
 دکتر اعالتاب و ش��ایان راد، دو عضو تیم مرکزی مطالعه کوهورت 
پرش��ین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از چگونگی روند 
تجهیز و آماده سازی مرکز مطالعه کوهورت سالمت کارکنان دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین، بازدید کردند.
دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، ضمن همراهی با نماینده های اعزامی و در آستانه راه اندازی 
مرکز مطالعه کوهورت س��المت کارکنان خاطر نشان کرد: در این 
طرح، ارزیابی جامعی از وضعیت س��المت کارکنان دانش��گاه انجام 
خواهد شد و ش��رکت کنندگان در این مطالعه، تحت بررسی های 
آزمایشگاهی، قلب، اسپیرومتری، آنتروپومتری، سنجش فشارخون و 
نیز مصاحبه روانشناسی، تغذیه، سابقه بیماری فردی و خانوادگی قرار 

خواهند گرفت. 
این بازدید، روز 24 شهریور 98 با حضور دکتر سّیدمهدی میرهاشمی، 

مدیر پژوهشی دانشگاه و دکتر زهرا حسین خانی، مجری دانشگاهی 
طرح مطالعه کوهورت انجام ش��د و اقدامات اولیه و ضروری آغازین 
ط��رح، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین نظرات الزم درباره فضای 
فیزیکی، تیم پرسنلی، ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی 
ارائه ش��د و بحث و تبادل نظر مطابق چک لیست استاندارد صورت 

پذیرفت. 
ش��ایان ذکر اس��ت، مرکز مطالعه کوهورت با هدف تعیین وضعیت 
سالمت جس��می، روانی و اجتماعی کارکنان، عوامل خطر بیماری 
ه��ای غیرواگیر، کیفیت زندگ��ی، کیفیت خواب، س��بک زندگی، 
وضعیت تغذیه و امنیت غذایی، وضعیت ارگونومی و اس��ترس های 
شغلی کارکنان، شیوع و بروز اختالالت و بیماری های قلبی- عروقی، 
بیم��اری های مزمن تنفس��ی، دیابت، اخت��الالت روانی، اختالالت 

اسکلتی، سرطان های شایع در بین کارکنان طراحی شده است.

دیدار با سختکوشان 
اورژانس هوایی در روز 

اورژانس

از تجربیات مدیران جوان و 
توانمند در همه زمینه ها
 استفاده می شود
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

بازدید وزارتی از ساختمان تازه احداث کوهورت سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جمالی پور اس��تاندار قزوین در نشس��ت با رییس و اعضای هیات رییس��ه دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: سالمت یکی از اولویت های مهم مردم است به همین خاطر کار در این حوزه سخت و حساس است. 
جمالی پور افزود: اما ما با پذیرش مسوولیت ، سختی کار را نیز پذیرفته ایم و باید برای انجام هرچه بهتر آن تالش کنیم. استاندار قزوین با تاکید بر تعامل بین مسووالن گفت: امروز که دشمن در وسط میدان 

جنگ اقتصادی است و ارزش های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصاد ما را نشانه گرفته است همه ما باید پشت هم باشیم و یکدیگر را تقویت کنیم.

  استاندار قزوین:

کار در حوزه سالمت سخت و حساس است
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دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به اتفاق قدرت 
اهلل مهدی خانی مدیر کل بحران اس��تانداری قزوین، دکتر پیمان نامدار 
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه و علی فخار سلیمانی، 
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران در روز فوریت های پزشکی با حضور در 
پایگاه اورژانس هوایی استان با خلبانان، کارشناسان و تکنسین های این 

پایگاه دیدار و گفتگو کردند.
رییس دانش��گاه در این دیدار با تبریک روز فوریت ها و خداقوت به همه 
کارشناس��ان و عوامل فوریت های استان، کار در اورژانس را مهم ارزیابی 
کرد و افزود: کار در اورژانس احساس خوبی به خدمتگزار می دهد، چون 
در اورژانس یک وقت طالیی داریم که اگر از این فرصت خوب و به موقع 

استفاده شود؛جواب می دهد.
دکتر مهرام با اشاره به هزینه باالی اورژانس به ویژه اورژانس هوایی گفت: 
اگر ما هزینه هایی را که برای اورژانس می شود با نجات جان یک انسان 
مقایس��ه کنیم، می بینیم ناچیز است و وقتی جان پدر و سرپرست یک 
خان��واده رانجات می دهیم، در حقیقت یک خانواده را از گرفتاری نجات 

داده ایم.
رییس دانشگاه در پایان کار اورژانس را جهادی توصیف کرد و افزود: من 
ب��رای تک تک بچه های اورژانس که در تیم اورژانس هوایی خدمت می 
کنند، در هر پرواز دعا می کنم و می دانم که مردم هم دعا می کنند و این 
دعای مردم سرمایه است. دعای مردم چیزی است که ما نمیبینیم و نمی 

شنویم، اما هست و خیرش به اموات و احیا می رسد.

قدرت اهلل مهدی خانی، مدیر کل بحران استانداری نیز در این بازدید، 26 
شهریور روز فوریت های پزشکی را تبریک گفت و افزود: تیم اورژانس در 
بدترین شرایط در کنار مردم قرار می گیرند و مصدومان بعد از خدا تنها 

امیدشان به تیم اورژانس است.
مدیر کل بحران استانداری قزوین ادامه داد: در بحث امداد هوایی، جانمایی 
توس��ط هوانیروز و اورژانس انجام شود و ما هم پیگیری می کنیم تا زیر 
ساخت هاب الزم فراهم شود و بتوان به بهترین وجه مطلوب به همه جای 

استان دسترسی داشته باشیم.
در ابتدای این بازدید، مصطفی امیری مس��وول پای��گاه اورژانس هوایی 
گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده ارایه داد و گفت: از ابت��دای راه اندازی 
اورژانس هوایی در اس��تان قزوین تعداد 420 سوتی داشته ایم و بیش از 

500 مصدوم را منتقل کرده ایم.
امیری با اشاره به شناسایی بیش از صد نقطه برای فرود بالگرد امداد، افزود: 
پایگاه اورژانس هوایی از 13 اسفند 97 از شهرستان آبیک به قزوین منتقل 
شد و با استقرار پایگاه اورژانس هوایی در قزوین زمان هر پرواز نیم ساعت 
کاهش پیدا کرد و امروز با صرف 20 تا 25 دقیقه در سراس��ر استان می 

توانیم به دور ترین نقطه استان برسیم.
گفتنی است، روز 26 شهریور در تقویم رسمی کشور با نام روز فوریت های 
پزشکی نامگذاری شده است و این روز، فرصت مناسبی است تا از ناجیان 

ثانیه ها تجلیل شود.

ادامه از صفحه اول

 جمالی پور با اش��اره به اینکه تعامل، راه نجات ، س��ازندگی و اصالح 
کژی هاس��ت، اظهار کرد: اما تعامل با زی��اده خواهی فرق می کند ، 
اینکه کس��ی را نقد و نصیحت کنیم و راه کار ارائه بدهیم خوب است 
اما اگر خواس��ته ناحق و خالف قانون از مدیری داش��ته باش��یم این 
زیاده خواهی اس��ت و مسووالن اس��تان باید از این کار پرهیز کنند. 
اس��تاندار قزوین رعایت حقوق مردم ، انتصاب شایس��تگان و توجه به 
تعهد و تخصص در انتصابات را از سیاست های دولت برشمرد و گفت: 
هرکس��ی در این چارچوب باش��د از او اس��تفاده می شود و هرکسی 
خارج از این چارچوب باش��د کنار گذاشته خواهد شد. جمالی پور در 
بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به وضعیت حساس کشور به 
ویژه از حیث اقتصادی تاکید کرد : انتظار ما این اس��ت که مدیران به 
بیت المال حساس باشند و در بهره وری بهینه از منابع دقت و همت 
بیش��تری صرف کنند . استاندار قزوین در پایان سخنان خود خطاب 
به هیات رییس��ه دانش��گاه علوم پزشکی قزوین گفت: شما نخبگان و 
سرمایه های اس��تان هستید که از لحاظ علمی دارای جایگاهی ویژه 
اید و درک درس��تی نسبت به مس��ایل روز دارید و می دانید که تنها 
راه حل مسایل در استان متعهد شدن و متحد شدن است. در ابتدای 
این دیدار دکتر منوچهر مهرام رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 
ضمن تبریک انتصاب استاندار به ایشان گزارشی از وضعیت آموزش ، 
پژوهش ، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و حوزه های بهداشت ، درمان 
، غذا و دارو و توس��عه حوزه سالمت ارائه داد. دکتر مهرام در گزارش 
خود ضمن برشمردن رشته ها و مقاطع تحصیلی و تعداد دانشجویان 
و اس��اتید گفت: وضعیت آموزش در دانش��گاه مطلوب اس��ت و ما در 
پی گس��ترش مقاطع تحصیالت تکمیلی یعنی دوره های کارشناسی 
ارشد و دکترای تخصصی هس��تیم.دکتر مهرام وجود رشته فلوشیپ 
اختالالت خواب کودکان را در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان 
تنها دانشگاه ارائه کننده این رشته در کشور از امتیازات حوه آموزشی 
دانشگاه برشمرد. رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین حوزه 
پژوهش را با س��رعت زیادی رو به رشد دانست و گفت: تنها دانشگاه 
علوم پزشکی تیپ 2 کشور هستیم که پژوهشکده مصوب داریم. دکتر 
مهرام در ادامه گزارش خود وضعیت شاخص های بهداشتی استان را 
بسیار مطلوب و در بسیاری از شاخص ها بهتر از شاخص های کشوری 
ارزیابی کرد . متولی س��المت استان با اش��اره به پایین بودن بودجه 

س��رانه دانشگاه ،فرس��وده بودن و قدیمی بودن فضاهای بیمارستانی 
و مش��کالت این حوزه گزارشی از پروژه های زیر ساختی دانشگاه از 
جمله بیمرستان 700 تختخوابی، الحاقی بیمارستان شهید رجایی و 
مرکز جامع درمان سرطان ارائه داد و از استاندار خواست برای تامین 

اعتبار و تکمیل این پروژه ها کمک کنند.
دکتر مهرام در بخش دیگری از س��خنان خود گزارش��ی از وضعیت 
مطالبات دانش��گاه از س��ازمان های بیمه گر و مشکالت تهیه دارو ، 
تجهی��زات و پرداخت های پرس��نلی ارائه نمود و اس��تاندار نیز برای 
پیگیری رفع این مش��کالت قول همکاری داد. موضوع بیمارس��تان 
رحیمیان الوند نیز از دیگر مواردی بود که از س��وی رییس دانش��گاه 
علوم پزش��کی مطرح ش��د . دکتر مهرام درابن ب��اره گفت: به محض 
تخصی��ص و پرداخت 23 میلیارد تومان توافق ش��ده، به مس��ووالن 
بیمارستان رحیمیان از سوی سازمان برنامه بودجه، ما بیمارستان را 
تحویل خواهیم گرفت و بالفاصله راه اندازی می کنیم. نخستین دیدار 
رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدایت 
اله جمالی پور استاندار جدید قزوین عصر روز پنجشنبه 98/6/21 با 
حضور دکتر مهرام رییس دانشگاه ، دکتر مجید بهرامی مشاور اجرایی 
رییس دانشگاه، دکتر محمدعلی معصومی فر معاون توسعه مدیریت 
و مناب��ع ، دکتر پرویز پدیس��ار معاون آموزش��ی ، دکتر امیر محمد 
کاظمی فر معاون درمان ، دکتر پیمان قجر بیگی معاون غذا و دارو ، 
دکتر سید مجتبی سید صادقی رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به 
ش��کایات ، دکتر پیمان نامدار رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزش��کی ، مهندس عزیز خانی رییس دبیرخانه سیاست گذاری 
س��المت و محمد حس��ن ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین صورت گرفت.

ضربان

 مدیر کل انتقال خون قزوین با 
رییس دانشگاه علوم پزشکی دیدار کرد

دکت��ر مهدی اکبری مدی��ر کل انتقال خون اس��تان قزوین 
باحضور در دفتر دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین با ایشان دیدار 

و گفتگو کرد.
 در این دیدار که روز شنبه 23 شهریور 98 برگزارشد، دکتر 
مهرام ضمن خوش آمدگویی به دکتر اکبری و ابراز خرسندی 
گفت : همکاری دانش��گاه علوم پزشکی با انتقال خون قزوین 
در ط��ی چند س��ال اخیر مطلوب ب��وده و امیدواریم که این 

همکاری ادامه یابد.
دکتر مهرام افزود: خوشبختانه عملکرد انتقال خون استان از 
نظر همکاری و کیفیت و س��المت خون در سطح باالیی قرار 
دارد و نیاز بیمارستان های استان به خون، به صورت صد در 
صدی تامین می شود و بابت کیفیت و سالمت خون اطمینان 

کافی وجود دارد .
دکتر اکبری، مدیر کل انتقال خون اس��تان نیز با اش��اره به 
همکاری خوب دانش��گاه با انتقال خ��ون، این همکاری را به 
نفع مردم دانس��ت و افزود: همه ما در کنار هم برای خدمات 
رسانی به مردم و حفظ سالمت همشهریان تالش می کنیم.

نخستین نشست کمیته بهداشت و درمان 
ستاد اربعین استان برگزار شد

نخستین نشست کمیته بهداشت و درمان ستاد برنامه ریزی 
و ساماندهی مراسم راهپیمایی اربعین حسینی )ع( با حضور 
اعضا و به ریاس��ت دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین، صبح چهارش��نبه 27 شهریور 98 در سالن 

جلسات دفتر ریاست برگزار شد.
در این نشست، علی فخار سلیمانی دبیر کمیته، ضمن اعالم 
دس��تور جلس��ه، برنامه عملیاتی کش��وری کمیته و وظایف 
دس��تگاه های عضو کمیته را برشمرد و سپس اعضا به بیان 
دی��دگاه ها و نظرات خود برای برگزاری هرچه بهتر مراس��م 

اربعین پرداختند.
دکتر منوچهر مهرام، رییس کمیته بهداش��ت و درمان ستاد 
اربعین اس��تان قزوین نیز در س��خنان کوتاهی با اش��اره به 
اهمیت راهپیمایی اربعین و لزوم خدمات رس��انی مطلوب با 
زایران حسینی گفت: هر سال نواقصی در کار بوده است و با 
تجربه ای که از گذش��ته داریم، انتظار می رود امسال بدون 

مشکل بتوانیم در خدمت زایران باشیم.
رییس کمیته بهداش��ت و درمان اربعی��ن افزود: باید وظایف 
و تکالی��ف همه دس��تگاه های عضو ای��ن کمیته به تفکیک 
استخراج و به دستگاه ها اعالم شود و از مدیران دستگاه های 
عضو نیز انتظار است با جدیت به انجام تکالیف خود بپردازند 
و در پایان گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه کمیته ارسال 

کنند.
تامین نیروی مورد نیاز، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی 
و همچنین پیش بینی اس��تقرار تیم ه��ای مختلف امدادی 
توسط دستگاه های مرتبط از دیگر موضوعاتی بود که در این 
نشس��ت به آنها پرداخته ش��د و بنا شد دستگاه ها ظرفیت و 

توان خود را در این خصوص به دبیرخانه اعالم کنند.
گفتنی اس��ت، هر س��ال در اربعین ش��هادت س��ید و ساالر 
شهیدان، مراسم سنتی پیاده روی اربعین با حضور گروه های 
مختلف زنان و مردان از سراسر کشور و همچنین کشورهای 
همسایه به مقصد کربالی معلی برگزار می شود و پیش بینی 
می ش��ود، امس��ال بیش از دو میلیون زایر از ای��ران در این 

مراسم شرکت کنند.

دیدار با سختکوشان اورژانس هوایی در روز اورژانس

  استاندار قزوین:

کار در حوزه سالمت سخت و حساس است
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دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، ظهر روز 20 
ش��هریور 1398 ب��دون اطالع قبلی از بخش اورژانس مرکز آموزش��ی و 

درمانی مستقل والیت بازدید کرد.
دکتر امیرمحمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
در این بازدید، رییس دانش��گاه را همراهی می کرد و در این باره گفت: 
در ای��ن بازدید، نحوه ارائه خدمات به بیماران اورژانس��ی و نحوه تعیین 
تکلیف بیماران و زمان استقرار آنان در اورژانس بررسی شد. به گفته دکتر 
کاظمی فر، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر بالین بیماران بستری 
در اورژانس نیز حاضر شد و به درد دل آنان و همراهان بیماران گوش داد 

و رضایتمندی آنان را از چگونگی ارائه خدمات ارزیابی کرد.

آیین قدردانی از خدمات چهار ساله دکتر محمد رضا ملکی و معارفه دکتر 
مریم رجبی، رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر با حضور دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانشگاه، اعضای هیات رییسه، پزشکان، پرستاران، ماماها و 

کارکنان این مرکز صبح روز پنج شنبه 21شهریور 98 برگزار شد.
دکتر مریم رجبی، متخصص بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 
عضو هیات علمی این دانش��گاه است، خدمات خود را به عنوان پزشک 
مسوول مرکز جامع خدمات سالمت معلم کالیه الموت شروع کرده است 

و در همان دوره پزشک نمونه استان معرفی شد.
در مراسم تودیع و معارفه ای که به همین منظور در سالن اجتماعات این 
مرکز برگزار شد، دکتر ملکی پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش 
سرود ملی جمهوری اسالمی، در سخنان کوتاهی از همکاری پزشکان، 
اعضای هیات علمی، مدیران، مترون ها، و همه همکاران دفتر پرستاری، 
درمانگاه ها،بخش های مختلف، آزمایشگاه، داروخانه، اداری و پشتیبانی و 
تاسیسات تشکر و قدردانی کرد و از همگان خواست تا نهایت همکاری را 

با رئیس جدید مرکز داشته باشند.
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه دیگر س��خنران این آیین بود که 
ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت س��االر شهیدان، از زحمات دکتر 

ملکی قدردانی کرد و برای دکتر رجبی آرزوی توفیق نمود.

رییس دانش��گاه در بخشی از سخنانش به خصوصیات شخصیتی دکتر 
ملکی اش��اره کرد و افزود: باید به ایش��ان بابت خوشنامی و عزت نفس 
تبریک بگویم و از اینکه با س��ادگی و یک رنگ��ی دوره مدیریت خود را 
س��پری کرد، و همیش��ه خیرخواه دیگران بود و این ها کمک کرد تا در 

زندگی شخصی هم موفق باشد.
دکتر مهرام به همکاران بیمارس��تانی توصیه کرد: محی��ط را برای کار، 
صمیمی و دوستانه کنند تا از استرس کار ها کاسته شود و خستگی را 
از بین ببرد چون در بیمارستان ها به ویژه بیمارستان کوثر فشار کار زیاد 

است و همکاران از این فشار عذاب می کشند.
دکتر مریم رجبی، رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر سخنران پایانی 
این مراسم بود که با خوش آمد گویی به شرکت کنندگان از حسن توجه 
و اعتماد رییس دانشگاه تشکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد تا با 

مشارکت و همدلی همه همکاران، مجموعه را اداره کنند.
در پایان با اهدای لوح سپاس و هدیه از خدمات دکتر محمد رضا ملکی 

تشکر شد و همچنین ابالغ دکتر مریم رجبی نیز اهدا شد.
روابط عمومی دانشگاه، ضمن تقدیر از فعالیت های دکتر ملکی، انتصاب 
سرکار خانم دکتر رجبی را تبریک عرض می کند و برای ایشان آرزوی 

توفیق و سالمتی دارد.

در آیین قدردانی از خدمات دکتر علی صفری واریانی و معرفی رس��می 
دکتر رزاق محمودی، رییس دانش��کده بهداش��ت و سرپرست دانشکده 
پیراپزش��کی قزوین، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوی��ن، ضمن قدردانی از زحمات چندین س��اله دکتر صفری و آرزوی 
توفیق ب��رای دکتر محمودی، ه��دف از انتخاب دکتر محم��ودی را به 
عنوان مدیری جوان، کس��ب تجربه برای ایشان و استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی اس��تادان جوان در دانشکده دانس��ت. دکتر مهرام افزود که 
البته اینگونه نیس��ت که با انتخاب مدیران جوان، زحمات مدیران قبلی 

نادیده گرفته شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به خصوصیات منحصر به فرد دکتر 
صفری اش��اره کرد و گفت: ایشان در همه زمینه ها، خوش فکر و موفق 
بودند و به یقین، در دانشگاه از تجربیات ارزنده وی استفاده خواهیم کرد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین حیدری، مسؤول نهاد نمایندگی 
رهب��ر معظم انقالب در دانش��گاه هم ضمن آرزوی توفی��ق برای دکتر 
محمودی، از دکتر صفری به عنوان نیروی ارزشی یاد کرد و گفت: تقوا و 
روحیه انقالبی و مدیریت اسالمی از خصوصیات بارز دکتر صفری بود و 
امیدواریم همواره در سطوح مختلف دانشگاه از تجربیات ایشان استفاده 
الزم را ببریم. دکتر پرویز پدیس��ار، معاون آموزش��ی دانشگاه نیز ضمن 
قدردان��ی از زحمات دکتر صفری، برای دکتر محمودی آرزوی موفقیت 

کرد.
در این برنامه، دکتر صفری از همکاری، مش��ارکت و همدلی اس��اتید و 
کارکنان دانشکده در اداره امور قدردانی کرد و انتخاب دکتر محمودی را 

به فال نیک گرفت و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.
این مراسم، با حضور معاونان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اساتید، مدیران 
و کارکنان دانش��کده، روز 30 ش��هریور 1398 در س��الن اجتماعات آن 
برگزار شد و با اهدای لوح سپاس و هدیه از سوی هیأت علمی و کارکنان 
دانش��کده از زحمات دکتر صفری قدردانی ش��د. همچنین ابالغ دکتر 
محمودی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به ایشان تقدیم شد. 

ضربان

رییس دانشکده بهداشت منصوب شد

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
در روز 17 ش��هریور 1398 ب��ا صدور ابالغ��ی دکتر رزاق 
محمودی، اس��تاد دانش��کده بهداش��ت را به عنوان رییس 
این دانش��کده و سرپرست دانشکده پیراپزشکی منصوب و 
از خدمات دکتر علی صفری واریانی، رییس پیش��ین این 

دانشکده تقدیر کرد.
دکتر رزاق محمودی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با 
رتبه علمی استاد، دانش آموخته دکترای تخصصی بهداشت 
موادغذایی از دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی ارومیه است و پیش از این به عنوان معاون آموزشی 

دانشکده بهداشت فعالیت داشت.
 عضویت هیات علمی در دانش��گاه علوم پزشکی تبریز به 
مدت شش سال و همچنین معاون علمی مرکز تحقیقات 
ایمنی محصوالت بهداش��تی و سرپرست آزمایشگاه جامع 
تحقیقات دانشگاه، بخشی از س��وابق آموزشی و مدیریتی 

دکتر محمودی است.
روابط عمومی دانش��گاه، ضمن تقدیر از فعالیت های دکتر 
صف��ری، انتصاب دکت��ر محمودی را تبری��ک می گوید و 
برای ایشان و همه همکاران و اعضای محترم هیات علمی 
دانش��کده های بهداشت و پیراپزش��کی آرزوی سالمتی و 

توفیق دارد.

با حفظ سمت فعلی
دکتر محمدرضا مدبر، رییس واحد 

فراهم  آوری پیوند اعضا 
استان قزوین شد

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخش��ی 
امور درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین ب��ا ابالغ دکتر 
منوچهر مهرام، رییس دانشگاه، به عنوان رییس واحد فراهم 

آوری پیوند اعضا استان منصوب شد.
دکتر امیرمحمد کاظمی فر، معاون درمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین در خصوص واحد فراهم آوری پیوند اعضا 
بیان کرد: پیرو برگزاری دوره چهار روزه فراهم آوری پیوند 
اعضا در ش��هریور م��اه 98 و ارزیابی ت��وان علمی و عملی 
دانش��گاه در شناسایی و مراقبت از مرگ های مغزی، مرکز 
آموزشی و درمانی شهید رجایی به عنوان مرکز فراهم آوری 

پیوند اعضای استان در نظر گرفته شد.
به گفته این مقام مس��ؤول، تاکنون فرآیندهای شناسایی، 
نگهداش��ت اندام های متوفیان مرگ مغزی، جلب رضایت 
از خان��واده متوفی و اعزام پیکر ف��رد دچار مرگ مغزی به 
تهران، توسط تیم پیوند مستقر در معاونت درمان دانشگاه 
و کوردیناتورهای پیوند انجام می شد که با هماهنگی های 
صورت گرفته، این واحد به صورت متمرکز در مرکز ترومای 
اس��تان، مستقر می ش��ود و اقدامات بعدی نیز در فازهای 

بعدی به اجرا خواهد رسید.

سر خط سالمت بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از
 مرکز آموزشی و درمانی مستقل والیت

تودیع و معارفه رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر

از تجربیات مدیران جوان و توانمند در همه زمینه ها استفاده می شود
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معاونت بهداشتی

بر اساس نتایج پیمایش »استپ« سال 1395 در جمعیت باالي 18 سال 
کشور، 56.4 درصد جمعیت ایران، فعالیت بدنی کافی ندارند که شامل 
46.8 درصد مردان و 63.9 درصد زنان اس��ت. در اس��تان قزوین 54.6 

درصد افراد، فعالیت جسمانی کافي ندارند. 
دکتر ناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین این مطالب را 
در کارگاه شیوه زندگی سالم میانساالن بیان کرد و گفت: کشورهای عضو 
سازمان جهانی بهداشت،  متعهد شده اند که تا سال  2025،  بالغ بر 10 
درصد افزایش در فعالیت بدنی داشته باشند. ایشان، چهار عامل خطر، 
شامل: کم تحرکي، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات را از مهم تربن  
علل ابتال به چهار بیماري دیابت، فشار خون باال، سرطان و بیماري هاي 

مزمن تنفسي و مرگ و میر ناشي از آنها دانست.
دکتر یزدی با اشاره به اینکه فعالیت بدني ناکافی از عوامل خطر جدی 
بیماری هاي غیرواگیر و به ویژه بیماری های قلبی و عروقی است؛ گفت: 
ش��یوع کم تحرکی در همه کش��ورها در حال افزایش اس��ت و به طور 
متوسط بیش از نیمی از مردم جهان به مقدار کافی فعالیت بدنی ندارند. 

Á  ارزیابی رایگان میزان فعالیت جس�مانی در مراکز خدمات جامع
سالمت

نرگش شلویری، کارشناس مسؤول میانساالن معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین هم با بیان اینک��ه در حال حاضر ارزیابی فعالیت 
جسمانی در مراکز خدمات جامع سالمت برای میانساالن )گروه سنی 30 
تا 59 سال( به صورت رایگان انجام می شود و هدف برنامه ارتقای سطح 
فعالیت جسمانی در این گروه سنی است؛ گفت: این کارگاه برای ارتقای 
ارائه خدمات  فعالیت جسمانی میانساالن سالم و بیمار و توانمند سازی 
پزش��کان برای تجویز نسخه ورزش��ی در مراکز خدمات جامع سالمت 

برگزار شد. 
این کارش��ناس با بیان اینکه چون فعالیت بدنی منظم عامل موثری بر 
کاهش بیماری های مزمن، مانند: قلبی و عروقی، دیابت نوع 2، پُر فشاری 
خون و س��رطان ها )به ویژه سرطان پستان و روده( بوده و سبب بهبود 
بهداش��ت روان، وضعیت اس��کلتی و عضالنی، وضعیت خواب و کنترل 
وزن است، باید هم افراد سالم و هم افراد بیمار، تشویق به انجام فعالیت 

جسمانی در سطح مطلوب شوند. 
به گفته ش��لویری، بر اساس تعریف س��ازمان بهداشت جهانی، فعالیت 
جسمانی مطلوب، روزانه 30 دقیقه با شدت متوسط به میزان پنج روز 

در هفته است.   

مهندس اکرم باحجب، کارش��ناس برنامه آب و فاضالب مرکز بهداشت 
استان قزوین بیان کرد: کیفیت آب آشامیدنی به طور مستقیم بر سالمت 

افراد جامعه تاثیر دارد. 
بنا به گفته کارشناس برنامه آب و فاضالب مرکز بهداشت استان قزوین، 
یکی از روش های تضمین کیفیت آب آشامیدنی، تضمین کیفیت نتایج 
اندازه گیری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آزمایشگاه های کنترل 

کننده آب آشامیدنی است.
ایشان بیان کرد: اطمینان از خروجی نتیجه اندازه گیری آزمایشگاه، به 
معنای تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری است و این، بدین معناست که 
نتایج به دس��ت آمده، دارای صحت و دقت کافی باشند. این کارشناس 
اف��زود که الزمه داش��تن اعتماد به نتایج اندازه گیری، وجود سیس��تم 

مدیریت کیفیت مناس��ب و جاری س��ازی آن، کنترل بخش های فنی 
آزمایشگاه و انجام فعالیت های کنترل کیفیت است. 

54/6 درصد افراد  استان قزوین فعالیت جسمانی کافي ندارند

کیفیت آب آشامیدنی، به طور مستقیم بر سالمت 
افراد جامعه تاثیر دارد

از ابتدای سال 85 تا پایان سال 97 تعداد 269 هزار و 260 نوزاد از نظر 
بیماری کم کاری تیرویید مورد غربالگری قرار گرفته اند که از این تعداد، 

984 بیمار مبتال، شناسایی شده و تحت درمان قرار گرفت. 
دکتر سولماز فرخ زاد، مدیرگروه بیماری های غیرواگیر استان قزوین با 
بیان این خبر، گفت: در سال 97 در استان قزوین، صد درصد نوزادان از 
نظر بیماری کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری )PKU( مورد غربالگری 
قرار گرفتند. وی با گفتن اینکه بروز بیماری کم کاری تیروئید در سال 
97، شش در یک هزار تولد زنده بود که نسبت به بروز کشوری 2.9 در 
هزار تولد، باالتر است؛ بیان کرد: بروز فنیل کتونوری هم در استان 1.07 
در 10 هزار تولد اس��ت که نسبت به بروز کشوری 1.83 در 10 هزار در 

سال 93، کمتر است.

در استان قزوین؛

صد درصد نوزادان از نظر بیماری کم کاری تیروئید و
 فنیل کتونوری، غربالگری می شوند 

 بیمارستان، باید الگوي نظافت و نماد 
پاکیزگي و بهداشت باشد

به گفته مهندس غالمرضا احدی، کارش��ناس برنامه بهداشت محیط 
بیمارس��تان در مرکز بهداشت اس��تان قزوین،بیمارستان ها در بیشتر 
کشورها قسمت عمده اي از مراکز بهداشتي درماني را تشکیل مي دهند 
و بخش اعظم هزینه هاي بهداشت و درمان، یعنی حدود 70 درصد را به 
خود اختصاص داده اند. ایشان افزود که بیمارستان، باید الگوي نظافت 
و نماد پاکیزگي و بهداشت باشد، بنابر این، رعایت ضوابط بهداشتي، به 
ویژه بهداشت محیط از اولویت خاصي برخوردار است و از طرف دیگر، 
در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی، می تواند موجب آلودگی محیط 

زیست و به خطر افتادن سالمت جامعه شود.
این کارشناس تصریح کرد که برای رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری 
از آلودگی محیط زیس��ت، واحد بهداشت محیط بیمارستان به کمک 
مرکز بهداش��ت، اقدامات کنترلی بهداش��تی را انجام میدهد و عوامل 
محیط��ی، مانند: آب، فاضالب،  زباله،  هوا و غذا، توس��ط کارشناس��ان 

بهداشت محیط کنترل می شود.

آشنایی کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه 
با کارکردهای آمادگی و پاسخ در حوادث 

 

دومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت خطر بالیا از مجموعه برنامه های 
آموزش EOP با ش��رکت بیش از 50 تن از کارشناسان حوزه معاونت 

بهداشت برگزار شد.
در این دوره که در روزهای هفتم و چهاردهم ش��هریور 1398 توس��ط 
مهندس محسن نوری، سرپرس��ت گروه مدیریت خطر بالیای  مرکز 
بهداشت استان استان در سالن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین برگزار شد، کارشناسان با کارکردهای فاز آمادگی و فاز پاسخ از 
چرخه چهار قس��متی )پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازتوانی( مدیریت 

بحران در عملیات پاسخ بهداشت عمومی در بالیا آشنا شدند. 

برگزاری کارگاه آموزشی صدور گواهی 
پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک 

زه��را برج��ی خان��ی اوانک��ی، 
کارش��ناس برنام��ه ثبت مرگ 
معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی قزوی��ن اظهار 
ک��رد: به  منظ��ور ارتقای کیفی 
ثب��ت و ص��دور گواه��ی فوت، 
کارگاه آموزشی »صدور گواهی 
پزش��کی فوت با استانداردهای 
الکترونیک« برای 32 دس��تیار 
تخصصی بدو ورود، روز هفتم شهریور ماه 1398 در دانشکده پزشکی 

برگزار شد.
در ای��ن کارگاه، دکتر محمدرضا مدبر، ریی��س اداره نظارت و اعتبار 
بخش��ی امور درمان و پزشک مش��اور برنامه ثبت و طبقه بندی علل 
مرگ، به عنوان ُمدّرس حضور داشت و ابتدا پیش آزمونی شامل 10 
سناریو مرگ با علت هایی، مانند: پُرفشاری خون، بیماری های قلبی و 
عروقی، دیابت، س��رطان ها و کهولت س��ن برای دستیاران تخصصی 

برگزار شد.
س��پس، دکتر مدبر، درباره دستورالعمل نحوه تکمیل گواهی فوت و 
اش��تباهات رایج در تنظیم گواهی فوت و جواز دفن، فرم بین المللی 
گواهی فوت، اجزای تشکیل دهنده گواهی فوت، تعریف علت زمینه ای 
مرگ، ثبت علل مرگ، کدهای پوچ، بیهوده، غیرممکن، غیرمحتمل 
)بعید(، ش��رایط بد تعریف ش��ده، ابزار ارزیاب��ی گواهی فوت و نمونه 
گواه��ی فوت ه��ای صادر ش��ده دارای خطا، آموزش ه��ای فنی را به 

پزشکان شرکت کننده در نشست ارائه کرد.
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Á  2-4- با مش�کالت دست و پنجه نرم کنید و با آنها روبرو
شوید

 از مشکالت طفره نروید . ممکن است این مسئله خیلی خوشایند 
شما نباشد ، اما به هرحال این بخش مهمی از شغل شماست . این 
گونه مشکالت به خودی خود حل نخواهند شد ، چه بسا بدتر و 

حادتر هم بشوند . شما تصمیم گرفته اید پس عمل کنید. 

Á 2-5- با رفتارها برخورد کنید نه با آدم ها

هدف نهایی ش��ما ترویج و توسعه یک تفکر و پیدا کردن راه حل 
اس��ت نه پیروزی در ی��ک بازی ! پ��س روی رفتارهای نامطلوب 
متمرکز شوید نه اینکه به آدم ها حمله ور شوید . به جای جمالتی 
که » ش��ما« دارد مثل : ش��ما همیش��ه دیر در محل کار حاضر 
می شوید ، از جمالتی که » من » دارد استفاده کنید ، مثالً بگویید 
: م��ن به افرادی در این ش��رکت نیاز دارم که س��روقت در محل 
کار حاضر ش��وند تا بتوانیم به اهدافمان برسیم . رفتارهای تند و 
نامط�لوبی را که بدون قصد و نیت منفی از سوی برخی کارکنان 
می بینید ، به خودتان نگیرید ، چرا که این واکنش ها ممکن است 
براثر ترس ، سردرگمی ، فقدان انگیزه ، مشکالت شخصی و امثال 
آنها باشد .به افرادشانس مجددی برای حل مشکالتشان بدهید . 
بدانید که اگر آنها در این مقوله احساس مسئولیت کنند، احتماالً 

راه حل های بهتری را دردرون خود می یابند.
 

Á  2-6-  س�عی کنید دالیل پشت پرده هر مشکل را کشف
کنید

زمانی که در حال گوش کردن به حرف های این دسته از کارکنان 
هستید ، کامالً به آنها گوش دهید . آرام و مثبت باشید، بی طرفانه 
به موضوع نگاه کنید و قضاوتی نکنید . سؤاالتتان را به صورت کلی 
بپرسید که فرد نتواند آنها را دریک یا دو کلمه پاسخ دهد . به هیچ 

وجه صحبت های او را قطع نکنید 
هنگامی که درمق�ام پاسخ برمی آیید ، کام�الً راحت و آرام باشید 
و با بازگو کردن خالص�ه ای از حرف های فرد مانند : من می ف�هم 
شما چه می گویید ، به او بفهمانید شما کامالً به صحبت های او 
گوش می دهید .اگر شما منبع و منشأ رفتارهای نامطلوب این گونه 
کارکن��ان را دریابید ، قطعاً بهتر می توانید دررابطه با آنها ، به راه 
حل مناسبی دس��ت یابید.درپاره ای از اوقات نتیجه گیری از این 
مواجهه ها بسیار مالیم و یا با سرعت کمتری اتفاق می افتد و در 
مقابل ممکن است برای حل یک موضوع نیاز به جلسات متعددی 

وجود داشته باشد.
 

Á  2-7- در صورت لزوم موارد مورد نیاز را تکرار کنید
مش��ک�الت کوچکی مانند دیرآم�دن ، ممکن است با یک گف�ت 
وگوی کوتاه و مف�ید در اتاق ش��ما حل ش��ود ، اما پیداکردن راه 
حل برای برخی ازکارکنان سرکش و بی  منطق ، که حتی از دوران 
کودکی و مدرسه این قبیل رف�تارها را به نوعی از خود بروز داده اند 
، بسیار س��خت و نیازمند برگزاری جلسات بیشتری است ، پس 
صبور باشید و در بدست آوردن نتیجه  عجله نکنید . هدف گذاری 
برای دستیابی به یک موفقیت به صورت پیوسته و آرام ، بسیار بهتر 
از تالش برای کسب نتیجه و بازخوردهای فوری و عجوالنه است.

Á  2-8- میزان توانایی خود را در حل مشکالت بشناسید

بعض��ی اوقات رف�ع مش��کالت ب��ه وج�ود آمده ب��ه دلیل برخی 
رفتارهای مب�هم و نامش��هود که به وسیله کارکنان سر می زند ، 
در حدود صالحیت و توانایی ش��ما نیست ، زیرا ممکن است آنها 
مش��کالت روانی داشته باشند که حتی برای حل مسئله ، نیاز به 
یک روانشناس حرفه ای باشد . دقت کنید که چه زمانی می توانید 
خودتان شخ�صاً وارد عم�ل شوید و چه موقع باید این گونه افراد را 

برای کمک های تخصصی تر به دیگران واگذار کنید. 

مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر س��ولماز ف��رخ زاد، رییس گروه بیماری ه��ای غیرواگیر معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: شهرستان آبیک در استان 
قزوین، به عنوان محل اجرای نمونه آزمایشی )پایلوت( »برنامه جامعه 

ایمن« انتخاب شد.
ایشان اظهار کرد که جامعه ایمن، الگو و مدلی، متکی بر همکاری های 
بین بخشِی تمام سازمان های دولتی و خصوصی ذیربط، مشارکت مردم 
و مس��ؤوالن محلی و سازمان های مردم نهاد در یک شهرستان یا یک 
جامعه است که با همکاری یکدیگر، برای ایجاد، حفظ و ارتقای ایمنی و 
پیشگیری از همه انواع حوادث در تمام محیط ها و برای تمام گروه های 

سنی و جنسیتی تالش می کنند. 
Á اقدام بر اساس اولویت بندی هر شهر یا منطقه

آمنه احدی زاده، کارش��ناس غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین نیز در این خصوص گفت: جامعه ایمن به دنبال آن است 
که با ایجاد هماهنگی بین بخش��ی در همه س��ازمان های مرتبط، و با 
همفکری در آسیب شناسی، تدوین برنامه ها، تعامل و مشارکت در اجرا و 
پایش برنامه ها، برای کاهش حوادث یا پیشگیری از آن ها، در حوزه های 

مختلف، برحسب اولویت بندی هر شهر یا منطقه اقدام کند.
به گفته این کارشناس، در جامعه ایمن، باید همه سازمان های ذیربط، 

متعهدانه، مس��ؤوالنه و هماهنگ، در حیطه مس��ؤولیت سازمانی شان 
مشارکت و همکاری کنند و پاسخگو باشند و رفع مخاطرات حادثه ساز 

در حوزه های کاری خود را تسریع و یا در اولویت قرار دهند. 
احدی زاده، توضیح داد که الزم است برنامه ریزی برای ایجاد تشکیالتی 
مبتنی بر مش��ارکت مردمی و همکاری بین بخش��ی که ه��ر کدام از 
س��ازمان ها مسؤولیت اجرای برنامه جامعه ایمن را در حیطه اختیارات 

خود قبول کنند، صورت پذیرد. 

به گفته محمدرضا یوسفی، کارشناس 
سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین، پاس��خ روانی به 
بحران ها و بالیا، شامل پنج مرحله است. 
وی افزود: به طور معمول به دنبال بحران 
هایي، همچون: س��یل و زلزل��ه، افراد از 

مراحل مختلفي عبور مي کنند.
Á اثر یا ضربه

 این مرحله طي چند دقیقه اول پس از 
سانحه رخ مي دهد. طي این دقایق افراد دچار رعب و وحشت مي شوند، 
گاه نیز حالت هایي همچون بهت زدگي و درماندگي مشاهده مي شود. 
در این مرحله افراد قدرت انجام هیچ کاري را ندارند. این حالت معموال 
گذرا و کوتاه مدت است و در بیشتر موارد قبل از رسیدن نیروهاي کمکي 

پایان مي یابد.  باقي ماندن در این مرحله، نیازمند مداخله فوري است. 
Á  قهرمان گرایي

در ساعات اولیه رخ مي دهد. مردم سعي مي کنند به کمک هم کاري 
انجام دهند و افراد احس��اس مسؤولیت مي کنند، به طور داوطلبانه در 
امداد رساني شرکت مي  کنند. به این ترتیب تا قبل از رسیدن نیروهاي 
کمکي بسیاري از کارها را خود افراد بازمانده انجام میدهند. نکته مهم در 
مورد این مرحله این است که تحریک پذیري افراد طي این مرحله بسیار 
باالس��ت و در عین حال درجات باالیي از گذشت و فداکاري را از خود 
نشان مي دهند. موضوع دیگر، نیاز به ایجاد هماهنگي و رهبري با هدف 

افزایش تأثیر فعالیت هاي داوطلبانه است. 
Á  امیدواری و فراموشي غم

یک هفته تا چند ماه پس از حادثه بروز می کند. این مرحله با رسیدن 
نیروه��اي کمکي و آغاز توزیع کمکها آغاز مي ش��ود. توزیع کمکها در 

پیدایش تعادل رواني، کاهش اختالالت شدید عاطفي و حس خشم و 
انتقام جویي موثر هستند.

Á  روبرویي با واقعیت ها
این مرحله حدود دو تا سه ماه بعد از وقوع فاجعه آغاز مي شود، یعني 
زماني که بیشتر نیروهاي امداد از منطقه خارج مي شوند. در این مرحله، 
بازماندگان متوجه عمق خس��ارتها و جب��ران ناپذیري بخش بزرگی از 
خس��ارات مي ش��وند. در این مرحله، باز ماندگان، نیازمند حمایتهاي 
رواني بیشتري هستند. چرا که مجدداً روحیه خود را از دست مي دهند، 
افسرده و مضطرب مي شوند و احساس تنهایي شدیدي مي کنند. ایجاد 
روحی��ه امید و اعتماد و دقت در توزیع عادالنه هر گونه امکانات در این 

مرحله از اهمیت بسیاري برخوردار است.
Á  تجدید سازمان

بین شش ماه تا یکسال پس از فاجعه رخ مي دهد. بازماندگان شروع به 
بازس��ازي رواني و از سر گرفتن زندگي روز مره خود مي کنند. افراد به 
این نتیجه مي رسند که بازسازي زندگي با اتکا بر توانایي هاي خود آن 

ها امکان پذیر است.
بنا به گفته کارش��ناس س��المت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، آگاهی از این واکنش ها کمک می کند تا واکنش های 
روانی آسیب دیدگان را بشناسید و نحوه برخورد با آنان را دریابید. این 
حالت ها از هم جدا نیس��تند و الزاماً ب��ه ترتیب نیز رخ نمی دهند. در 
برخی از زلزله ها بعضی از این مراحل برجس��ته نیستند) بعنوان مثال 
در زلزله بم، مرحله س��وم تقریباً وجود نداش��ت(.  اقدام مناسب هنگام 
مواجهه با این حالت ها مردم را منسجم کرده و به آنها انگیزه می دهد تا 
با حوادث دست و پنجه نرم کنند. هدف نهایی ما رسیدن هر چه سریع 

تر بازماندگان به مرحله تجدید سازمان است.

تیم پایش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور 
در ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا، واحدهای فنی 

ستاد این شبکه را مورد پایش قرار داد.
ای��ن برنام��ه، روز 12 ش��هریور 98 انجام ش��د و با حض��ور دکتر 
حمیدرضا نجاری، معاون بهداش��تی دانش��گاه، دکتر ناهید یزدی، 
معاون فنی مرکز بهداش��ت اس��تان، هاش��م علیجانی، مدیر مرکز 
مدیریت ش��بکه  معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر آرش خوشنویس 
زاده مدیر ش��بکه و حس��ن کاظمی رودباری رئیس مرکز بهداشت 
به همراه کارشناسان ستاد شبکه، نشست بررسی وضعیت پایش و 
ارزش��یابی واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی مرکز بهداشت 
شهرستان در س��الن اجتماعات شبکه برگزار ش��د و نتایج پایش، 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت، ابتدا دکتر خوش��نویس زاده در خصوص جوابیه 

پایش انجام ش��ده در بهمن ماه س��ال 97 و اقدامات انجام ش��ده 
به ص��ورت مفصل، گ��زارش داد. در ادامه، هر ک��دام از مدیرگروه 
های واحدها، گزارش��ی از بررسی وضعیت عملکرد واحدهای مرکز 

بهداشت ارائه دادند.

شهرستان آبیک، » برنامه جامعه ایمن« را اجرا می کند

مراحل پاسخ روانی به بالیا را جدی بگیریم

پایش استانی از حوزه سالمت شهرستان بویین زهرا
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معاونت درمان

با تالش سفیران اهدای عضو استان قزوین و تیم پیوند معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در روز تاسوعا و عاشورای 
حس��ینی سال 1398 بیش از 600 تن در قزوین برای دریافت 

کارت اهدای عضو ثبت نام کردند.
دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخش��ی امور 
درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص گفت: 
به منظور افزایش زمینه های فرهنگی برای این امر انس��انی و 
خداپسندانه و همچنین افزایش دسترسی مردم برای ثبت نام 
در س��امانه اهدای عضو ایرانیان و دریافت کارت اهدا، غرفه ای 
در روزهای تاس��وعا و عاشورای حسینی واقع در میدان آزادی 

)سبزه میدان( قزوین برپا شد 
به گفته دکتر مدبر، اس��تقبال بسیار زیادی از این غرفه، توسط 
عزاداران ش��د و برخی افراد، شخصاً اقدام به ثبت نام کردند که 

بیش از 600 تن توس��ط سفیران اهدای عضو مستقر در غرفه، 
ثبت نام شدند.

ب��ه منظور رصد، پیگیری و برخورده��ای قانونی با تخلفات حوزه 
س��المت در ش��بکه های مجازی، دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 
و پلی��س فتا همکاری خواهند داش��ت. به همی��ن منظور، دکتر 
امیرمحم��د کاظمی ف��ر، دکتر حمیدرضا نج��اری و دکتر پیمان 
قجربیگ��ی، به ترتی��ب: معاونان درمان، بهداش��ت و غ��ذا و دارو 
دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، در نشستی با نماینده پلیس فتا به 

تبادل نظر پرداختند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: در س��ال های أخیر، عمومی شدن شبکه های مجازی و در 
دسترس بودن آن برای بیشتر مردم، وسیله ای برای اغوا و فریب 
مش��ترکان این فضاها توسط افراد س��ودجو و خاطی شده است و 
حوزه سالمت نیز از این جریان مستثنی نبوده و در برخی موارد، 

سالمت مردم، دست آویز منافع این افراد می شود.
دکتر کاظمی فر تصریح کرد: مصادیق تخلفات حوزه س��المت که 
در این ش��بکه ها مشاهده شده اس��ت، مانند: تبلیغات غیرمجاز و 
فریبنده انواع خدمات و محصوالت پزشکی، فروش داروهای فاقد 
مج��وز و بدون نس��خه و توصیه هایی س��وء در زمینه طب ایرانی 
)ُس��ّنتی(، موضوع اصلی این نشست بود که از این پس با جدیت 

بیشتری رصد و پیگیری خواهند شد.
ایش��ان، هدف از برگزاری نشس��ت مذکور را هم اندیشی معاونت 

های دانش��گاه و نماینده پلیس فتا بیان کرد و افزود: مقرر شد از 
ه��ر چهار حوزه، نمایندگانی ب��رای رصد و پیگیری مصادیق ُجرم 
های مرتبط با حوزه س��المت، تعیین ش��ده و در صورت هرگونه 
مش��اهده و شناس��ایی موارد، موضوع به اطالع مق��ام قضایی در 

استان رسانده شود.
گفتنی است، این نشست، روز 25 شهریور 98 با حضور کارشناس 
پیش��گیری از جرایم سایبری از پلیس فتا و نمایندگانی از ادارات 
نظارت سه معاونت دانشگاه در دفتر معاون درمان دانشگاه برگزار 

شد.

در تاسوعا و عاشورای حسینی 

بیش از 600 تن برای دریافت کارت اهدای عضو
در قزوین ثبت نام کردند

همکاری پلیس فتا در کشف و برخورد با تخلفات حوزه سالمت

تکنسین اورژانس قزوین، »درجه ارتقا« را از 
معاون اول رییس جمهور دریافت کرد

در آیین نکوداش��ت چهل و چهارمین س��ال روز تاسیس اورژانس 
کش��ور، داود مصطفوی، تکنسین مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزش��کی استان قزوین موفق به کسب »درجه ارتقا« از دکتر 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول ریاس��ت جمهوری و دکتر نمکی، 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز اورژانس 115 استان قزوین گفت: 
هر س��اله، روز 26 شهریور ماه، مصادف با سالروز تاسیس اورژانس 
115 کش��ور، همایشی برگزار می ش��ود و تکنسین های اورژانس 
کشور در آن حضور پیدا می کنند. وی افزود، در آیین سال 1398 
تکنس��ین اورژانس اس��تان قزوین، موفق به کس��ب ارتقا درجه از 

مقامات کشوری شد.
دکتر نامدار اظهار کرد: مصطفوی توانسته بود در آزمون رتبه بندی 
علمی و عملی که بین اس��تان های قزوین و اصفهان برگزار ش��ده 
بود، مقام اول را کس��ب کند و در این همایش بزرگ، سردوش��ی 

ستاره حیات و کسب درجه پارامدیک به ایشان اعطا شد.

امداد رسانی اورژانس قزوین به 11 مصدوم 
برخورد چندین خودرو

برخورد چندین خودرو در اتوبان قزوین به تهران، حادثه ساز شد و 
موجب مصدوم شدن 11 تن شد. 9 تن از مصدومان، با آمبوالنس، 

به بیمارستان اعزام شدند.
دکت��ر پیمان نامدار، رییس مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی اس��تان قزوین در این رابطه گفت: حادثه، ساعت 22:10 
ش��امگاه 23 ش��هریور 1398 مقابل نیروگاه شهید رجایی رخ داد 

و ب��رای یاری به مصدوم��ان، دو آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس به 
محل اعزام شدند.

ایش��ان اظهار کرد، 9 تن از مصدومان، توس��ط تیم های عملیاتی 
اورژانس در اتوبوس آمبوالنس، درمان اولیه ش��دند و برای درمان 
تکمیلی، به مرکز آموزش��ی و درمانی ش��هید رجایی اعزام شدند. 

مس��ؤول اورژان��س 115 اس��تان قزوی��ن ادامه داد ک��ه دو تن از 
مصدومان هم رضایت به انتقال برای درمان بیشتر نداشتند. 

دکت��ر نامدار از هموطنان خواس��ت با بازگذاش��تن مس��یر برای 
خودروهای امدادی، در یاری رساندن به مصدومان سهیم باشند.  

ناجیان ثانیه ها

مردم در کاهش مشکالت سالمت 
محالت، نقشی مهم دارند 

به گفته صدیقه ربیعی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، 
یکی از ظرفیت های بزرگ جامعه، مردم است و هر کجا مردم به عنوان 
بازوی اجرایی دولت همکاری داشته اند، نتیجه بهتری حاصل شده است. 
ایشان این مطلب را روز 26 شهریور 1398 در نشست بررسی مشکالت 
کانون های سالمت محالت قزوین بیان کرد. این نشست، توسط واحد 
آموزش و ارتقای سالمت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین 
برگزار شد و در آن، دبیران کانون های سالمت محالت و جانشین آنان 

در خصوص مشکالت و اولویت های محالت خود سخن گفتند.
مدی��رکل امور بانوان و خانواده اس��تانداری قزوین، همچنین از دبیران 
کانون های سالمت محالت و جانشین آنان خواست با همکاری مردم 
محالت خود، برای رفع مشکالت محله خود کوشا باشند. ربیعی تصریح 
کرد که آنان نباید از گفتن مش��کالت، هراس��ی داشته باشند و باید با 

روحیه مطالبه گری به فعالیت خود ادامه دهند. 

بانوان، دغدغه بیشتری برای سالمت و حفاظت از محیط زیست دارند 
دکتر سیده منیره قوامی، عضو شورای اسالمی شهر قزوین نیز در این 
نشست با اظهار ُخرسندی از حضور اکثریت بانوان در کانون  ها، اظهار 
کرد که بانوان، دغدغه بیشتری برای سالمت و حفاظت از محیط زیست 
دارند. وی اضافه کرد که مردان در حوزه تصمیم گیری فعال هس��تند، 

پس بهتر است از حضور بانوان در هر دو زمینه استفاده شود.
دکتر قوامی، با اشاره به ماده 81 قانون شورا گفت: ارتقا وضعیت بهداشتی 
و سالمت شهروندان و برنامه ریزی برای دستیابی به آن برعهده شورای 
شهر است، ولی به دلیل زیاد بودن تعداد پروژه های عمرانی، گاهی این 
موضوع، کم رنگ می ش��ود و مطالبه گری مردم، ما را به مسیر اصلی 

هدایت می کند.
در این رابطه، صفیه احمدی زاده، کارشناس مسؤول آموزش و ارتقای 
س��المت مرکز بهداشت شهرس��تان قزوین هم بیان کرد: در نشست 
مذکور، دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهرستان قزوین، 
ضمن قدردانی از زحمات دبیران کانون های سالمت محالت و جانشین 
آنان، در خصوص خدمات داوطلبانه در کانون ها، اهمیت نیازس��نجی 
مش��کالت محله و تالش برای رفع این مشکالت با همکاری ادارات و 

سازمان های مربوطه سخن گفت.
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به رنگ زندگی

دو اهدای عضو در تاسوعا 
و عاشورای حسینی

در تاس��وعا و عاشورای حس��ینی 1398 دو مورد مرگ مغزی 
اعالم ش��ده در بیمارستان »شفا« تاکستان و مرکز آموزشی و 
درمانی بوعلی س��ینا قزوین منجر ب��ه اهدای عضو به بیماران 

نیازمند پیوند شد.
دکتر محمدرضا مدبر، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین با اعالم این خبر گفت: این دو مورد، پنجمین و 
ششمین موارد اهدای عضو در قزوین بودند که روزهای 18 و 
19 شهریور 98 یعنی همزمان با تاسوعا و عاشورا خانواده های 

متوفیان برای اهدای اعضای عزیزشان رضایت دادند.
به گفته دکتر مدبر پنجمین اهدا متعلق به مرد 48 س��اله ای 
اس��ت که در اثر خونریزی مغزی در بیمارستان شفا تاکستان 
بس��تری شد و به دلیل مرگ مغزی و تایید تیم پیوند، در روز 
تاسوعای حسینی برای اقدامات اهدا عضو، به بیمارستان امام 

خمینی )ره( تهران اعزام شد.
رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین اذعان 
کرد که ششمین مورد اهدا را نیز متعلق به بانویی 44 ساله است 
که مهمان قزوین از اس��تان کرمان بود نیز در اثر سکته مغزی 
در مرکز آموزش��ی و درمانی بوعلی سینا بستری شد و پس از 
تالش هایی که برای نجات جانش صورت گرفت، مرگ مغزی 
وی تایید و به دنبال رضایت خانواده در روز عاشورا برای اهدای 

اعضا به تهران اعزام شد.

معاونت غذا  و دارو

بر اس��اس آنالیز عوارض جانبی واصله در س��ال 1397 می توان 
اظهار داش��ت که تنها 7 درصد عوارض جانبی گزارش ش��ده در 
س��ال 1397 به بهبودی منجر نشدند و 93 درصد موارد بهبودی 

یافته اند.
دکتر مهدیس صدر، کارش��ناس دارویی واحد آموزش و تحقیقان 
معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی قزوی��ن با تایید این 
خبر بیان نمود: با تش��خیص س��ریع عوارض و تداخالت دارویی 
ناش��ناخته می توان از بیماران در برابر عوارض دارویی محافظت 

نمود و الگوی مصرف دارو را به صورت منطقی پیش برد.
به گفته ایشان تغییر در تست های آزمایشگاهی می تواند نشانگر 
بروز عارضه جانبی باشد. برای مثال: افزایش اشتها در افرادی که 

داروی کربامازپی��ن مصرف می نمایند می تواند منجر به افزایش 
وزن گردد.

دکت��ر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین از 
معاون غذا و دارو دانش��گاه و مدیران ح��وزه غذا و دارو به خاطر 
کس��ب عنوان معاونت برگزیده در س��ال 1397 در بین دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور، قدردانی کرد.
در متن ارس��الی ایشان، آمده اس��ت: اینک که تالش صادقانه و 
نظارت مدبرانه جنابعالی در دومین س��ال متوالی برای دانش��گاه 
افتخارآفرین بوده و زمینه کسب عنوان معاونت برگزیده سال 97 

در میان دانش��گاه های علوم پزش��کی را برای حوزه غذا و داروی 
دانش��گاه فراهم کرده اس��ت، بدین وس��یله از زحمات و خدمات 
ارزش��مند جنابعالی و س��ایر همکاران پُرتالش تان سپاسگزارم و 
امی��دوارم تداوم ای��ن تالش ارزنده، درخش��ش آن معاونت را در 
س��ال های بعد نیز رقم بزند. توفیق و سالمتی شما را از خداوند 

متعال خواستارم.

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و 
بهداش��تی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: 
در دو نشست کمیس��یون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی 
و کمیس��یون پروان��ه به��ره ب��رداری واحدهای تولی��دی، با 62 

درخواست، موافقت شد.
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ؤول، در بیس��ت و یکمین و بیس��ت و 
دومین نشس��ت کمیس��یون فنی و تخصصی پروانه های ساخت 
مواد غذایی و ظروف و بس��ته بندی و فرآورده های بهداش��تی و 
آرایش��ی، پس از بحث و بررس��ی پرونده های موجود و مطابقت 
با ضوابط و اس��تانداردهای مربوطه، با ص��دور و تمدید 23 فقره 
پروانه ساخت غذایی و ظروف و 33 فقره پروانه ساخت بهداشتی 

و آرایشی موافقت شد.
مهندس آزادروش اظهار کرد که در یازدهمین نشست کمیسیون 
پروان��ه بهره ب��رداری واحدهای تولیدی نیز با صدور ش��ش فقره 

پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی موافقت گردید. 

یادآور می شود، نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای 
تولی��دی، روز 14 ش��هریور 1398 و کمیس��یون صدور و تمدید 
پروانه های س��اخت مواد غذایی و آش��امیدنی و ظروف و بس��ته 
بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز 16 شهریور 1398، 

در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

دکتر س��پیده س��یف اللهی، مس��ؤول روابط عمومی معاونت غذا 
و دارو دانش��گاه عل��وم پزش��کی قزوین از کش��ف مقادیر زیادی 
داروه��ای قاچاق بدون برچس��ب اصال��ت کاال از داروخانه ای در 

شهر قزوین خبر داد.

دکتر س��یف اللهی گف��ت: در بازدی��د روز 14 ش��هریور 1398 
کارشناس��ان معاون��ت غ��ذا و دارو، آنان موفق به کش��ف مقادیر 
زی��ادی داروی قاچاق بدون برچس��ب اصالت کاال از داروخانه ای 

در شهر قزوین شدند.
به گفته ایش��ان، مراجعین به داروخانه ها باید به خاطر داش��ته 
باش��ند، در صورتی مجاز به مصرف فرآورده های دارویی وارداتی 
هس��تند که بر روی فرآورده، برچس��ب اصالت کاال و یا برچسب 

فارسی نویس وجود داشته باشد.
یادآور می شود، به منظور تایید اصالت فرآورده، حتما باید پس از 
خراش دادن ناحیه خاکستری رنگ برچسب اصالت کاال، کد 16 
رقمی رویت ش��ده برای استعالم، به شماره 20008822 پیامک 

شود و از اصالت فرآورده، اطمینان حاصل شود.

بهبودی بیشتر از 90 درصد عوارض جانبی گزارش شده 
در سال 1397

تقدیر رییس دانشگاه از معاون و مدیران حوزه غذا و دارو

موافقت با 62 درخواست در دو نشست در معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

کشف داروهای وارداتی فاقد برچسب اصالت کاال از 
داروخانه ای در شهر قزوین

آزمون جامع علوم پایه و پیش 
کارورزی برگزار شد

آزمون جامع علوم پایه پزش��کی و دندانپزشکی و پیش 
کارورزی، روز 14 ش��هریور 1398 در مح��ل آزم��ون 
الکترونیکی دانش��کده دندانپزش��کی  برای 144 تن از 

دانشجویان واجد شرایط برگزار شد. 
از این تعداد 103 تن از دانش��جویان پزشکی در آزمون 
علوم پایه و چهار تن در آزمون پیش کارورزی پزش��کی 
و 37 تن نیز از دانشجویان دندانپزشکی در آزمون علوم 

پایه همزمان با سراسر کشور به رقابت پرداختند.
در آزمون مذکور، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی 
دانشکده پزش��کی،  دکتر عبدانی پور، نماینده دانشگاه 
قطب، نمایندگان حراس��ت دانش��گاه قطب و دانشگاه و 
عوامل اجرایی دانشکده حضور داشتند که با موفقیت و 

اجرای مطلوب به پایان رسید. 
این دومین بار است که آزمون جامع علوم پایه پزشکی 
و پی��ش کارورزی ب��ه ص��ورت آزم��ون الکترونیکی در 

دانشکده دندانپزشکی برگزار می شود. 
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آمادگی مرکز بهداشت شهید بلندیان 
در زلزله قزوین

به گفت��ه دکتر علیرض��ا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداش��ت ش��هید 
بلندیان شهرس��تان قزوین، پس از زلزله 4.7 در مقیاس ریش��تر روز 
25 ش��هریور 1398 در فاصله 23 کیلومتری شهر محمودآباد نمونه 
قزوین، بالفاصله چارت فرماندهی حادثه ICS مرکز بهداشت شهید 

بلندیان فعال شد و تیم های ارزیابی سریع فراخوان شدند.

دکت��ر مهرعلیان گفت: یکی از حقوق مردم، دریافت صحیح خدمات 
نظام س��المت در بالیا و مخاطرات است و مرکز بهداشت شهرستان 
قزوین همواره آمادگی خود در ارائه خدمات نظام سالمت در شرایط 
سخت و بحران ها را ارزیابی کرده و سعی کرده آسیب های مخاطرات 

در حیطه سالمت جامعه را کاهش داده و مدیریت کند.

Á اعالم وضعیت زرد به واحدهای ارائه دهنده سالمت
مهندس حمید گلناری، کارش��ناس مس��ؤول واح��د مدیریت خطر 
بالیای مرکز بهداش��ت شهرستان قزوین نیز در این رابطه گفت: پس 
از دریافت وضعیت زرد از سوی مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه، 
ب��ا توجه به اینکه این زلزله به مناطق مربوط به مراکز خدمات جامع 
س��المت طرازان، کوهین، آقابابا، نظام آباد، ناص��ر آباد، محمود آباد، 
دس��تجرد س��فلی و رازمیان نزدیک بود، ابتدا فرمان وضعیت زرد به 
مراکز مذکور ابالغ شده و این مراکز در وضعیت زرد و آماده باش قرار 
گرفتند، س��پس از کلیه مراکز خواسته شد کمیته بهداشت و درمان 
مرکز در بالیا را تشکیل داده و سریع تجهیزات مربوط به تاب آوری و 
ارائه خدمات نظام سالمت در بالیا و فوریت ها را کنترل کرده و آماده 

ارائه پاسخ به مخاطره و کاهش اثرات آن باشند.
مهن��دس گلن��اری بیان کرد: هم زم��ان با ایجاد آمادگ��ی در مراکز 
خدمات جامع س��المت، به تیم های ارزیابی س��ریع س��تاد، ش��امل 
واحدهای نقلیه، بهداشت محیط، بیماری ها نیز اعالم وضعیت زرد و 

آماده باش داده شد، تیم های عملیاتی تجهیزات الزم برای بررسی و 
ارائه خدمات خود را ارزیابی کرده و آماده ارائه خدمات شدند.

ایش��ان در ادامه گفت: همچنین به کلیه بهورزان مناطق در معرض 
زلزله مذکور ابالغ ش��د سریع با شوراها و دهیاران روستاهای مناطق 
تحت پوش��ش خود ارتباط برقرار ک��رده و اطالعات الزم در خصوص 
آسیب های ناشی از این زلزله را استخراج و به مرکز بهداشت مخابره 
کنند. در ضمن، وضعیت زیرس��اخت های بهداشتی از قبیل سالمت 
کارکن��ان، س��ازه و تجهیزات خانه های بهداش��ت، پایگاه ها و مراکز 
خدمات جامع سالمت و نیز وضعیت مخازن آب آشامیدنی، جاده ها، 

اماکن و منازل را ارزیابی و گزارش کنند. 
به گفته کارشناس مسؤول واحد مدیریت خطر بالیای مرکز بهداشت 
شهرستان قزوین، خوشبختانه گزارشات دریافتی و ارزیابی های انجام 
ش��ده حاکی از سالمت کارکنان و جمعیت های تحت پوشش و عدم 
ایجاد خس��ارت به س��اختمان ها و عملکرد بود، پس با هماهنگی با 
مرک��ز هدایت عملیات بحران دانش��گاه، صبح روز 26 ش��هریور ماه، 
وضعیت هش��دار زرد لغو و وضعیت سفید و عادی به واحدها و مراکز 

تابعه ابالغ شد.
مهندس گلناری گفت: آمادگی مرکز بهداشت شهید بلندیان در پاسخ 
و ارائ��ه خدمات صحیح و مناس��ب در بالیا یکی از اولویت های اولیه 
و اساس��ی ای��ن مرکز بوده و مدیریت خطر بالی��ا در برنامه های این 

مرکز قرار دارد. 

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

مطالعات زیادی، تاثیرات س��وء چربی های اش��باع بر سالمت 
عمومی و به ویژه قلب و عروق را نش��ان می دهد. چربی های 
اش��باع، عموماً در دمای اتاق، قوام بیشتری دارند و بیشتر به 
شکل جامد هس��تند. چربی شیر نیز عمدتاً از نوع چربی های 
اشباع اس��ت. نتیجه آن که رویکرد جدیدی در زمینه مصرف 
لبنیات کم چرب در جهان ش��کل گرف��ت، هرچند در ایران، 
بس��یاری از مردم، همچنان وفادارانه طرفدار لبنیات پُرچرب 

بوده و هستند. 
مونا تاچه بندها، کارش��ناس مسؤول واحد بهبود تغذیه شبکه 
بهداشت و درمان شهرس��تان البرز با بیان این مطالب، گفت: 
حدود سه سال، یعنی در سال 2016 میالدی، پیش یافته های 
پژوهشی در برخی کشورها انجام شد و این تفکر را زیر سوال 
برد، زیرا نشان داد که مصرف لبنیات با چربی کامل با کاهش 
وقوع بیماری های قلبی و عروقی ارتباط دارد. وی ادامه داد که 
پس از آن، یکی دو پژوهش منتشر شده در معتبرترین مجالت 

پزشکی نیز به یافته های مشابهی دست یافتند.

Á  آیا »دشمن دیروز« ناگهان به »دوست امروز« تبدیل شده 
است؟

تاچه بندها در ادامه گفت: در نظر داش��ته باشید که تاثیر یک 
ن��وع چربی خاص بر س��المت بدن و مثاًل ب��ر کارکرد قلب و 

عروق، از تاثیر آن چربی بر وزن بدن، متمایز است. 
ایش��ان با بیان اینکه هم��ۀ چربی ها، چه خوب چه بد، به یک 
اندازه کالری تولید می کنند؛ یعنی کالری 10 گرم روغن زیتون 
ب��ا 10 گرم روغن نباتی جامد یا دنبه برابر اس��ت! گفت: پس 
اگر فردی که به طور متوس��ط روزی دو لیوان ش��یر یا ماست 
کم چرب��ی )یک و نیم درصد( مصرف می کرده، ناگهان، همین 
مقدار ش��یر و ماست پُرچرب مصرف کند، در مدت یک سال، 
ب��ا فرض ثابت بودن فعالیت بدنی، حدود دو هزار و 783 گرم 
چرب��ی اضافی در قیاس با س��ال پیش خواهد گرفت که برای 
تولید حدود س��ه و نیم کیلوگ��رم وزن اضافی در بدن آن فرد 
کفای��ت خواهد کرد. این کارش��ناس اضافه کرد که این مقدار 
اضافه وزن، متش��کل از حدود دو و نیم کیلوگرم بافت چربی 
خواهد بود که اگر دوِر کمر باشد، به ساد گی، موجب یک تا دو 

سانتی متر افزایش محیط دور کمر خواهد شد.

Á در تغذیه، هیچ چیزی کامالً خوب یا بد نیست
کارشناس مسؤول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان البرز این طور نتیجه گیری کرد که در تغذیه، هیچ 
چیزی کاماًل خوب یا بد نیست؛ زیرا یک مادۀ غذایی بسته به 
مقدار و دفعات مصرف و شرایط سالمت مصرف کننده، ممکن 

است تاثیرات سودمند یا زیان بار داشته باشد. 
ایش��ان اظهار کرد: ش��یر تازۀ گاو، اندکی بیش از س��ه درصد 
چربی دارد و در صنعت، به این ش��یر، به اصطالح »پُرچرب« 
و به ش��یر با دو و نیم درصد چربی، »نیم چرب« و به ش��یر با 
چربی یک و نیم درصد یا کمتر، »کم چرب« گفته می ش��ود. 
تاچه بندها ادامه داد که بنابر این، ماس��ت یا بستنی با چربی 
بیش از س��ه درصد را نمی توان تولید کرد، مگر آن که چربی 

اضافی بدان افزوده شود و منبع این چربی اضافی، ممکن است 
چربی لبنیات )خامه( باش��د که طبعاً گران قیمت اس��ت و یا 
چربی های گیاهی )نظیر روغن پالم( باشد که به نسبت ارزان تر 
اس��ت، پس چربی موجود در لبنیات پُرچرب، ضرورتاً از منبع 

چربی لبنیات نیست. 
این کارشناس اذعان کرد که در آخرین راهنمای تغذیۀ سالم، 
منتشر شده توسط دانشکدۀ پزشکی دانشگاه هاروارد، با وجود 
یافته های جدید دربارۀ خواص چربی لبنیات، همچنان مصرف 

لبنیات کم چرب توصیه شده است.
تاچ��ه بندها توصیه ک��رد اگر می خواهید ب��ا مصرف لبنیات 
کم چ��رب، اندکی از کالری های دریافتی خود بکاهید، ولی در 
عین حال ذائقۀ شما آن را نمی پذیرد، چون بدجوری دلبستۀ 
لبنی��ات پُرچرب هس��تید، می توانید ای��ن کار را گام به گام و 
ابتدا با مصرف لبنیات نیم چرب و سپس کم چرب انجام دهید.

چربی لبنیات، دوست یا دشمن انسان؟
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

تابستان امسال انجام شد 

تعطیلی 48 واحد صنفی دارای 
تخلف بهداشتی در شهرستان قزوین 

ب��ه گفته دکت��ر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداش��ت ش��هید 
بلندیان شهرس��تان قزوی��ن، به منظور اجرای آیی��ن نامه ماده 13 
قانون مواد خوردنی، آش��امیدنی، آرایش��ی و بهداشتی در سه ماهه 
دوم سال 1398، تعداد 48 واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی در 

این شهرستان تعطیل شدند.
دکتر مهرعلیان گفت: با تالش بازرس��ان بهداشت محیط شهرستان 
قزوین، در این مدت، هفت هزار و 900 مورد بازرسی از مراکز تهیه 
و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام ش��د و به علت داش��تن 
نواق��ص بحرانی و غیربحرانی، ب��رای 91 واحد، اخطار تعطیل صادر 
ش��د که 43 واحد صنفی نسبت به رفع نقص اقدام کردند، ولی 48 
واح��د صنف��ی، به طور موقت، تعطیل ش��ده و پرون��ده آن ها برای 

رسیدگی به تخلفات بهداشتی، به مراجع قضایی ارسال شد. 

Á  آلودگی حدود 50 درصد از نمونه ها
مهندس محمدتقی س��لیمانی، کارش��ناس مسؤول بهداشت محیط 
مرکز بهداشت ش��هید بلندیان شهرستان قزوین گفت: شهریور ماه 
امس��ال، تعداد 449 نمونه مواد غذای��ی از مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی، برای انجام آزمایش��ات میکروبی و ش��یمیایی به آزمایشگاه 
مواد غذایی معاونت غذا دارو دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین ارسال 
ش��د که به اس��تناد پاس��خ این واحد، حدود 50 درصد از نمونه ها 
دارای آلودگی )ش��یمیایی و میکروبی و همچنین اس��تفاده بیش از 
ح��د از نمک در نانوایی( بود. وی افزود که پرونده این واحدها برای 

رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
ایش��ان، علت تعطیلی واحدهای مذکور را داش��تن نواقص بهداشت 
محیطی، طبق آیین نامه ماده 13 قانون مواد خوردنی، آش��امیدنی، 
آرایش��ی و بهداشتی و رفع نکردن به موقع نواقص بهداشتی، عرضه 
مواد غذایی غیرقابل مصرف، اس��تفاده از تجهیزات نامناس��ب کار و 
رعایت نکردن بهداش��ت مسکن به استناد جوابیه آزمایشگاه مذکور 

دانست. 
مهندس س��لیمانی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده 
ه��ر گونه تخلف بهداش��تی، موضوع را با ش��ماره »190« س��امانه 
ارتباط��ات مردم��ی وزارت بهداش��ت در میان بگذارند تا بازرس��ان 
بهداش��ت محیط در اسرع وقت نسبت به بازدید از محل های مورد 

شکایت اقدام کرده و با متخلفان برخورد کنند. 

تقدیر رییس هیأت مدیره مجتمع 
مسکونی و تجاری »راژیا« از 

کارشناسان بهداشت محیط شهرستان 
قزوین

به گفته مهندس مس��لم میرزابابایی، معاون مرکز بهداش��ت شهید 
بلندیان شهرس��تان قزوین، رییس هیأت مدیره مجتمع مسکونی و 
تجاری »راژیا« از کارشناس��ان بهداش��ت محیط این مرکز قدردانی 

کرد.
مهندس میرزابابایی گفت: دکتر محسن ترابی، رییس هیأت مدیره 
مجتمع مذکور با ارس��ال نامه ای به دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس 
مرکز بهداش��ت شهرستان قزوین ضمن تشکر از ایشان، از همکاری 
و مساعدت بازرسان بهداشت محیط به خاطر پیگیری های مستمر 

برای حل مشکالت بهداشتی این مجتمع، قدردانی کرد. 

مجتم��ع مس��کونی و تجاری راژیا ب��ا بیش از 220 واح��د در بلوار 
مطهری شهر قزوین قرار دارد.

آموزش مداخالت پیشگیری از 
مرگ جوانان به واسطه حوادث 

ترافیکی در شهرستان قزوین 

س��یده مریم میرفخار، کارشناس مسوول سالمت نوجوانان، جوانان 
و مدارس مرکز بهداش��ت شهرس��تان قزوین با بیان اینکه در ایران، 
ح��وادث رانندگي باالترین بار بیماري ه��ا را به خود اختصاص مي 
دهن��د و اولین علت مرگ در گروه س��ني زیر 40 س��ال به ش��مار 
مي آید؛ گفت: به همین منظور نشس��ت های آموزش��ی مداخالت 
پیش��گیری از مرگ جوانان به واسطه حوادث حمل و نقل ترافیکی 

در جوانان، در شهرستان قزوین برگزار شد.
برگزاری نشس��ت آموزش��ی برای 185 تن از بهورزان و کارشناسان 
مراکز خدمات جامع سالمت روستایی، آموزش 400 تن از سربازان 
لش��کر 16 زرهی قزوین، 42 تن از جوانان هالل احمر اقبالیه، 150 
تن از زوجین جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج در هفته 
ازدواج و آم��وزش 30 تن از جوان��ان کمیته امداد امام خمینی ) ره 
( قزوین از جمله این نشس��ت های آموزشی بود که میرفخار به آن 

اشاره کرد.
این کارش��ناس گفت: در این نشس��ت ها، مباحث��ی مانند: آمادگی 
های قبل از سفر، رانندگی در شرایط ویژه )در مه، باران، برف(، آمار 
و وضعی��ت حوادث ترافیکی در ایران و جه��ان، تاریخچه تصادفات 
رانندگ��ی، علل حوادث رانندگی، عوامل و مش��کالت تاثیر گذار در 
رانندگی، دانس��تنی های مرتبط با رانندگی ایم��ن و عبور ایمن از 

خیابان آموزش داده شد.

برای در امان ماندن از آالینده ها 
باید از تجهیزات حفاظتی مناسب 

استفاده کرد

تجهیزات حفاظت از سیس��تم تنفسی یا ماسکهای تنفسی وسایلی 
هستند که به منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی شده اند تا از 
استنشاق هوای آلوده جلوگیری نمایند. ماسکها این حفاظت را هم 
به وس��یله گرفتن آالینده ها از هوای استنشاقی و هم به وسیله هوا 

رسانی از طریق یک منبع هوای قابل استنشاق تأمین می کنند. 

دکتر نیک پی از اس��اتید دانشگاه علوم پزشکی قزوین با گفتن این 
س��خنان، گفت: ماسکهای حفاظت تنفس��ی بطور کلی به دو دسته 
اصلی تقسیم می ش��وند؛ ماس��کهای تصفیه کننده هوا، ماسکهای 
رساننده هوای اتمسفری. ماس��کهای تصفیه کننده هوا، ماسکهایی 
هس��تند که آالینده های موجود در هوای استنشاقی را می گیرند و 
خود به چهار دسته تقسیم می شوند؛ ماسکهای حذف کننده ذرات، 
ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات، ماسکهای الکتریکی تصفیه 

کننده هوا و ماسکهای نجات. 
ایش��ان گفت: ماسکهای هوا رسان هم ماسکهایی هستند که هوا را 
از طری��ق منبعی غیر از هوای اطراف، تأمین می کنند، این گروه از 
ماس��کها در شرایطی استفاده می ش��وند که یا فیلتر مناسب جهت 
حذف آالینده موجود در هوای محیط وجود نداشته باشد و یا تراکم 

اکسیژن در محل کمتر از 21 درصد باشد.

Á  ماسکهای حذف کننده ذرات
این اس��تاد دانشگاه اظهار کرد: ماس��کهای حفاظت در برابر گرد و 
غبار، به منظور حفاظت در برابر گرد و غبارها، فیومها )Fumes( و 
یا میس��تها )Mists( مورد استفاده قرار می گیرند. در این ماسکها 
از مواد فیب��ری و الیافی همچون کاغذ،  نمد و یا پارچه برای به دام 
اندازی آالینده ها استفاده می کنند. فیلترهای این ماسکها بر اساس 
استاندارهای اروپایی در سه گروه N، R و P طبقه بندی می شوند. 
طبقه N، ماس��کهایی را شامل می ش��ود که منحصراً برای استفاده 
در اتمس��فرهایی که ذرات آن پایه غیر روغن��ی دارند،  کاربرد دارد. 
طبق��ات R و P نیز ماس��کهایی با فیلترهای مق��اوم در برابر ذرات 

روغنی یا فیلترهای عایق روغن را شامل می گردند. 

Á ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات
دکت��ر نیک پی گفت: ماس��کهای تصفیه کننده ه��وا برای حفاظت 
در مقاب��ل گازها و بخارات خاص، مانن��د گاز آمونیاک و بخار جیوه 
و گروههای��ی از گازه��ا و بخارات مانند گازهای اس��یدی و بخارات 
آلی مورد اس��تفاده قرار می گیرند. بطور کلی انواع ماسکهای حذف 
کننده گازها و بخارات عبارتند از: ماسکهای کارتریج دار شیمیایی، 
ماس��کهای گازی و ماسکهای کاغذی یا نمدی پوشش داده با زغال 

فعال. 

Á  ماسکهای الکتریکی تصفیه کننده هوا
ایش��ان بیان کرد: ماس��کهای الکتریکی تصفیه کنن��ده هوا از یک 
دمنده الکتریکی )معم��والً از طریق باطری( برای عبور دادن هوای 
آل��وده از داخل بخش��ی که باعث حذف آالینده ها می ش��ود و نیز 

کمک به استنشاق هوا از ورودی ماسک بهره می برند. 

Á ماسکهای نجات
اس��تاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد ماسکهای نجات گفت: 
نوعی خاص از ماس��کهای گازی هس��تند که در حین فرار )نه ورود 
یا بازگش��ت به محوطه آلوده( از هوایی با مخاطره آنی برای زندگی 
و س��المتی مورد اس��تفاده قرار می گیرند. این ماس��کها عموماً در 
مناطق با خطر بروز مس��مومیتهای تنفس��ی و کاهش اکس��یژن در 
ش��رایط اضطراری مانند معادن )ماس��ک مونوکسید کربن( و یا در 
زمانهای کوتاه همچون فرار از حریق )ماس��ک دود( مورد اس��تفاده 

قرار می گیرند. 

Á )ماسکهای هوا رسان )ماسکهای فشار مثبت
دکتر نیک پی، ماسکهای هوارسان را در دو گروه؛ ماسکهای کپسول 
س��رخود و ماسکهای هوا رسان شیلنگی تقس��یم کرد. ایشان ادامه 
داد که در ماس��کهای کپس��ول س��رخود، فرد، هوا یا اکسیژن مورد 
نیاز خود را از یک منبع تنفس��ی که بر روی خود حمل می نماید، 
تأمین می کند. این ماس��کها بس��ته به طراحی وس��یله می توانند 
حداکثر تا چهار س��اعت اکس��یژن یا هوای مورد نیاز استفاده کنند 

را تأمین نماید.
وی بیان کرد در ماسکهای هوا رسان شیلنگی، هوای مورد نیاز فرد 
از طریق یک منبع ثابت هوای فشرده و یا یک کمپرسور دمنده هوا 
که با هوای س��الم و تازه ارتباط دارد و از طریق یک ش��یلنگ تحت 

فشار تأمین می شود. 
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
آبیک

بویین زهرا

دو مرکز حجامت غیر مجاز در آبیک 
پلمب شد

دکتر محس��ن چیت سازان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آبی��ک از پلمپ دو مرکز حجامت غیر مجاز، واقع در ش��هر آبیک که 

فعالیت های غیرمجاز درمانی انجام می داد، خبر داد.
دکتر چیت سازان گفت: بازرسان نظارت بر درمان این شبکه با توجه 
به شکایات مردمی رسیده مبنی بر فعالیت مشکوک درمانی، در محل 
فعالی��ت این واحدها حضور یافت��ه و پس از احراز تخلف و غیرقانونی 

بودن فعالیت، نسبت به پلمپ آن اقدام کردند.
وی اظهار کرد: این دو مرکز به دلیل غیرمجاز بودن و نداشتن مدارک 
معتبر دانش��گاهی، با توجه ب��ه دخالت در امور درمان و پزش��کی و 
احتمال انتقال بیماری های واگیر و غیر واگیر، مانند: ایدز و هپاتیت 

و عفونی، پس از معرفی به دادگاه و سیر مراحل قانونی، پلمب شدند.
دکتر چیت س��ازان با اش��اره به اینکه افراد شاغل در این مراکز فاقد 
هر گونه تخصص و دانش کافی در حوزه درمان بودند، از ش��هروندان 
خواست: در صورت مشاهده هرگونه مرکز درمانی غیرمجاز، موضوع را 
با مراجعه حضوری به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان آبیک یا تماس با ش��ماره تلفن 02832892930 ، برای 

بررسی به این واحد اطالع دهند.

معرفی دو واحد دندانساز غیر مجاز 
به دادگاه در آبیک

دو دندانساز فاقد صالحیت، به دلیل داشتن فعالیت غیرقانونی و فاقد 
مجوز و دخالت در امور درمان و دندانپزشکی به دادگاه معرفی شدند. 

این دو واحد دندانسازی غیرمجاز، در یکی از خیابان های شهر آبیک 
مس��تقر بودند و توسط بازرس��ان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان آبیک، کشف شدند.
دکتر محس��ن چیت سازان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آبی��ک با اش��اره به مطلب ف��وق، تصریح کرد: تخلف��ات این واحدها 
فعالیت های غیرمجاز، ش��امل: ساخت دندان در محیط آلوده و کامال 
غیربهداش��تی و دخالت در امور درمانی، بدون داشتن مجوزهای الزم 
بود که پس از معرفی متصدیان به دادگاه، محل فعالیت آنان تا اطالع 

بعدی، پلمب شد.
دکتر چیت س��ازان اظهار کرد: حفظ سالمت ش��هروندان در اولویت 
برنام��ه های واحده��ای نظارتی این ش��بکه ق��رار دارد و در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی و درمانی یا هر گونه شکایت رسیده 
مردمی در این امور، بازرسان شبکه، سریع به آن رسیدگی می کنند

برای حفظ سالمت مردم

نظارت بهداشتی در ایام تاسوعا و 
عاشورای حسینی در بویین زهرا 

شدیدتر شد

در ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
در تاس��وعا و عاش��ورای حس��ینی، با محوریت نظ��ارت بر وضعیت 
بهداش��تی محل های تهیه نذورات و محل های تهیه و توزیع مواد 
غذایی و ارائه آموزش های بهداشتی در محل به متولیان عزاداری ها، 
از آش��پزخانه ها و مح��ل های تهیه نذورات این ایام توس��ط واحد 

بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا بازدید شد.
مهن��دس لیال رس��ولی، کارش��ناس ارش��د بهداش��ت محیط مرکز 
بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان این خبر، گفت: چون نذورات 
مردم ش��ریف شهرستان بویین زهرا، همراه با سراسر کشور، در ایام 
تاسوعا و عاشورا افزایش می یافت، با توجه به اهمیت سالمت مردم، 
نظارت بر مواد غذایی اولیه، ش��رایط پخ��ت و توزیع مواد غذایی از 

اهمیت باالیی برخوردار بود.
به گفته این کارش��ناس ارش��د بهداش��ت محیط، تامین س��المت 
ش��هروندان و عزاداران حس��ینی در مکان های عمومی ضروری بود 
و دق��ت در تهیه مواد اولیه نذورات، ش��رایط نگهداری مواد غذایی، 
رعای��ت زنجیره دمایی در تهیه و توزیع مواد غذایی در جلوگیری از 
بروز بیماری های مرتبط با غذا و مس��مومیت های غذایی در مکان 
هایی که به صورت عمومی غذا تهیه و توزیع می شد، توصیه شد. 

مهندس هاجر نصرالهی، کارش��ناس بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شهرستان بویین زهرا نیز در این باره گفت: در برنامه طرح تشدید، 
از کلیه آش��پزخانه های مساجد، حس��ینیه ها و تکایا و محل های 
تهیه نذورات بازدید ش��د و بر رعایت بهداش��ت فردی از قبیل تهیه 
کارت بهداشت و گواهینامه آموزش بهداشت، استفاده از روپوش کار 
مناس��ب، شرایط ساختمان و بهسازی محیط کار و رعایت بهداشت 

محیط در هنگام پخش نذورات تاکید شد.
ش��ایان ذکر است، این دو کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شهرس��تان بویی��ن زهرا، روزه��ای 18 و 19 ش��هریور 98 مصادف 

با تاس��وعا و عاش��ورای حسینی از تکایای ش��هر بویین زهرا بازدید 
داشتند و آموزش های الزم را در خصوص استفاده از ظروف یک بار 

مصرف مجاز به مسؤوالن تکایا ارائه کردند.

لزوم رعایت اصول بهداشت محیط 
در مکان های مذهبی

به گفته مهندس لیال رسولی، کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز 
بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان اینکه باید به بهداشت محیط 
مس��اجد و حسینه ها و سالمت و بهداشت مردم، بویژه عزاداران در 
ای��ام عزاداری توج��ه کرد، گفت: عدم رعایت موازین بهداش��تی در 
مکان های عمومی و توزیع نذورات در مس��اجد، تکایا و هیئت ها و 
موکب ها می تواند احتمال بروز بیماري های مرتبط با آب و غذا به 

وی  ژه بیماري های عفونی روده ای را افزایش دهد. 
این کارش��ناس اظهار کرد: با توجه به جایگاه ارزش��مند روحانیون 
و ُمبلّغ��ان در بی��ن مردم، آنان می توانند در مراس��م مذهبی نقش 
س��ازنده ای در انتقال پیام های بهداش��تی در مس��اجد و مراس��م 

مذهبی داشته و سبب ارتقا فرهنگ بهداشتی جامعه شوند. 
مهندس رسولی خاطرنش��ان کرد که پخت و پز برای مراسم نذری 
باید در محل های دارای حداقل شرایط بهداشتی و مورد تأیید مراکز 
بهداشت محل )مانند: آشپزخانه های مساجد، حسینیه ها، امام زاده 
ها و هیئت های مذهبی( انجام شود و کلیه افرادی که به نحوی در 
تهیه و توزیع آب، چای و غذا دخالت دارند باید گواهینامه آموزشی 

و کارت بهداشت دریافت کنند.
کارش��ناس ارشد بهداش��ت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا تاکید کرد: با توجه به مضرات س��المتی و نگرانی های ناشی از 
اس��تفاده ظروف یکبار مصرف پالستیکی در نگهداری و توزیع مواد 
غذایی داغ و گرم توس��ط هیأت های مذهبی و اطالع رس��انی های 
عمومی به مردم توس��ط روحانیون باید ترتیبی اتخاذ ش��ود که در 
نذورات از ظروف پالس��تیکی )شفاف و مات( برای توزیع نذورات و 
نوش��یدنی گرم )چای و ش��یر داغ  و غذای گرم( استفاده نشود و از 
ظروف یکبار  مصرف بر  پایه گیاهی، کاغذی و آلومینیومی به  عنوان 

جایگزین مناسب استفاده شود. 

در ازدواج موفق، شناخت مقدم
 بر عشق است

مه��م ترین نکته برای داش��تن ی��ک ازدواج موفق، این اس��ت که 
ش��ناخت، مقدم بر عشق باشد. به عبارت دیگر، یک انتخاب درست 
بر مبنای ش��ناخت ش��کل می گیرد و بعد از شناخت طرف مقابل، 

عشق به وجود می آید. 
محمد افش��ار، کارش��ناس مسئول سالمت روان ش��بکه بهداشت و 
درمان شهرس��تان بویین زهرا با گفتن این مطلب، افزود: متاسفانه 
این روزها دخترها و پس��رها اول عشق را تجربه می کنند و بر پایه 
آن می خواهند به ش��ناخت برس��ند و این در حالی اس��ت که این 
عش��ق ظاهری، چشم آنان را روی حقایق و عیب های طرف مقابل 
می بندد و در مدت کوتاهی پس از آغاز زندگی مش��ترک ش��ان به 
این نتیجه می رسند که عشق برای خوشبخت شدن کافی نیست و 

ادامه زندگی برایشان غیرممکن است. 
به گفته این کارشناس، البته اینطور نیست که مشکالت پیش آمده 
قبل از ازدواج و در دوران دوس��تی و نامزدی وجود نداش��ته، بلکه 
دوست داشتن های بدون شناخت و دلبستگی های احساسی، مانع 
ش��ده تا طرفین واقع بین باش��ند و عیب های طرف مقابل خود را 
ببینند و اگر هم دیده اند از آن چش��م پوشی کرده اند، به امید این 

که بعد ازدواج، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
کارشناس مسئول سالمت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بویین زهرا گفت: مهمترین قدم، رسیدن به خودآگاهی و طی کردن 
مراحل خودشناسی است و فرد، باید قبل از هر انتخابی، نقاط ضعف 
و قّوت خود را به طور کامل بشناسد، هدف و ارزش های زندگی اش 
را مشخص کند و با شناسایی مالک های یک انتخاب موفق، دست 

به انتخابی شایسته بزند. 
افش��ار خاطرنش��ان کرد که روانشناس��ان معتقدند فردی می تواند 
انتخاب ش��ود و دس��ت به انتخ��اب بزند که مراحل پن��ج گانه بلوغ 
و رش��د جس��مانی، عقالنی، اجتماعی، اخالقی، عاطف��ی و روانی را 
گذرانده باش��د. وی افزود که البته نم��ی توان این موضوع را نادیده 
گرفت که هیچ انسانی، کامل نیست و باید فردی را انتخاب کنیم که 
تا حد ممکن، به ایده های ما نزدیک باش��د، زیرا هیچ صد درصدی 

وجود ندارد.
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
بویین زهرا

البرز

آوج

آبیاری محصوالت کشاورزی با فاضالب 
خام، تهدیدی جدی برای سالمتی و 

بهداشت مردم و محیط زیست
به گفته مهندس لیال رسولی، کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز 
بهداش��ت شهرس��تان بویین زهرا، مطالعات و تحقیقات علمی نشان 
داده فاضالب های صنعتی و ش��هری دارای آلودگی های بیولوژیکی و 
شیمیایی بوده و حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و سمی است که 

باعث آسیب دیدن سیستم عصبی، اختالل در یادگیری و کندذهنی، 
اختالل در حافظه و اختالالت حرکتی نظیر تش��نج یا بیش فعالی در 

کودکان می شود.
وی گفت: فلزاتی مانند جیوه و ُس��رب، عوارضی همچون روماتیس��م 
قلب��ی، امراض کلی��وی، ناراحتی های عصبی و اختالل در سیس��تم 
گردش خون را ایجاد می کند. کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز 
بهداش��ت شهرستان بویین زهرا با اشاره به اینکه فلز سرب، می تواند 
مانند کلس��یم، در استخوان ها رس��وب کند و باعث ایجاد تومورهای 
کلیوی و س��رطان های مختلف  ش��ود؛ اظهار ک��رد: کادمیوم موجود 

در کودهای کش��اورزی، عوارض مختلف��ی، مانند: کم خونی، بیماری 
استخوانی، کبدی و کلیوی ایجاد می کند.

مهندس رسولی هش��دار داد: هرگونه پسابی برای آبیاری محصوالت 
کش��اورزی  قابل اس��تفاده نیس��ت زیرا جبران کمبود آب از طریق 
آبیاری با فاضالب، راهکار درس��تی نبوده و باید از طریق برنامه ریزی 
بر روی سیستم های مدرن کشاورزی، تغییر الگوی کشت محصوالت 
کشاورزی و حمایت از جایگزینی محصوالت، توسعه تاسیسات جمع 
آوری و تصفی��ه فاض��الب، جلوگی��ری از آلودگی آبهای س��طحی با 

فاضالب پیگیری الزم صورت گیرد.

توقیف وسایل یک آرایشگاه در الوند 
به دلیل دخالت در امر پزشکی

به دستور دادس��تان شهرستان البرز، کارشناس��ان نظارت بر درمان 
ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان البرز به هم��راه مامور نیروی 
انتظامی، روز  13 ش��هریور 98 از آرایش��گاهی در ش��هر الوند بازدید 
کردند و به دلیل مش��اهده دخالت در امور پزش��کی، تمامی وسایل و 

تجهیزات غیرمجاز آن را توقیف کردند.
دکتر بهزاد میرزازاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با 

بیان این خبر، افزود که این آرایشگاه، شاکی خصوصی داشت.
ایشان اظهار کرد که فعالیت هایی، نظیر: الکترولیز، میکرونیدلینگ، 
پلینگ، دتاتو )برداش��تن تاتو(، میکرودرم مدل C، لیزر، س��والریوم، 
بوتاکس، تزریق ژل، زالو تراپی، کاشت مو، کاشت مژه )نصب عمیق(، 
کرایو )سرما درمانی(، پیرسینگ )سوراخ کردن پوست نواحی از بدن 
به منظور وارد کردن اشیاء تزئینی(، کوتریزاسیون )استفاده از دستگاه 
کوتر که یک سیستم حرارتی است، به منظور ترمیم زخم و خونریزی 
و برداشتن تومورهای سطحی پوست(، فیش اسپار و استفاده از رنگ 
های کاربردی در دستگاه میکروپیگمنتیشن که فاقد پروانه ساخت و 
ورود از سازمان غذا و دارو هستند، در کلیه آرایشگاه ها ممنوع است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز بیان کرد: خدمات اشاره 
شده، باید حتما توسط پزشک و در مراکر درمانی انجام شود و انجام 

تمام��ی فعالیت ه��ای مذکور به دلیل انتقال بیم��اری های عفونی و 
آسیب های بافتی، در آرایشگاه ها، توسط متصدیان ممنوع است.

دکتر میرزازاده، از مردم خواس��ت در صورت مشاهده دخالت در امر 
پزشکی در آرایش��گاه ها، موضوع را از طریق شماره سامانه مدیریت 
ارتباطات مردمی وزارت بهداشت »190« )داخلی 4( گزارش دهند. 

کشف و ضبط بیش از 3000 قلم جنس 
غیرمجاز از عطاری های شهر الوند

در بازدید مشترک بازرسان حوزه سالمت شهرستان البرز و بازرسان 
ات��اق اصن��اف، اتحادیه خوار و ب��ار فروش��ان، اداره »صمت« و جهاد 
کش��اورزی این شهرستان از 19 عطاری در شهر الوند، تعداد 21 نوع 
فراورده غیرمجاز، ش��امل سه هزار و 929 قلم جنس، کشف و ضبط 

شد.
به گفته دکتر بهزاد میرزازاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
البرز، این محصوالت، شامل: فرآورده های تاریخ گذشته، شبه مخدر و 

تعدادی داروی قاچاق و فاقد مجوز بود.
به گفته این مقام مسؤول، فروش هر گونه فرآورده های دارویی شامل 
قرص، شربت، قطره و اسپری، در عطاری ها ممنوع است و مردم برای 

تهیه آنها باید به داروخانه مراجعه کنند.

هنگام حوادث جاده ای، مهم ترین اقدام، 
تماس با شماره 115 اورژانس است

الهام مهدیانی، کارش��ناس سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس شبکه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان البرز در مورد اقدامات پس از حوادث 
جاده ای گفت: در صورت مصدوم شدن افراد هنگام وقوع حادثه، مهم 
ترین اقدام، تماس با ش��ماره 115 اورژانس، س��پس تماس با شماره 

110 پلیس است.
ایشان با گفتن اینکه قبل از رسیدن آمبوالنس اورژانس، تا حد ممکن 
از حرکت اضافی عضو آس��یب دیده جلوگیری کنید و از تجویز دارو، 
مایعات خوراکی به ش��خص آس��یب دیده بیهوش جلوگیری کنید، 
اظهار کرد: در مصدومان بی هوش، باید محتویات دهان و ترش��حات 
و کف را خارج کرد و س��ر او را )در صورت نداشتن شکستگی گردن( 

به یک طرف چرخاند. 
مهدیانی تصریح کرد که در مواجهه با مصدوم، همیشه فرض کنید که 
آس��یب گردن )نخاع( وجود دارد و سر مصدوم را تا رسیدن نیروهای 
کمکی، با دس��ت نگه داری��د و از جابجا ک��ردن آن بپرهیزید و تنها 
در صورت��ی ک��ه مصدومی در خطر باش��د یا به منظ��ور ارایه درمان 

نجاتبخش، میتوانید وی را جابهجا کنید. 
وی گفت: در صورت وجود خونریزی، محل خونریزی را باالتر از سطح 
قلب قرار داده و با یک بسته پنبه پیچیده شده در گاز فشار دهید و در 
صورت قطع عضو، چهار تا شش ساعت فرصت دارید که مصدوم را به 

همراه عضو قطع شده به بیمارستان مجهز انتقال دهید. 
کارش��ناس س��المت نوجوانان، جوانان و مدارس ش��بکه بهداشت و 
درمان شهرس��تان البرز گفت: اقداماتی چون بستن کمربند ایمنی و 
کاله ایمنی، جلوگیری از نشس��تن کودکان در صندلی جلو، استفاده 
از قف��ل درِ اتومبیل در زمان حرکت، جلوگیری از رفتارهای پُرخطر ، 
استفاده از مس��یرهای مخصوص برای دوچرخه سواران در خیابان و 
ممانعت از رانندگی در حال مستی و یا بعد از مصرف دارو های خواب 
آور و آموزش عمومی جامعه در این زمینه، در کاهش آسیب حوادث 

رانندگی، بسیار موثر است.

تغذیه سالم، به بانوان روستای ارتش 
آباِد شهرستان آوج، آموخته شد

در نشستی آموزشی در روستای ارتش آباِد شهرستان آوج، کارشناسان 
تغذیه و سالمت روان و رفتار شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج 
با آموزش دختران جوان و بانوان میانس��ال این روستا، بر نقش بانوان 

در سالمت جسمی و روانی خانواده ها تأکید کردند. 

ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان 
این خبر، گفت: افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص تغذیه سالم و 
اثرات مصرف الکل بر جسم و روح افراد و حمایت خانواده ها در اجرای 
صحیح برنامه های سالمت محور، می تواند مسیر را برای دستیابی به 

جامعه سالم هموار کند.
در این نشست، ندا س��لطانی، کارشناس سالمت روان و رفتار شبکه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان آوج، پس از تعری��ف اعتیاد به الکل و 
میزان وابسته کنندگی انواع مواد به ویژه الکل، بر راه های پیشگیری 

از مصرف آن و راه های جایگزین برای درمان الکل تأکید کرد.
در ادامه، فرانک رحمانی، کارش��ناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان آوج با بیان نقش تغذیه سالم در ایجاد شادابی و پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر، دس��تیابی به س��بک زندگی سالم را در به 

کارگیری فعالیت بدنی هدفمند به همراه تغذیه سالم دانست.
این نشست، روز 17 شهریور 1398 برگزار شد و در پایان آن، ضمن 
توزیع پمفلت های آموزش��ی، کارشناسان، مردم را برای بهره مندی 
از خدم��ات رایگان تغذی��ه و روان، به مراکز خدمات جامع س��المت 

فراخواندند.

برگزاری نشست هماهنگی ستاد 
اربعین در شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان آوج

نشس��ت هماهنگی س��تاد اربعین با حضور مدیر و کارشناسان ستاد 
شبکه در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار 

شد.
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
آوج

ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این 
نشس��ت با بیان اینکه شهرس��تان آوج در مسیر عبور زائران حسینی 
برای ش��رکت در مراسم اربعین قرار گرفته است، بر ضرورت آمادگی 
کلیه کارکنان در ارائه خدمات مطلوب بویژه در این ایام، تأکید کرد.

طرح موضوع هماهنگی برنامه های س��تاد اربعین در نشست شورای 
سالمت شهرستان، مکاتبه با مسؤول موکب شهرستان آوج به منظور 
معرفی دو رابط بهداش��تی برای دریافت آموزش��ات بهداشتی، برنامه 
ریزی برای حضور کارشناس��ان بهداشتی در محل موکب شهرستان، 
برگزاری نشست هماهنگی با کارشناسان فوریت های پزشکی و هالل 
احمر شهرس��تان، آمادگی تیم های واکنش سریع شهرستان، نصب 
بنرهای آموزشی با چند زبان مختلف در محل موکب و بازرسی های 
مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سرویس های بهداشتی از 

مهمترین مصوبات این نشست بود.
این نشست، روز 25 شهریور 1398 برگزار شد.

برگزاری نشست تقویت همکاری بین 
بخشی در تأمین آب سالم و بهداشتی 

در شهرستان آوج

در نشست های مشترک بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آوج و رییس اداره آب و فاضالب روس��تایی این شهرستان بر تقویت 

همکاری ها و تعامالت بین بخشی تأکید شد.
در همین رابطه، ابوذر رئیس��وندی، مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان آوج با بیان اهمیت دسترس��ی مردم به آب آش��امیدنی 
بهداشتی، وجود ش��بکه توزیع سالم را یکی از مهمترین بخش های 

دسترسی آب سالم و بهداشتی دانست.
مهندس کمال اسماعیل زادگان، رییس اداره آب و فاضالب روستایی 
شهرس��تان آوج هم با اش��اره به نقش نظارتی بهورزان و کارشناسان 
بهداشتی بر دسترسی به آب سالم و بهداشتی، از آمادگی اداره آب و 

فاضالب روستایی شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب تر خبر داد.
بازرسی تأسیسات آب آش��امیدنی، پیگیری سریع موارد شکستگی، 
پیگیری سریع موارد صفر و نامطلوب ُکلرسنجی ها، انجام ُکلرسنجی 
های مش��ترک به��ورزان و آبداران و همکاری به��ورزان در خصوص 

شناسایی انشعابات غیرمجاز از مهمترین مصوبات این نشست بود.
این نشس��ت ها، روزهای 23 تا 25 شهریور 1398، در مراکز خدمات 
جامع سالمت آوج، آبگرم و حصار ولی عصر شهرستان آوج برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه 
مهارت های زندگی ویژه کودکان 6 

تا 12 سال در شهرستان آوج

کارگاه آموزشی یک روزه مهارت های زندگی با حضور کودکان شش 
تا 12 س��ال، در یکی از باش��گاه ورزشی ش��هر آبگرِم شهرستان آوج 
برگزار شد و کودکان شرکت کننده مهارت های خودآگاهی و همدلی 

را از طریق کار عملی و بازی های نمادین آموختند.
ابوذر رئیس��وندی، مدیر شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان آوج در 
این رابطه اظهار کرد: آموختن مهارت های زندگی و نهادینه ش��دن 
آن در دوران کودک��ی می توان��د در دوران های مختلف زندگی افراد 

نقش بسزایی ایفا کند.
نداسلطانی، کارشناس سالمت روان و رفتار مراکز آوج و آبگرم هم در 
این کارگاه با اشاره به آگاهی افراد نسبت به بدن و تصویر خود، آگاهی 
نسبت به ویژگی ها، عالئق، خواسته ها، نیازها و مسئولیت ها، تمرین 
درک احساس��ات دیگران، توجه به تأثیر رفتار مردم روی همدیگر و 
نحوه اهمیت دادن و احترام گذاشتن به احساسات و نیازهای دیگران 

را به کودکان آموزش داد.
این کارگاه، روز 27 شهریور 1398 برگزار شد و پس از سنجش میزان 
رضایت شرکت کنندگان، مشخص شد که والدین و کودکان از نحوه 

برگزاری و مطالب ارائه شده در این برنامه رضایت داشتند. 

در شهرستان آوج، نشست های 
آموزشی حمایت های روانی 
اجتماعی در بالیا برگزار شد

نشست های آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بالیا با حضور 
مراقبان سالمت و بهورزان در شهرستان آوج برگزار شد. 

ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان 
این خبر، تأمین و تقویت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در 
بالی��ا و افزایش توان فن��ی و مهارتی نیروهای ارائه دهنده خدمت در 
شرایط بحرانی را از مهمترین نیازهای واحدهای بهداشتی ارائه دهنده 

خدمت در بالیا دانست.
این نشس��ت ها، روزهای 25 و 27 ش��هریور 1398 برگزار شد و ندا 
سلطانی، کارشناس س��المت روان و رفتار مراکز آوج و آبگرم هم در 
با بیان اصول کلی حمایت های روانی اجتماعی در بالیا و گروه های 
پُرخطر و در معرض آس��یب، نقش مراقبان و بهورزان در برنامه های 
واح��د بالیا در مراکز و واکنش های روانی افراد پس از بحران، نکاتی 

را بیان کرد. 
 

برگزاری همزمان دو نشست سالمت 
محور در شهرستان آوج

نشست مشترک »شورای سالمت« و »مجمع سالمت« شهرستان آوج با 
حضور معاون فرماندار و مسؤوالن ادارات، در سالن اجتماعات فرمانداری 

آوج برگزار شد
در این نشس��ت، نوروزعلی عزیزخانی، قائم مقام رییس دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین در امور مشارکت های اجتماعی، شاخص های امید به 
زندگی، س��طح سواد و درآمد سرانه را از شاخص های مهم در عرصه 

توسعه انسانی دانست.
ایشان بر نقش محوری مردم در دستیابی به سالمت اجتماعی تأکید 

و کانون های سالمت محله، مجمع سالمت شهرستان، خانه مشارکت 
و ش��ورای س��المت را فرصتی مناس��ب برای ارتقای مشارکت های 

مردمی در تحقق برنامه های سالمت محور معرفی کرد.
در ابتدای نشست نیز ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان آوج، ضمن آشنا کردن حاضران با برخی خدمات قابل ارائه 
در س��امانه »سیب« و نمایش آنالین این سامانه، گزارشی از وضعیت 
تش��کیل پرونده س��المت الکترونیک شهرس��تان و وضعیت رضایت 

سنجی ارائه کرد.
مدیر ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در بخش دیگری، پس 
از تعریف بیماری های مش��ترک بین انس��ان و دام، وضعیت بیماری 
تب مالت و نیز وضعیت حیوان گزیدگی را در س��طح شهرستان آوج 

تشریح کرد. 
رئیس��وندی همچنین، پس از ارائه گزارش اجرای بس��یج ملی فشار 
خون در س��طح شهرس��تان، برنامه های پیشنهادی حوزه بهداشت و 

درمان در زمینه فعالیت های ستاد اربعین را قرائت کرد.

 این نشس��ت، روز 26 ش��هریور 1398 برگزار شد و مهدی خضری، 
معاون فرماندار شهرستان آوج پس از جمع بندی موضوعات، خواستار 

پیگیری مصوبات نشست شد.
تشکیل منظم نشست های آموزشی در زمینه تب مالت، قالده گذاری 
س��گ های صاحب دار، اتالف س��گ های ولگرد، برگزاری نشس��ت 
تخصصی هماهنگی برنامه های اربعین و پبگیری تشکیل کانون های 

سالمت محله، از مهمترین مصوبات این نشست بود.
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مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

دیدار با سختکوشان اورژانس هوایی در روز اورژانس

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.

حقوق شهروندی

قانون اساسی جمهوری اسالمی و حقوق 
شهروندی: 

Á غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده 116-حق ش��هروندان اس��ت که از سیاس��ت خارجی شفاف و 

صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با 
رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط 
و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان های بین المللی را دنبال می کند 
و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش های خردمندانه برای ترویج 
و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان ها، مبارزه 

با خشونت و افراطی گری و دفاع از حقوق مظلومان تالش می کند.

م��اده 117- دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کش��ور و 
بهبود وجهه بین المللی ایران، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده 118- شهروندان حق دارند از امنیت، استقالل، وحدت، تمامیت 
ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

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

و متدین تربیت کنند.

امام حسین )ع( فرمود: »پروردگارا! کسی که از محّبت خود بهره مندش 
نکردی، زیان کرده است«

)بحار االنوار، ج 95 ص 226 ح3 (


