند این مرکز، 
مسیر مرکز بهداشت تا دانش��گاه آزاد اسامی و بالعکس را پیاده روی 
کردند و در پایان با اجتماع ش��رکت کنندگان، مهدیخانی، کارشناس 
مسئول واحد تغذیه شهرستان قزوین در زمینه اهمیت استفاده از تغذیه 

سالم صحبت کرد. 

    بین شادی و زندگي رابطه ی مستقیم وجود دارد. یعني کسي که در 
ظاهر و باطن شاد است چهره ای گشاده دارد. امیدواری، پویایي و تفکر 

منطقي بر وجودش حکم فرماست.
    محمد افشار، کارشناس مسئول سامت روان شبکه بهداشت-درمان 
شهرستان بویین زهرا به مناسبت هفته سامت و در پیش بودن هفته 
جوان در بین جمعی از طاب و روحانیون شهرستان بویین زهرا با بیان 
مطلب فوق: احساس مثبت، ایجاد فرصت برای دیگران، شخص را در دل 
دیگران جای می دهد، شادی تصمیم گیری را برای او راحت تر مي نماید 
و چنین انساني زمین را برخود تنگ نمي بیند. در کوچه باغ زندگي او از 
بن بست خبری نیست و اتکا به خداوند و احساس برخورداری دائمي از 
حمایت های او را در دل دارد. در نتیجه از زندگي لذت می برد. شادی، 
زندگي را خوش��ایند مي سازد و اشتیاق برای پرداختن به فعالیت های 
اجتماعي را آسان مي نماید. شادی تنها در لذت های مادی گذرا خاصه 
نمي ش��ود، شادماني واقعي در نزدیک ش��دن به هدف واالی آفرینش و 

آراسته شدن به خصلت ها و خوی های انسانی و الهی است.
    ایشان در ادامه اصول روان شناختی شادی را مطرح و بیان کرد: روی 
امور مثبت تکیه کنید.به جای ایراد گرفتن، اعتراض کردن، بایستي سعي 
کنیم با برقراری امنیت و آرامش رواني و عاطفي و احترام به عقاید و نظر 
طرف مقابل، او را به تکرار رفتارهای مثبت تشویق نمائیم. در این صورت 

موجبات شادی او را نیز فراهم کرده ایم.

    این کارشناس خاطر نشان کرد: در زندگی اعتدال داشته باشید.اصوال 
رعایت اعتدال و میانه روی در تمام ابعاد زندگي موجب یک زندگي سالم 
و پر نش��اط مي ش��ود و بر عکس عدم اعتدال موجبات نابودی را فراهم 
خواهد کرد و در نتیجه بدبیني و دلزدگي ایجاد مي کند.خاقیت داشته 
باش��ید. افرادی که قدر خاقیت خود را شکوفا نموده اند برای هر مسله 
و مشکل راه حلی پیدا مي کنند و وقتي با حادثه ای ناگوار بر خورد مي 
کنند با روش های خاق، احساس بد و منفي خود را به احساس مثبت 

و خوب تبدیل مي کنند.
    افش��ار در پایان در خصوص بیماریهای غیر واگیر نیز س��خن گفت و 
آم��اری از بیماری های غیرواگیر و مهم ترین عوامل خطر بیماری های 

غیرواگیر را بیان کرد.
    شایان ذکر است این نشست با همکاری حجت االسام رضوانی رئیس 
سازمان تبلیغات اسامی شهرستان بویین زهرا  و در محل این سازمان، 

روز چهارم اردیبهشت 97 برگزار شد.

شادی تنها در لذت های مادی گذرا خالصه نمي شود
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در نانوایی های شهرستان تاکستان به 
جای پالستیک، کیسه پارچه ای توزیع 

می شود

مهن��دس عس��گر ش��ریف زاده، معاون بهداش��تی ش��بکه 
بهداش��ت- درم��ان شهرس��تان تاکس��تان و ریی��س مرکز 
بهداش��ت این شهرستان گفت: روز دوم اردیبهشت 1397 و 
طبق مصوبه نشس��ت شورای آرد و نان شهرستان مقرر شد 
با همکاری اداره محیط زیس��ت، صنعت و معدن و تجارت، 
اداره غله و اتحادیه نانوایی ها، کیس��ه های پاس��تیکی که 
برای حمل نان مورد استفاده قرار می گیرد، حذف شده و به 

جای آن، کیسه پارچه ای به مشتریان داده شود.
مهندس ش��ریف زاده عنوان کرد: طبق مصوبه این نشس��ت 
مقرر ش��د اداره محیط زیست و شکه بهداشت- درمان برای 
عملیاتی کردن این طرح و اطاع رس��انی عمومی در سطح 
شهرس��تان، نشس��ت های آموزش��ی برای نانوایی ها برگزار 
کنند. وی ادامه داد: اتحاد نانوایان هم موظف ش��د کیس��ه 

پارچه ای تهیه کرده و در اختیار نانوایان قرار دهد.

سفیران سالمت دانش آموزی پنج 
مدرسه شهرستان قزوین پیاده روی 

کردند

روز پنج��م اردیبهش��ت 1397 و در پنجمی��ن روز از هفته 
س��امت، همایش پیاده روی سفیران سامت دانش آموزی 
با هماهنگی های واحد س��امت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان با مربیان بهداشت مدارس 
پس��رانه ابتدایی دهخدا و نجاتی��ه قزوین و مدارس دخترانه 
متوس��طه اول مهدیه، ش��اهد بهش��تیان و حاج میر صادقی 

برگزار شد. 
مهندس مس��لم میرزابابایی، معاون مرکز بهداش��ت ش��هید 
بلندی��ان شهرس��تان قزوین با اع��ام این خب��ر گفت: این 
همایش با تجمع س��فیران سامت دانش آموزی در بوستان 
دانش آموز و پیاده روی از ابتدای بوس��تان با قرائت ش��عار 
هفته س��امت به سمت مرکز بهداش��ت شهید بلندیان آغاز 
ش��د و پس از استقرار دانش آموزان در محل مرکز بهداشت 
قزوین، ابتدا میرفخار، کارش��ناس مسئول سامت نوجوانان، 
جوانان و مدارس این مرکز توضیحاتی در مورد ش��عار هفته 
سامت سال 1397 و معرفی واحدهای ارائه دهنده خدمت 

مرکز بهداشت ارائه کرد.
این کارش��ناس در این رابطه بیان ک��رد: در این همایش با 
حضور کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان و شهرستان 
به همراه تعدادی از مربیان بهداشت و پرورشی این مدارس، 

مطالبی در زمینه سفیران سامت دانش آموزی بیان شد.
وی اف��زود: در ادامه دان��ش آموزان آموزش ه��ای الزم در 
زمینه تغذیه س��الم را توسط کارشناس مسئول واحد تغذیه 
مرکز بهداشت شهرستان قزوین دریافت کردند و با برگزاری 
مس��ابقه در این زمینه به 20 ت��ن از دانش آموزان منتخب 

هدایایی  اهدا شد.
میرفخ��ار گفت: همچنی��ن 2 تن از دانش آموزان مدرس��ه 
دهخدای قزوین متن سوگند نامه سامتی را که به مناسبت 
هفت��ه س��امت آماده ک��رده بودند، قرائت و س��پس دانش 
آموزان به صورت نمادین حرکات کشش��ی را تمرین کردند 
و در پایان به تمامی دانش آموزان ش��رکت کننده هدایایی 

اهدا شد. 

به مناس��بت هفت��ه س��امت، روز دوم اردیبهش��ت 1397 همایش 
سفیران سامت دانش آموزی شهرستان بویین زهرا در سالن کانون 
اندیشه این شهر با سخنرانی دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه 
بهداشت - درمان این شهرستان و با حضور جمعی از مسئوالن اداره 
آموزش و پروش، کارشناسان مرکز بهداشت و سفیران سامت دانش 

آموز برگزار شد.
دکتر آرش خوش��نویس زاده ضمن تأکید بر ش��عار هفته سامت در 
خصوص تغییر ش��یوه زندگی به سمت داش��تن تغذیه سالم، تحرک 
بدنی و رعایت اصول پیشگیری از سوانح و حوادث نکات مورد نیاز را 

برای حاضران بیان کرد.
وی با مخاطب قراردادن س��فیران سامت دانش آموزی خاطر نشان 
کرد: شما آینده سازان و سرمایه های کشور برای رسیدن به قله های 
رفیع پیش��رفت و پیروزی هس��تید و البته خودتان باید بدنی سالم و 

سبک زندگی مناسب داشته باشید.
در ابتدای این مراس��م، حسین علی مددی، مس��ئول امور جوانان و 
تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش بویین زهرا در مورد ش��عار هفته 
سامت با عنوان »پوشش همگانی سامت؛  برای همه، در همه جا« 

و لزوم داشتن سبک زندگی سالم سخن گفت.
اجرای س��رود سامت توسط سفیران سامت دانش آموزی، حرکات 
طن��اب زنی، حلقه زنی و اس��کیت، حرکات رزمی توس��ط گروهی از 
دانش آموزان، اهدای هدیه به منتخبان برتر ورزشی و هنری و مربیان 
بهداش��ت از ط��رف اداره آموزش و پرورش از دیگ��ر برنامه های این 

مراسم بود. 

شش��مین روز هفته س��امت در تقویم برنامه های س��امت س��ال 
1397، روز اجتماعی ش��دن سامت، انسجام و نشاط اجتماعی نام 
گذاری ش��ده است. به همین دلیل، برنامه کوهپیمایی برای افزایش 
س��طح نشاط عمومی و به عنوان حرکتی نمادین در ارتقای فعالیت 
ه��ای ورزش همگانی و تقویت س��امت با حضور کارکنان ش��بکه 
بهداشت- درمان شهرستان تاکستان، بیمارستان شفا و اداره محیط 

زیست این شهرستان برگزار شد.
دکت��ر جال رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت- درمان شهرس��تان 
تاکس��تان ضمن قدردانی از ش��رکت کنندگان این همایش با بیان 
اینک��ه ارزش و اهمی��ت ورزش و فعالیت بدنی بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت، گفت: کوه نوردی یکی از ورزش ها ی��ا از جمله تفریحاتی 
است که با لذت بردن از مواهب و زیبایی های طبیعت آمیخته شده 

که با دست پنجه نرم کردن با سختی ها همراه است. 
یادآور می ش��ود؛ این برنامه با هماهنگی ش��بکه بهداشت- درمان 
شهرس��تان تاکس��تان، روز ششم اردیهش��ت 1397 همراه با جمع 

آوری زبال��ه های باقیمانده در قس��متی از مس��یر کوهپیمایی برای 
ارتقای س��طح س��امت برگزار و در پایان با صبحانه سالم از شرکت 

کنندگان پذیرایی شد. 

همایش تغذیه سالم به مناسبت هفته سامت، روز چهارم اردیبهشت 
1397 در مدرس��ه دخترانه بنت الهدی دانس��فهان با حضور دکتر 
آرش خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان 

بویین زهرا و مهندس ادیب، شهردار شهر دانسفهان برگزار شد.
در این مراس��م، دکتر خوشنویس زاده با بیان این مطلب خطاب به 
دانش آموزان که برای یک زندگی سالم چه از نظر جسمی و چه از 
نظر روانی باید خودمراقبتی س��رلوحه زندگی شما باشد، ادامه داد: 
در دهه هاي اخیر، تحرک و فعالیت هاي بدني در جوامع ش��هري و 
متعاقب آن در جوامع روس��تایي، کاهش یافته است. وی ادامه داد: 
ماشین و مکانیزاسیون به گونه اي غیرقابل کنترل تحرک انسان ها 
را کاه��ش داده، در حالي که دریافت غذا تغییري نکرده و حتي در 

جوامع شهري بیشتر شده است.
متولی س��امت شهرس��تان بویین زهرا در مورد تغذیه سالم خاطر 
نش��ان کرد: استفاده از انواعُ س��س هاي چرب، غذاهاي آماده مانند 
س��اندویچ ها که اغلب با نان س��فید )بدون فیبر ( تهیه مي شوند و 
یا پیتزاها که بس��یار چرب هستند، دریافت کالري را باال برده و این 
ع��دم تعادل در دریاف��ت و مصرف بیش از پیش، به مش��کل دامن 

زده است. 
وی با اش��اره به اینکه امروزه اگرچه اس��تاندارد هاي زندگي بهبود 
یافته و دسترس��ي به مواد غذایي و خدمات بهداشتي افزایش یافته 
اما پیامد هاي منفي مثل الگوي غذایي نامناس��ب و کاهش فعالیت 
بدني را به دنبال داش��ته اس��ت، گفت: این موضوع در نهایت منجر 
به افزایش بیم��اري هاي مزمن مرتبط با تغذیه مانند بیماري قلبي 
- عروقي، س��رطان و چاقي شده و عامل اصلی در پیشگیری از این 
بیماری ها داش��تن سبک زندگی سالم شامل تغذیه سالم و تحرک 

بدنی است.
مدیر ش��بکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا درباره اهمیت 
مصرف مکمل های آهن و ویتامین D در پیشگیری از بیماری های 
غیرواگی��ر در دانش آموزان، اهمیت مص��رف صبحانه و میان وعده 

های سالم نیز مطالب مورد نیاز را بیان کرد.
در پایان برنامه های ورزشی ویژه از جمله حرکات ورزشی با طناب 
و کاراته توس��ط دانش آموزان اجرا ش��د و زنگ س��امت به صورت 

نمادین توسط دکتر خوشنویس زاده به صدا درآمد.
گفتنی اس��ت؛ در این همایش س��میرا باقری، کارش��ناس تغذیه و 
علی اکبر فاح س��یفی، مس��ئول روابط عمومی ش��بکه بهداشت - 
درمان شهرس��تان بویی��ن زهرا، رییس آموزش و پ��رورش، اعضای 
ش��ورای اس��امی و جمعی از مسئوالن محلی ش��هر دانسفهان نیز 
حضور داشتند و پیش از ش��روع برنامه، خطرسنجی قلبی- عروقی 
برای مادران دانش آموزان توس��ط تیم سامت مرکز خدمات جامع 

سامت شهر دانسفهان )پزشک و مراقبان سامت( انجام شد. 

همایش سفیران سالمت دانش آموزی در شهرستان بویین زهرا

متولیان سالمت در تاکستان، کوهستان را از زباله ها پاک کردند

مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا:

الزمه یک زندگی سالمت محور، رعایت خودمراقبتی است
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سمیه رامندی، کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا در ایستگاه سامت نماز جمعه بخش رامند که به منظور استقبال 
از هفته س��امت، روز 31 اردیبهشت 97 برپا شد، گفت: یکی از دالیل 
ناباروری، عملکرد نادرس��ت تخمدان هاس��ت و چاقی، رابطه مستقیم و 
چشمگیری در بروز تنبلی تخمدان )تخمدان پلی کیستیک( دارد. وی 
تصریح کرد: این بیماری یکی از شایع ترین بیماری های زنان است که با 

انجام فعالیت ورزشی می توان از آن تا حدودی جلوگیری کرد.
به گفته این کارش��ناس از جمله عوامل دیگ��ری که می توان با فعالیت 
جسمی و ورزش کردن از آن پیشگیری کرد تا منجر به ناباروری نشود، 
»آندومتریوز« است که در پی آن چسبندگی لوله های رحم ایجاد می شود. 
وی افزود: در 2 عامل تخمدان پلی کیس��تیک و آندومتریوز، ثابت شده 
است که ورزش و تحرک که موجب متعادل ساختن وزن افراد می شود، 
یا مانع از ناباروری شده و یا به رفع آن کمک می کند. رامندی عنوان کرد: 
اگرچه احتمال ابتا به بیماری های یاد ش��ده بر اثر چاقی، 100 درصد 
نیست اما این موارد در افرادی که تحرک کافی نداشته اند و دارای افزایش 
وزن بوده اند، بیشتر دیده می شود. وی ادامه داد: البته این عوامل بیماری 
زا در افراد الغر نیز منجر به نازایی می شود، اما بی تحرکی و افزایش وزن 

می تواند احتمال ناباروری را افزایش دهد.
کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با اشاره به 
اینکه همانطور که ورزش و تحرک در همه زمینه ها می تواند تأثیر مثبتی 

بر سامت افراد بگذارد، در پیشگیری از بروز عواملی که منجر به ناباروری 
در زنان می ش��ود نیز نقش حیاتی دارد، گفت: انجام فعالیت جس��می و 
ورزشی در هر زمینه موجب بهبود شرایط فرد می  شود، همان طور که 
چاقی و کم تحرکی در بروز بسیاری از بیماری ها و بدتر شدن وضعیت هر 
فرد تاثیر گذار است؛ انجام فعالیت ورزشی هم می تواند در پیشگیری از 

ناباروری در زنان مؤثر باشد. 
یادآور می ش��ود؛ این برنامه توسط مرکز خدمات جامع سات شهرک 
مدرس، با همکاری زهرا مهدی، مراقب سامت ناظر این مرکز برگزار شد. 
از دیگر برنامه های اجرا شده در این ایستگاه سامت می توان به کنترل 
فشارخون نمازگزاران، ارائه مشاوره های فرزندآوری و توزیع متون آموزشی 
و همچنین توزیع مکمل ویتامین »د 3« به میانساالن و سالمندان شرکت 

کننده اشاره کرد. 

اس��ترس ها و فش��ارهاي عصبي از علل شایع بیماري ها و ناتواني ها در 
جامعه امروز ما هس��تند. استرس ها احتماالً عامل 70 درصد از ماقات 
هایي است که بیماران با پزشکان انجام مي دهند. واکنش افراد در برابر 
اس��ترس ها و از موقعیتي به موقعیت دیگر فرق مي کند. استرس یک 
تجربه هیجاني منفي است که با تغییرات جسمي روان شناختي و رفتاري 
همراه است و در واکنش به موضوعات و اتفاقات منفي تجربه مي شود. 
اس��ترس وقتي ایجاد مي شود که درخواست هاي محیطي، بزرگ تر از 

منابع در دسترس فرد است.
محمد افشار، کارشناس مسئول سامت روان مرکز بهداشت شهرستان 
بویین زهرا در بین دانش آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان بیان اینکه 
اگر ما تا حدی اس��ترس نداشته باش��یم از کارهای روزمره خود نیز باز 
خواهیم ماند به توضیح منابع بیرونی و درونی استرس اشاره و عنوان کرد: 
کش��مکش با خانواده و دوستان، آب و هوا، سر و صدا، ترافیک، تکالیف 
شغلی، درخواست هاي خانواده، دوستان، همکاران و کار نیمه وقتي که 

پذیرفت��ه اید، مرگ یکي از والدین، اعضاي خانواده یا دوس��تان نزدیک، 
جدایي والدین و بیماری از جمله عوامل بیرونی استرس هستند.

وی با بیان اینکه منابع درونی استرس، سخت تر قابل شناسایي هستند، 
اظهار کرد: آن ها در برگیرنده خواسته ها، احساسات و نگرش هاي افراد 
است که شامل تمایل به داشتن عملکرد عالي در شغل، کسب موفقیت، 

شاد کردن دیگران، کمال طلبي، احساس حسادت و خشم است.
این کارشناس در پایان به راهبردهاي مقابله با استرس اشاره کرد و افزود: 
آرام س��ازي، مدیریت زمان، مدیریت فشارهاي تحصیلي، آموزش رفتار 
جرأت مند، حل مس��ئله، مقابله با افکار غیر منطقي، ورزش و تغذیه از 

جمله منابع هستند.
یادآور می ش��ود؛ این نشست آموزشی با موضوع »مقابله با استرس« در 
آموزش��گاه های حجاب روستای آراس��نج و امیر رفیعی شهر سگزآباد، 

روزهای 20 و 21 اردیبهشت 1397 برگزار شد. 

دکتر اس��ماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداش��ت استان قزوین 
و دکتر جال رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان شهرس��تان 
تاکس��تان، روز دوم اردیبهش��ت 1397 به مناسبت هفته سامت با 
همراهی جمعی از کارکنان این شبکه در دفتر آیت اله علی اسامی، 
امام جمعه ش��هر تاکستان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان 
رهب��ری دیدار و گفت و گ��و کردند. در این برنامه مس��ئوالن حوزه 
س��امت درباره گزارش عملکرد شبکه، طرح تحول سامت و برنامه 

های هفته سامت سخن گفتند.
نظارت بیشتر به مصرف سموم و مواد شیمیایی در مزارع

آیت اله اس��امی نی��ز ضمن قدردان��ی از خدمات مؤث��ر مدیریت و 
کارکنان ش��بکه بهداش��ت - درمان شهرستان تاکس��تان در حیطه 
س��امت جامعه و تبریک هفته س��امت بیان کرد: استفاده بیش از 
حد س��موم و کود های شیمیایی برای تولید محصول بیشتر در حالی 
در مزارع و باغ های کشاورزی کشور گسترش یافته که بقایای سموم 

و کود های شیمیایی در محصوالت کشاورزی باعث بروز بیماری های 
خطرناک و شیوع سرطان های مختلف در کشور شده است. 

وی خطاب به مسئوالن مرتبط گفت: مسئوالن باید به این معضل رو 
به افزایش و بر نحوه و میزان اس��تفاده از س��موم و مواد شیمیایی در 

مزارع کشاورزی نظارت مؤثر داشته باشند.

چاقی رابطه مستقیم و چشمگیری در بروز تنبلی تخمدان دارد

اگر ما تا حدی استرس نداشته باشیم
 از کارهای روزمره خود نیز باز خواهیم ماند

نشست آموزشی به مناسبت هفته سالمت دیدار متولیان سالمت با امام جمعه تاکستان
در حوزه علمیه شهرستان آوج برگزار شد

روز پنجم اردیبهشت 1397 نشست آموزشی به مناسبت هفته 
سامت در سالن اجتماعات حوزه علمیه آوج برگزار شد.

صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج با 
بیان این خبر و با اشاره به شعار هفته سامت گفت: الزم است 
تمامی اقشار جامعه از فواید برنامه های سامت محور در طول 

سال و به ویژه در مناسبت های هفته سامت برخوردار شوند.
در این نشست وحید عطایی، کارشناس آموزش سامت شبکه 
بهداشت- درمان شهرستان آوج ضمن ارائه توصیه های تغذیه 
ای در م��ورد میزان مصرف قن��د، روغن و نمک در رژیم غذایی 
روزانه، با بیان اهمیت ورزش در سامت جسم و روان و داشتن 
فعالیت روزانه ورزشی به فواید و نقش فعالیت و تحرک بدنی در 
س��امت روان افراد مانند داشتن آرامش و خواب بهتر، کاهش 
اس��ترس و اضطراب، افزایش معاشرت های اجتماعی و افزایش 
تمرکز، اشاره و بر نقش ورزش در پیشگیری از آلوده شدن افراد 

به اعتیاد تأکید کرد. 
در بخش پایانی نشست نیز حرکات کششی توسط حاضران در 

نشست انجام شد.

اجرای برنامه های هفته سالمت در حاشیه 
نمایشگاه آشنایی با مشاغل 

در شهرستان آوج

در حاشیه نمایشگاه آشنایی با مشاغل به مناسبت هفته مشاغل، 
کارشناس��ان شبکه بهداشت- درمان شهرس��تان آوج عاوه بر 
معرفی مشاغل مختلف در این حوزه، به اطاع رسانی در زمینه 

هفته سامت پرداختند.
صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان آوج با 
بیان این خبر ادامه داد: توزیع پمفلت و سی دی های آموزشی، 
اس��تقرار و معرف��ی تجهی��زات موجود در واح��د های مختلف 
ش��بکه و همچنین دعوت از مراجعان برای حضور در واحدهای 
بهداش��تی و برخورداری از خدمات ارائه شده در این واحدها از 
مهم ترین اقدامات در غرفه اختصاص یافته به شبکه بهداشت- 

درمان آوج بود.
شکوفه طاهرخانی، کارشناس بهداشت مدارس شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان آوج که به عنوان مسئول غرفه بهداشت در این 
نمایش��گاه حضور داشت از استقبال خوب مراجعه کنندگان به 

ویژه دانش آموزان از این نمایشگاه خبر داد.
Á رصد روزانه فعالیت کارکنان حوزه سالمت

مدیر شبکه بهداش��ت- درمان شهرستان آوج برگزاری نشست 
های آموزش��ی، شرکت در همایش پیاده روی، برگزاری شورای 
س��امت در شهرها و روستاها، شرکت در زنگ سامت مدارس 
و دیدار با مس��ئوالن را از مهم ترین فعالیت دومین روز از هفته 

سامت در شهرستان آوج بر شمرد.
گفتنی اس��ت؛ فعالیت های انجام شده در هفته سامت توسط 
واحدها بهداش��تی در شهرس��تان آوج به صورت روزانه پایش و 
گزارش فعالیت انجام شده نیز در نشست روزانه کارشناسان این 

شبکه مورد بررسی قرار می گیرد.

به مناس��بت هفته سامت، همایش سه شنبه بدون خودرو با همکاری 
تمامی مدیران و کارکنان معاونت غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین برگزار ش��د. این همایش، روز چهارم اردیبهشت 1397 با هدف 
افزای��ش تحرک بدنی، کاه��ش آلودگی هوا و همچنین کاهش ترافیک 

برگزار شد.

دکتر عباس طالبیان، مش��اور اجرایی معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین در این رابطه گفت: امید اس��ت اجرای طرح سه شنبه 
بدون خودرو، مسیر سبزی به سمت عادت های رفتاری سبز باشد. وی بر 

استمرار این پویش در این معاونت تأکید کرد. 

همایش سه شنبه بدون خودرو در معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد
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نخستین همایش پیاده روی خانوادگی 
در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین برگزار شد

پیام های تغذیه ای 

1- هنگامي که گرسنه هستید، خرید نکنید. چرا که ممکن است مواد غذایي غیرضروري و پرکالري خرید کنید.
2- پنیر به عنوان یکی از غذاهایی که مصرف رایج دارد، سهم مهمی از نمک دریافتی افراد را تأمین می کند.

3- به ترکیبات و میزان کالري ماده غذایي خریداري شده توجه کنید.
4- زندگی سالم تر با مصرف نمک کمتر

5- بهتر است مصرف قند و شکر و غذاهای حاوی آن ها را در برنامه غذایی خود محدود کنید.
6- در هنگام خرید انواع شیرینی و کیک دقت شود تا جعبه شیرینی دارای پروانه بهداشتی ساخت و شناسه 

نظارت کارگاهی باشد.

7- هن��گام طبخ غذا به جای نمک از ادویه جات اس��تفاده 
کنید.

8- برچسب های مواد غذایی را توجه و به میزان نمک موجود 
در آن دقت کنید.

9- ذائقه افراد از کودکی ش��کل می گیرد. عاقه به غذاهای 
سالم را از این دوران در ذائقه کودک پرورش دهید.

پیاده روی و تغذیه سالم؛ 
راهی برای سالم زیستن 

ورزش و تحرک بدنی همراه با رعایت اصول صحیح تغذیه نقش مهمی 
در بهبود ش��یوه زندگی و کاهش خطر ابتا به بیماری های غیرواگیر 

دارد. 
مطابق برنامه های هفته س��امت، برنامه پیاده روی همراه با صبحانه 
س��الم، روز ششم اردیبهشت 1397 در بوستان امام علی)ع( با حضور 
دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان 
بویین زهرا، حسن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت و جمعی از 

کارکنان این شبکه برگزار شد.
در این برنامه ابتدا پیاده روی در مس��یر جاده سامت بوستان توسط 
متولیان سامت انجام و پس از طی مسیری و انجام فعالیت های بدنی، 

در پایان برای ترویج الگوی تغذیه سالم، سفره سامتی گسترده شد. 

به مناس��بت هشتم اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، 
همایش��ی روز 10 اردیبهش��ت 1397 با حضور کلیه بازرسان بهداشت 
حرفه ای مراکز تابعه مرکز بهداشت استان قزوین، در سالن اجتماعات 
دانشکده دندانپزشکی برگزار ش��د. در این همایش، مهندس چگینی، 
رییس گروه سامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
گفت: همه ساله سازمان بین المللی کار در این روز به منظور ارج نهادن 
و حمایت از نیروی کار شعاری را مطرح می کند که  شعار امسال، »نسل 
ایمن و س��الم با بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت کار نوجوانان و پایان 

دادن به کار کودکان« است. 
ایش��ان با اشاره به اینکه انتظار می رود دست اندرکاران سامت نیروی 
کار در طول سال، اقدامات الزم برای تحقق شعار مذکور را مد نظر قرار 
دهند؛ اظهار کرد: سازمان های مرتبط جهانی شعار مذکور را به این دلیل 
انتخاب کرده اند که کارگران نوجوان و کودکان به صورت ویژه در معرض 

مخاطرات شغلی در محل کار هستند. 
مهن��دس چگینی، عنوان کرد که این گروه از کارگران بس��یار کمتر از 
بزرگس��االن قادر به شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات هستند و چون 
هنوز درحال رش��د هستند، در مقابل خطرات، آسیب پذیری بیشتری 
دارند. ایش��ان با بیان اینکه نباید کودکان، کارهایی را انجام دهند که از 
حداقل س��ن قانونی مشخص شده برای کار مورد نظر، سن پایین تری 
داش��ته باشند؛ بیان کرد: با این حال، باید کودکان باالتر از حداقل سن 

قانونی کار و نوجوانان زیر 18 سال و کارگران جوان تا سن 24 سالگی، به 
توسعه قابلیت های خود از نظر فیزیکی و روانی - اجتماعی ادامه دهند.

بنا به گفته رییس گروه س��امت کار معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، این گروه از کارگران در مرحله توسعه فردی به دو دلیل 
»تجربه محدود کاری » و »کمبود مهارتهای شغلی« در معرض افزایش 
صدمات و آس��یب در کار هس��تند و عاوه بر ای��ن، کارگران نوجوان و 
کودکان، نس��بت به همه کارگران، توانایی کم��ی برای صحبت کردن 
در م��ورد مخاطرات کاری خود دارند. ایش��ان ادام��ه داد که در نتیجه، 
سطح ایمنی و بهداشت کار برای آنان باید باالتر از سایر گروه های سنی 

کارگران باشد و با فوریت بیشتر، سطح ایمنی و بهداشت کار برای افرادی 
که به دلیل سن کم از وضعیت نامتناسب خود رنج می برند، ارتقا یابد.

این کارش��ناس با گفتن اینکه باید حذف مخاط��رات در کار کودکان و 
بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت کار نوجوانان انجام گیرد تا نسل بعدی 
بتوانند زندگی کاری خود را با بهره وری بیش��تر و درآمد قابل قبول به 
دلیل مشارکت در عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی، آغاز کنند؛ عنوان 
کرد: این امر همچنین شرایط کار تمام کارگران را بهبود می بخشد و با 
کمک به تأمین معیشت والدین و اعضای خانواده از کار کردن کودکان 

جلوگیری می کند.
در همایش مذکور، دکتر حمیدرضا نجاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین و دکتر علی صفری، رییس دانشکده بهداشت این دانشگاه 
در مورد نقش بازرسان بهداشت حرفه ای در کاهش حوادث و بیماری 
های شغلی و اهمیت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، سخنرانی 

کردند.
همچنین مهندس جعفری، مهندس ابوالحسن شاهری و مهندس  اصغر 
پایون، کارشناس��ان سامت کار معاونت بهداش��تی درباره برنامه های 
امس��ال حوزه مرکز بهداشت اس��تان در ارتباط با صیانت از نیروی کار 
سخن گفتند. در پایان مراسم هم از تعدادی از بازرسان بهداشت حرفه 

ای مراکز تابعه تجلیل شد. 

کودکان، نباید کار کنند 

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 
گفت: نخستین همایش پیاده روی خانوادگی، روز ششم اردیبهشت 
1397 از مقابل دانش��گاه آزاد اس��امی به س��مت بوستان باراجین 

برگزار شد.
,d با قدردانی از کادر فهیم و ورزش دوس��ت مرکز که با دوس��تی و 
م��ودت در کنار یکدیگر روز با نش��اطی را ایجاد کردند، اظهار کرد: 
نش��اط و ش��ادابی در جامعه با ه��دف گذاری چنی��ن برنامه هایی 

اجرایی خواهد شد.
مدی��ر مرکز آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی قزوی��ن بیان کرد: 
ُخرس��ندیم ک برای نخس��تین بار توانس��تیم همای��ش پیاده روی 
خانوادگی را در مرکز برگزار کنیم. وی افزود: تیم کنترل سامت و 
متولیان س��امت نیز در محل همایش با استقرار در مسیر همایش 
بزرگ پیاده روی خانوادگی، به ارزیابی س��امت ش��رکت کنندگان 

پرداختند.
ادهم��ی تصریح ک��رد: در پایان این همای��ش، هماهنگی های الزم 

برای پذیرایی کادر مرکز انجام و به قید قرعه به ش��رکت کنندگان 
هدایای نفیس اهدا شد. 
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به مناسبت هفته سامت در روز پنجم و ششم اردیبهشت 1397، کنترل 
قند خون و فشار خون در درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی - درمانی والیت 

قزوین از بیماران، مراجعان و کارکنان بیمارستان انجام شد.
دکتر علی اکبر کرمی، رییس مرکز آموزش��ی - درمانی والیت قزوین با 
اعام این خبر گفت: از آنجایی که بیشتر مردم از این طرح اطاع چندانی 
ندارند ما به مناسبت هفته سامت و شعار جهانی غلبه بر دیابت این طرح 

را به مدت دو روز  در این مرکز انجام دادیم.
وی از تمام��ی کارکن��ان مرکز که در اجرای این طرح فعالیت داش��تند 
قدردانی کرد و گفت: تاش داریم این طرح به طور مستمر ادامه یابد تا 

سهمی در ارتقای سامت جامعه داشته باشیم. 

روز 10 اردیبهش��ت 1397 و ب��ه مناس��بت هفت��ه س��امت، انجام 
خطرس��نجی بیماری های قلبی - عروقی و س��رطان ه��ا از تمامی 
کارکنان حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام 

شد.
دکتر عباس طالبیان، مشاور اجرایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین با اعام این خبر گفت: این برنامه توسط واحد بیماری 
های غیرواگیر مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان شهرستان قزوین در 
س��الن اجتماعات این معاونت انجام ش��د و تمامی کارکنان از لحاظ 
قند خون و همچنین میزان کلسترول خون مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
دکتر طالبیان این برنامه را به عنوان یک ضرورت مطرح کرد و ادامه 
داد: با خطرس��نجی به موقع و شناس��ایی زودهنگام افراد در معرض 

خط��ر و بیمار، اقدامات پیش��گیرانه انجام می گیرد ت��ا از بار ابتا به 
بیماری ها در جامعه کاسته شود.

پایش دانشجویان، کارمندان و 
اساتید دانشگاه در هفته سالمت 

انجام شد
کانون فرهنگی خیریه الست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری 
کان��ون ه��ال احمر، طرح پایش دانش��جویان را به مناس��بت هفته 

سامت اجرا کرد.
در این برنامه، کانون هال احمر با اس��تفاده از دو ترازو و چهار کاف 
فشار سنج به پایش وزن و فشار خون کارمندان، اساتید و دانشجویان 

پرداخت.
 در این طرح سامت 47 خانم و 45 آقا با اندازه گیری فشار خون و 
وزن سنجیده ش��دند و به افراد دارای فشار خون و وزن باال، آموزش 

هایی برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی داده شد.

اندازی گیری رایگان قند خون و فشار خون مراجعه کنندگان
 در مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین

انجام خطرسنجی بیماری ها در معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آغاز به کار نمایشگاه هفته سالمت در شهرستان 
بویین زهرا

روز اول اردیبهش��ت 97 همزمان با ش��روع هفته س��امت، نمایشگاه 
»س��امت« در مرکز خدمات جامع سامت شهر بویین زهرا با حضور 
دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداشت- درمان شهرستان 
بویین زهرا و جمعی از مس��ئوالن شهرس��تانی آغاز به کار کرد. دکتر 
خوشنویس زاده در این مراسم ضمن بیان اینکه بیش از نیمی از زنان و 
مردان میانسال و سالمندان با کمبود ویتامین D مواجه هستند، اظهار 
کرد: ویتامین D عاوه بر اینکه برای جذب کلس��یم و رس��وب آن در 
استخوان ها ضروری است، در عملکرد همه سیستم های سلولی و اندام 
های بدن نظیر سلول های ایمنی، مغز، پستان، روده و پروستات نقش 
 D بس��زایی دارد و به علت محدود بودن منابع غذایی حاوی ویتامین
الزم است برای پیشگیری از کمبود ویتامین D یا تشدید آن، از مکمل 
و ویتامی��ن D به میزان یک قرص 50 هزار واحدی در هر ماه  مصرف 

کنند.
متولی سامت بویین زهرا خاطر نشان کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه 
مشاوره و انجام آزمایشات رایگان به منظور تشخیص زودرس بیماری 
های فش��ار خون، دیابت، قلبی - عروقی، سرطان و همچنین افزایش 
آگاهی در خصوص راه های شناسایی و پیشگیری از عوارض این بیماری 

هاست.
گفتنی است؛ در پایان ضمن بازدید از غرفه های آماده شده در نمایشگاه، 

توزیع مکمل ویتامین D به صورت نمادین انجام شد. 

برنامه هفته سالمت در مرکز خدمات جامع 
سالمت شماره 7  قزوین برگزار شد 

مرکز خدمات جامع س��امت شماره 7 )نواب( هم مانند دیگر مراکز و 
پایگاه های سامت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در 

هفته سامت برنامه های متنوعی را به اجرا درآورد. 
برپایی ایستگاه های سامت در مسجد زینبیه و داخل مرکز، برگزاری 
نشس��ت های آموزش��ی متعددی برای دانش آموزان، مادران، جوانان، 
سالمندان با موضوعات مرتبط با شعار هفته سامت، توزیع صبحانه سالم 
در مدرسه شهید دکتر شهریاری به همراه آموزش تغذیه سالم و تحرک 
بدنی برای دانش آموزان این مدرس��ه و والدین مدرسه دکتر ابوترابی، 
برگزاری همایش پیاده روی داوطلبان سامت، اجرای جشنواره غذای 
سالم و اجرای مسابقه ورزشی و نقاشی نمونه ای از این فعالیت ها است. 
گفتنی اس��ت؛ این برنامه ها با همکاری دکتر جنابی، پزشک مسئول 
این مرکز و اکبری، مفتاحی، کریمی، عشایری و یعقوبی از کارکنان این 

مرکز برگزار شد. 

دکت��ر عباس طالبیان، مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی، ُس��ّنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانش��گاه 
علوم پزشکی قزوین گفت: به مناسبت هفته سامت، کارشناسان این واحد روز 27 فروردین 1397 ضمن 
برگزاری نشستی آموزشی برای کارکنان سپاه درمانگاه پاکروان قزوین، نمایشگاهی از اقام توقیف شده از 

عطاری های سطح استان نیز برپا کردند. 
بنا به اظهار این مقام مسئول با توجه به اینکه آموزش نقش بسیار مهمی در پیشرفت سازمان ها دارد، برای 

آشنایی بیشتر کارکنان سپاه این نشست آموزشی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست آموزشی در مورد فعالیت های قانونی عطاری ها، تعریف گیاهان دارویی و داروهای 
گیاهی، تقلب ها و اشتباه های رایج در گیاهان دارویی، گیاهان دارویی مؤثر بر چاقی و الغری و تداخات 
گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی، هشدار مصرف خودسرانه مکمل های ورزشی و لزوم توجه به برچسب 

اصالت و سامت کاال، آموزش های الزم ارائه شد. 

آیین تجلیل از فعاالن عرصه س��امت مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرس��تان قزوین به مناسبت پایان هفته سامت و با هدف تقدیر از 

کارکنانی که در سال 1396 عملکرد مطلوب داشتند، برگزار شد.
در ای��ن برنامه از دکتر ندا حبیبی و دکتر س��یده مریم ناصری علوی 
)پزشکان منتخب(، دکتر محس��ن جلوخانی )دندانپزشک منتخب(، 
مرضیه ماحسنی، فاطمه محمدبیگی، فاطمه رضوی و مریم خمسه 
)ماماه��ای منتخب(، مژگان اکبرزاده س��اروخانی، نازی باورس��ی ها، 
الهام گرجی، س��روناز س��هرابی، صغری اکبری، فرش��ته کیماس��ی، 
فاطمه ابراهیمی، مینا شهبازی، شهناز مرادی و مرجان میریخچالیان 
)مراقبان سامت مراکز و پایگاه های سامت مرکز بهداشت( با اهدای 

لوح و هدیه تجلیل شد. 
حمیده جانزاده، کارشناس تغذیه، غزال قربانی راد، کارشناس سامت 
روان، مهندس مریم دانایی فر، کارشناس بهداشت حرفه ای، مهندس 
هاشم یوس��فی، کارشناس بهداش��ت محیط، حس��ین زارع از واحد 
آزمایشگاه، حس��ین شعبانعلی از امور اداری، سید علی اکبر حسینی 
از واحد نقلیه و صفر کش��اورز و ناصرپ��ور صالحی از واحد خدمات و 
پشتیبانی از دیگر فعاالن سامت سال 1396 بودند که در این مراسم 

از آنان تقدیر شد. 
در ابتدای مراس��م نیز دکتر س��ید علیرضا خونس��اری، رییس مرکز 
بهداشت شهرستان قزوین ضمن تشکر از زحمات کارکنان این مرکز 
در زمینه عملکرد س��ال 1396 مطالبی بی��ان کرد. وی همچنین در 
رابطه با شعار هفته سامت »سامتی برای همه« صحبت کرد. سپس 
به مناسبت نیمه شعبان و میاد امام زمان )ع(، برنامه مولودی خوانی 
توس��ط مهدی آبادی از واحد بس��یج برگزار شد. این مراسم با برنامه 

های شاد و سرگرم کننده دیگری همراه بود.

برگزاری نشست آموزشی برای کارکنان سپاه توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

از فعاالن عرصه سالمت شهرستان قزوین تجلیل شد
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افتتاحیه هفته سالمت در دبیرستان ورزش معمارپور

همایش خانواده سالم، صبحانه سالم به مناسبت هفته سالمت

همایش مهدهای کودک به مناسبت هفته سالمت

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته سالمت

هفته سالمت از قاب دوربین
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افتتاحیه هفته سالمت در دبیرستان ورزش معمارپور

همایش خانواده سالم، صبحانه سالم به مناسبت هفته سالمت

همایش مهدهای کودک به مناسبت هفته سالمت

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته سالمت

سالمتی برای همه
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صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
مدیر مسئول: محمد حسن ارداقیان

سردبیر: سمیه کدخدازاده
عکاس:  سید مهدی حسینی

همکاران این ش�ماره: محمد ن�وروزی، فتانه مینائی، رام�ش مهرآیین،    
فرزانه صبوحی، جواد منهجی، فرج اله فرجی، علی اکبر فالح سیفی، شهال کشاورز، 

جواد رحمانی، نفیسه ذوالقدر 
 س���ال 18   ش�ماره 180 
   ویژه نامه هفته سالمت  1397  

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

نشاط و شادی در هفته سالمت در استان قزوین

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

شود.

حقوق شهروندی

قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی

Á   )2(ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
ماده 70- حق ش��هروندان اس��ت که به صورت برابر و با شفافیت کامل 
از اطاع��ات اقتصادی و ازجمله اطاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و 

مناقصه ها مطلع شوند.
ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام 
انواع فعالیت های اقتصادی ش��هروندان و امنیت س��رمایه گذاری آن ها 

تضمین می کند.
ماده 72- دولت به منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر 
رساندن مش��ارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، شرایط الزم 
در خصوص تأمین امنیت س��رمایه گذاری، ساده سازی، صراحت و ثبات 

در تصمیمات اقتصادی، گس��ترش مناس��بات و پیوندهای منطقه ای، 
ایج��اد تمهیدات الزم را برای حضور فعاالن اقتصادی ایران در بازارهای 
جهانی، حمایت از نوس��ازی و تجهیز بنگاه ه��ای تولیدی به دانش روز، 
تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، 

پول شویی و قاچاق کاال و ارز فراهم می کند.

    کمیته ارتقاء سالمت اداری 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. 
 ش�ماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات   

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

سالمت.


