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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

افتتاح بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونا،
 در مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین

روز 13 خرداد 1399 آیین افتتاح بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونایی مرکز آموزشــی و درمانی مســتقل بوعلی سینا قزوین، با حضور دکتر هدایت اهلل جمالی پور، استاندار قزوین؛ دکتر پیمان نامدار، 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین و جمعی از مدیران استان برگزار شد. این بخش، 51 تخت دارد.

دکتر سیدســعید فرزام، مدیرعامل مرکز آموزشــی درمانی مستقل بوعلی ســینا با گفتن این خبر، اظهار کرد: بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونایی در مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا، 22 
تخت آی ســی یو کرونا، 22 تخت مراقبت های ویژه، س تخت ســی پی آر، یک تخت تریاژ و س تخت اســکرین دارد. وی افزود که این بخش، به مســاحت یک هزار و 800 مترمربع و با اعتبار 60 میلیارد 

ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

دکتر سید سعید فرزام، مدیرعامل مرکز آموزشی و درمانی مستقل 
بوعلی سینا قزوین از عادی شدن فعالیت بخش های قلب و اعصاب 

در این مرکز خبر داد.
وی اظهــار کرد که هر چند در این مرکز، درمان بیماران کرونایی، 
همچنان ادامه دارد؛ ولی چون آنان در بخش های جداگانه و با در 
نظر گرفتن تمهیدات خاص، در حال درمان هستند؛ بر این مبنا، 
ســایر بیماران می توانند با خیال آسوده به مرکز مراجعه کنند تا 

کارهای ضروری درمان آنان انجام شود.
این مقام مســؤول با اشاره به اینکه آمار مراجعه کنندگان بیماری 

کرونا به این مرکز، در حال کاهش است؛ بیان کرد: بعد از موجی که 
گذشت، بخش های قلب، آنژیوگرافی، آنژیوپالستی، جراحی قلب و 
اعصاب، فعال شده است و این بخش ها به صورت عادی می توانند 

پذیرش بیمار داشته باشند. 
مدیرعامل مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین اذعان 
کرد: مردم می توانند پاسخ سوال ها و دغدغه های خود در زمینه 
مراجعه بیمارانی که به ویروس کرونا مبتال نیســتند و برای سایر 
درمان ها باید به این مرکز مراجعه کنند را از روابط عمومی و دفتر 

پرستاری مرکز دریافت کنند.
دکتر فرزام تصریح کرد که تمامی مراحل نوبت گیری، میز خدمت 
و ســایر واحدهای اداری مرکز، فعال است و پاسخگوی مراجعات 

مردم هستند.

در قزوین

فعالیت بخش های قلب و اعصاب در مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا، به روال عادی برگشت
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دکتر معصومی فر:
تمام اقدامات در حوزه اداری 

و مالی دانشگاه، باید با هدایت و 
هماهنگی حوزه توسعه انجام شود 

دکتر محمدعلی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، با بیان اینکه 
این معاونت، قلب سیستم اداری و مالی دانشگاه است؛ 
تأکید کرد که تمام اقدامــات در حوزه اداری و مالی 
دانشگاه، باید با هدایت و هماهنگی این معاونت انجام 
شــود. وی از تمام مدیران خواســت که در به تحقق 

رسیدن این امر تالش جدی کنند.
مســؤول حوزه توســعه دانشــگاه، این مطلب را در 
نشست مدیران دانشگاه بیان کرد و در بخش دیگری 
از ســخنانش، به طرح  ها احصاء شــده و برنامه ریزی 
شده برای برون ســپاری اشاره کرد و گفت: برخی از 
این طرح ها، محقق نشــده و الزم اســت علت یابی و 
آسیب شناســی در این زمینه انجام شود تا علت عدم 
موفقیت آن مشخص شود. وی ادامه داد که در حوزه 

انبارها، این موضوع کاماًل مشهود است.
دکتر معصومی فــر، ضمن تأکید بــه پیگیری طرح 
برون سپاری بیمارستان شهدا آبیک؛ گفت: الزم است 
که طرح تجمیع آزمایشــگاها که توسط مدیریت امور 

آزمایشگاها تهیه شده است، پیگیری شود. 
یادآور می شــود، نشســت مذکــور، روز 11 خرداد  
1399 برگزار شــد. این نشســت، هر هفته با حضور 
همه مدیران حوزه توسعه، برای حل مشکالت و رفع 

نواقص کارها در معاونت مذکور برگزار می شود. 

معاونت  توسعه مدیریت و منابع

امــور  مدیــر  نجفــی،  مجیــد 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر 
قزوین  پزشــکی  علوم  دانشــگاه 
گفت: با توجه به شــرایط کنونی 
جامعه و مقابله با شــیوع بیماری 
جشــنواره  چهارمین   ،19 کووید 
آموزشــی و تحصیلی ملی ایثار به 

صورت مجازی برگزار می شود.
وی اظهار کرد که چون چهارمین جشــنواره آموزشی و تحصیلی 
جایزه ملی ایثار برای دانشــجویان شــاهد و ایثارگر برتر علمی 
دســتگاه های آموزشی کشور، به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
ایجاد محدودیت های بهداشــتی، در اســفند ماه 1398 برگزار 

نشــد؛ مقرر شــد تجلیل از برگزیدگان این جشــنواره به روش 
مجازی )غیرحضوری( در خرداد ماه امسال برگزار می شود.

به گفته مدیر امور دانشــجویان شــاهد و ایثارگر دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوین، برگزاری این جشــنواره، هر ساله از آبان ماه، با 
دریافت مدارک الزم از دانشــجویان شاهد در دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور آغاز می شــود و در دو مرحله استانی و کشوری، 
با انتخاب داشــجویان نمونه، در اســفند ماه، بــه طور متمرکز، 
جشــنواره ملی ایثار، با حضور منتخبان و نمایندگان دانشگاه ها 

برگزار می شود.
نجفی گفت : عالقمندان برای کســب اطالعات بیشتر می توانند 
با مراجعه به ســایت اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت به 

نشانی http://vsa.behdasht.gov.ir  مراجعه کنند. 

دکتر نوید محمدی، معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین گفت: نشســت بررسی فرآیندهای نیمسال دوم سال 
تحصیلی 99 – 98، برای بازگشایی دانشگاه در دوران مقابله 
با بیماری کرونا برگزار شد و در مورد تدابیر الزم برای حضور 
دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی، تصمیم گیری 

شد.
وی بیان کرد که بازگشــایی دانشگاه با اولویت دانشجویان 
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی، دانشــجویان ســال آخر، 
دانشجویان رشته پزشکی که در مرحله کارآموزی در عرصه 
هستند و دانشجویانی که در مرحله کارورزی می باشند، از 

روز 17 خرداد 99 انجام می شود.

Á  ،احتمال برگزاری کالس های رفع اِشــکال حضوری
برای سایر دانشجویان

بنا به اظهار معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
ســایر دانشــجویان، همچنان از آموزش مجازی برای ادامه 
تحصیل خود در نیمســال جاری استفاده خواهند کرد و در 
صورت لزوم و با برنامه ریزی دانشکده های دانشگاه، کالس 
های رفع اشــکال حضوری، به صورت فشــرده، تا پایان تیر 
ماه برای آنان برگزار خواهد شــد. وی ادامه داد که معاونت 
دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه هم اقدامات و تدابیر الزم 
برای تأمین غذا، اســکان دانشجو و دیگر امور دانشجویان را 

در نظر خواهد گرفت.  

Á سنجش سالمت دانشجویان، قبل از ورود به دانشگاه
ایــن مقام مســؤول گفت: بــرای مبارزه با شــیوع ویروس 
کرونا، دانشــجویان باید قبل از ورود به دانشگاه، در سامانه 
salamat.gov.ir ثبت نام کنند و مستندات الزم، برای تایید 
سالمتی خود را به واحد آموزش ارائه دهند. وی اضافه کرد 
که برای دانشــجویانی که به هر دلیلــی موفق به ثبت نام 
در سامانه مذکور نشوند، جایگاه غربالگری در محل ورودی 
پردیس دانشگاه مستقر خواهد شد تا آنان نسبت به تکمیل 

فرم خود اظهاری و انجام معاینات پزشکی اقدام کنند.

Á  ،وسایل حفاظت شخصی و غذا با بسته بندی بهداشتی
برای دانشجویان

دکتر محمدی با اشــاره به اینکه جایگاه مذکور از اولین روز 
شــروع بازگشایی دانشــگاه به مدت س روز توسط معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه دایر خواهد بود؛ گفت: بســته وسایل 
حفاظت شخصی، شامل پنج عدد ماسک و ماده ضد عفونی 
کننده، تهیه شــده و هنگام ورود دانشــجویان به دانشگاه، 
در اختیــار آنان قرار می گیرد. وی افــزود که برای رعایت 
مالحظات بهداشتی، غذای دانشجویان در بسته بندی یکبار 
مصرف به صورت کامال بهداشتی ارایه خواهد شد  و ساعات 

سرو غذا نیز به میزان مناسب افزایش خواهد داشت.  
مســؤول حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اذعان 
کرد: معاونت بهداشــتی دانشــگاه، همــکاری الزم را برای 
غربالگری دانشجویان و گندزدایی خوابگاه ها و دانشکده ها 
با معاونت دانشــجویی و فرهنگی و آموزشی دانشگاه خواهد 
داشت. وی ادامه داد که سرویس رفت و آمد دانشجویان هم 
در پردیس دانشگاه، به صورت روزانه ضد عفونی خواهد شد. 
به گفته دکتر محمدی، دانشجویان مبتالی شناسایی شده، 
به معاونت بهداشتی دانشگاه معرفی خواهند شد تا اقدامات 
الزم برای درمان آنان انجام شود. وی اضافه کرد که اسکان 
این گروه از دانشجویان، در دو محل مجزا برای دانشجویان 
پسر و دختر، در مکانی جدا از سایر دانشجویان خواهد بود.

معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین اظهار کرد: 
آزمــون های پایان ترم، در س بــازه زمانی دو هفته ای، در 
مرداد ماه و نیمه اول شهریور ماه 99، با استفاده از ظرفیت 

سالن آزمون الکترونیکی دانشگاه برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت، این نشســت با حضور معاونان آموزشــی، 
دانشــجویی و فرهنگی، بهداشــتی و غذا و دارو، جانشین 
معاونت توســعه مدیریت و منابــع، نماینده معاونت درمان، 
مدیر امــور آموزشــی و تحصیالت تکمیلــی، مدیر روابط 
عمومی و مدیر دانشجویی و فرهنگی، روز هفتم خرداد 99 

در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

آغاز حضور چهار گروه از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در کالس های درس

 آغاز کالس ها، روز ۱7 خرداد ۹۹ است

برگزاری چهارمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی 
ایثار به صورت مجازی

از طالب جهادگر تجلیل شد

از طالب جهادگر گروه جهادی صراط برای مشارکت دلسوزانه 
به عنوان همراه بیمار در بیمارستان های قزوین در بحران کرونا 

با اهدای لوح سپاس و هدیه تقدیر شد.
این مراسم با حضور دکتر پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوین و حجت االسالم و المسلمین دکتر حسین 
حیدری، مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه روز چهار شنبه31 اردیبهشت سال جاری در شبستان 

امیرالمومنین )ع( مسجد النبی قزوین برگزار شد.
گروه جهادی صراط متشــکل از طالب جوان جهادگر که در 
زمان بحران بیماری کرونا با حضور در بیمارستان ها به عنوان 
همراه بیماران با ارایه خدمات و حمایت های معنوی از بیماران 

با حوزه سالمت استان همکاری داشتند. 
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دکتر نوید محمدی، عضو شورای 
هم اندیشی استادان در دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین شد
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین حیدری، سرپرست 
نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری و رییس شــورای هم 
اندیشی اســتادان در دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، روز 
28 اردیبهشــت 99، دکتر نوید محمدی، معاون آموزشی 
دانشــگاه را به عنوان عضو شــورای هم اندیشی استادان 

دانشگاه منصوب کرد.
دکتر پیمان نامدار، دکتر محمدرضا شــیخی، دکتر مریم 
جــوادی، دکتر امیر فرزام، دکتر محمدمهدی امام جمعه و 
دکتر رزاق محمودی از دیگر اعضای حقوقی و حقیقی این 

شورا هستند. 

دکتر خدیجه علمی زاده، سرپرست 
معاونت آموزشی پژوهشی مرکز 

آموزشی و درمانی کوثر شد
با توجه به مصوبه بند یک دهمین نشســت هیأت رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین مبنی بر ادغام معاونت های 
آموزشی و پژوهشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه، دکتر 
نوید محمدی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
با صدور ابالغی، دکتر خدیجه علمی زاده را با حفظ پُست 
و ردیف ســازمانی، به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و 

پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی کوثر منصوب کرد. 
دکتر علمی زاده، اســتادیار و عضو هیأت علمی دانشــکده 
پزشکی و  متخصص زنان و زایمان است. این ابالغ، روز سوم 
خرداد 1399 صادر شــد. پیش از وی، دکتر عزت السادات 

حاج سیدجوادی، این مسئولیت را به عهده داشت.

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
دکتر مهرک امجدی، مدیر گروه 

آموزشی پروتز دانشکده
 دندانپزشکی شد

به گفته احمد پورشریفی، مدیر امور آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکتر پیمان نامدار، 
سرپرســت دانشــگاه، روز ششــم خرداد 1399 با صدور 
ابالغی، دکتر مهرک امجدی، استادیار گروه پروتز دانشکده 
دندانپزشــکی و عضو هیأت علمی این دانشکده را با حفظ 
پُســت و ردیف ســازمانی، به مدت دو سال به سمت مدیر 
گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی  منصوب کرد. وی افزود 
که پیش از این، دکتر شــیما آاعالیی، این مسؤولیت را به 

عهده داشت. 
مدیر امور آموزشــی و تحصیالت تکمیلی  دانشگاه با اشاره 
به اینکه هم اکنون در دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه 
علوم پزشــکی قزوین، 257 دانشجو و دســتیار در رشته 
های مختلف دندانپزشــکی مشــغول به تحصیل هستند، 
گفت: این دانشــکده، عالوه بر تربیت دانشــجو در رشــته 
دکترای دندانپزشــکی عمومی، در شش رشته تخصصی، 
شامل: اِندوادانتیکس، ارتودانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی، 
پروتزهای دندانی، پریو دانتیکس و دندانپزشــکی کودکان، 

دانشجوی در حال تحصیل دارد.

تقدیر مدیرکل حوزه وزارتی از 
کارشناس اسناد دانشگاه

دکتر ســید حسین داودی، مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه 
وزارتــی با ارســال نامه ای خطاب به کاظــم اصلی بیگی، 
کارشناس اسناد دانشــگاه علوم پزشکی قزوین از زحمات 
وی در امر ساماندهی اسناد و بایگانی ها، نگهداری و انتقال 
اســناد با ارزش و ارزیابی و امحاء اســناد دانشگاه قدردانی 

کرد.
در این تقدیر نامه که به تاریخ 28 اســفند 98 صادر شده 
است، اقدامات ارزشمند کارشناس اسناد در حوزه سالمت 
در راســتای اهمیت اسناد، آرشــیو ملی و امانت داری در 

حفظ اسرار بیماران مهم ارزیابی شده است. 

سر خط سالمت

احمد پورشریفی، مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین گفت: روز 28 اردیبهشت 99، نشست بررسی 
چالش های دانشکده دندانپزشکی، در س حوزه کاری، برگزار شد.

وی اظهــار کــرد که اعضای حاضر در نشســت، ضمن بررســی 
چالش های آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی دانشکده، نظرات، 

پیشنهادات و راهکارهای خود را بیان کردند.
Á مشکالت آموزشی، روند آموزش را با مشکل مواجه می کند

در ابتدای این نشســت، دکتر داود جمشــیدی، رییس دانشکده 
دندانپزشکی مشکالت آموزشی این دانشکده را بیان کرد و گفت: 
وضعیت پذیرش دانشــجویان تکمیلی دندانپزشــکی ) انتقالی از 
خارج کشور( و ایجاد مشکل در دانشکده در اثر پذیرش دانشجویان 
تکمیلی انتقالی از خارج کشور، مشکل مدت زمان کوتاه تعهدات 
اســاتید این دانشکده)دو ســال و س ماه( که امکان برنامه ریزی 

برای روند آموزش را در دانشکده با مشکل مواجه می کند.
وی گفت: عدم جذب و شــرکت اساتید در فراخوان جذب هیأت 
علمی و تاخیر در برگزاری فراخوان ها، افزایش پذیرش دانشــجو 
با توجه به امکانات محدود دانشــکده، ظرفیت محدود بخش های 
آموزشــی و تعداد کم یونیت های دندانپزشــکی، عدم هماهنگی 
امکانات و بودجه دانشکده، لزوم اصالح نوع نگرش به دانشکده از 
درآمدزا بودن به آموزشــی بودن، تعرفه های درمانی که منابع آن 
زیاد بوده و پذیرش بیماران و آموزش را با مشکل مواجه می کند، 
امکانات محدود دانشــکده، نبود اتاق مخصوص اساتید به میزان 
کافی، نبود تجهیزات رایانه ای از قبیل لپ تاپ و میکروفون برای 
انجام هر چه بهتر آموزش مجازی و لزوم تقویت زیرســاخت های 

مرتبط با آموزش مجازی در دانشکده، از دیگر مشکالت است.
وی بخش دیگری، این مشــکالت را شامل: لزوم اصالح و ارتقای 
روند ثبت ورود و خروج اســاتید دانشــکده به سیستم تشخیص 
چهره، لزوم برقراری شرایط مندرج در راهنماهای جهانی بهداشت 
به منظور برقراری مجدد فعالیت های آموزشی در دانشکده، لزوم 
تعامل بیشــتر مسؤوالن دانشگاه با دانشــکده و تامین تجهیزات 
مورد نیاز دانشــکده، موضوع آموزش در عرصه که در حال حاضر 
اختیاری بوده و ممکن اســت در نیمسال بعد به صورت اجباری 

در آید، دانست.
دکتر جمشــیدی به لزوم اختصاص بخش ویژه ای در کلینیک به 
دانشــجویان برای فعالیت در این بخــش، هزینه باالی امکانات و 
وسایل مصرفی و غیر مصرفی در بخش پروتز، عدم امکان پرداخت 
هزینه ها توســط بیماران و عدم امکان تخفیف مناســب از طرف 
دانشــکده به بیماران و نبود حمایت مالی وزارتی در این بخش بر 
خالف قول مساعد مســؤوالن و چگونگی مرخصی اعضای هیأت 

علمی دانشکده در تابستان، اشاره کرد. 
در ادامه، دکتر مرجان بلبلیان، معاون آموزشــی دانشکده به نبود 
هیأت علمی مرتبط با ســالمت دهان و دندانپزشــکی اجتماعی 
در دانشــکده و لزوم ادامه آموزش های مجازی در دانشــکده، در 

نیمسال جاری و حتی در نیمسال های آینده اشاره کرد.
Á هزینه های زیاد دانشکده، از مشکالت اداری و مالی

حمید گلناری، معاون اداری مالی دانشکده هم مشکالت و موانع 
موجود در این حیطه را بیان کرد و گفت: هزینه های زیاد دانشکده 

و کمبود بودجه، امکان مدیریت مطلوب را سلب می کند. 
وی با بیان اینکه سیاســت دانشکده با توجه به افزایش قیمت ها 
به ســمت نگهداشت امکانات سوق داده شــده است، گفت: عدم 
امکان بازگشــت کارکنانی که در برنامه مقابلــه با بیماری کرونا 
همکاری داشته اند به محل کار خود در دانشکده به بخاطر شرایط 
موجود مراکز درمانی، عدم پرداخت کارانه به کارمندان دانشکده 
در مقایس با دانشگاه های دیگر قطب، به کارگیری نیروهای مازاد 
دیگر واحدهای دانشگاه در بخش های متقاضی نیرو، جذب نیروها 
به صورت طرحی و یا خرید خدمت، ایجاد مشــکل توســط ستاد 
دانشــگاه در برون سپاری امور دانشــکده و نبود نگاه حمایتی در 
ســتاد دانشگاه نســبت به این موضوع، از دیگر مشکالت اداری و 

مالی دانشکده است. 

Á  لزوم بازنگری در ساختار فرم های ترفیع پایه اعضای هیأت
علمی 

دکتر مریم تفنگچی ها، معاون پژوهشی دانشکده نیز مشکالت و 
موانــع موجود در این حیطه را قدیمی بودن فرم های ترفیع پایه 
اعضای هیأت علمی و لزوم بازنگری در ســاختار آنها به خصوص 
در بخش مربوط به فعالیت های پژوهشی اساتید از قبیل مقاالت، 

شرکت در داوری مقاالت و دفاع از پایان نامه ها و برقراری امکان 
فعالیت مجدد دســتیاران رشــته های تخصصی دندانپزشکی در 

کلینیک ویژه دانشکده دانست.

Á  بهبود و پیشــرفت دانشــکده، با همکاری مســؤوالن و
کارمندان در اتاق های فکر 

همکاری مســؤوالن و کارمندان دانشکده در اتاق های فکر، باعث 
بهبود و پیشرفت امور خواهد شد.

این ســخن را دکتر نوید محمدی، معاون آموزشــی دانشگاه هم 
در پاســخ به بیان مشــکالت مسؤوالن دانشــکده گفت و افزود: 
موضوعاتــی که در ارتباط بــا اعضای هیأت علمی مطرح شــد، 
سیاســت هایی اســت که از طرف وزارت برنامه ریزی و اجرا می 

شود.
دکتر محمدی اظهار کرد: بهتر است در جذب اعضای هیأت علمی 
دانشــکده از اساتیدی استفاده شود که آموزش برای آنان اهمیت 

زیادی داشته باشد تا امکان ماندگاری و جذب آنان بیشتر شود.
وی بیــان کرد که در بحث پذیرش دانشــجویان انتقالی از خارج 
کشــور، میهمان و انتقالی باید مدیریت بهتری در سطح دانشکده 
صورت پذیرد تا تبعات آن گریبان دانشــکده را نگیرد. مســؤول 
آموزش دانشــگاه ادامه داد که باید برای درآمدزایی دانشکده ها 
برنامــه ریزی صورت پذیرد و بحث برون ســپاری فعالیت ها نیز 
مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه است و باید همه بخش های 

دانشگاه باید در این موضوع، فعالیت و هماهنگی داشته باشند.
این مقام مسؤول اظهار کرد که در خصوص تعرفه ها باید گزارش 
تحلیلی آن به معاونت آموزشــی دانشگاه منعکس شود تا موضوع 
در هیأت امنای دانشــگاه مطرح شــود و باید در زمینه انعکاس 
فعالیت ها از طریق روابط عمومی دانشــکده و دانشــگاه، اهتمام 
بیشــتری صورت گیرد. وی افزود: نیروهای دارای کارایی مناسب 
باید در دانشــکده حفظ شــوند، بازنگری آیین نامه های ارتقای 
اساتید در دستور کار معاونت آموزشی دانشگاه قرار دارد و سامانه 
ثبت فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه در حال راه اندازی 

است.
به گفته معاون آموزشی دانشگاه، زیرساخت های الزم برای آموزش 
مجازی در دانشــگاه مهیاست و همه اساتید و دانشجویان باید از 
این شــرایط، حداکثر اســتفاده را ببرند و بحث ایجاد استودیوی 
تولید محتوا نیز در دستور کار معاونت آموزشی دانشگاه قرار دارد. 
وی اضافه کرد: آموزش مجازی در نیمســال بعد و پس از آن باید 
بصورت جدی در دســتور کار دانشــکده های دانشگاه باشد، زیرا 
منعــی برای ارایه کلیه دروس بصورت مجازی وجود ندارد و فقط 

باید چند جلس حضوری برای رفع اشکال نیز برگزار شود.
دکتــر محمــدی گفــت: امکانات الزم بــرای تامین شــرایط و 
اســتاندارهای محیطی و بهداشــتی فضای کاری بایــد با برنامه 
ریزی فراهم شــود، موضــوع ثبت ورود و خروج اســاتید باید بر 
اساس قوانین و آیین نامه ها بصورت جدی رعایت شود، وسایل و 
تجهیزات حفاظت شخصی باید منطبق بر راهنماهای بین المللی 
تهیه شود، آموزش در عرصه دانشــجویان دارای اهمیت بسزایی 
اســت و باید اجرا شــود و در بحث کمبود نیرو و تجهیزات بخش 
پروتز، باید با تعامل بین بخش های مختلف دانشــکده، دانشگاه و 

وزارت، مشکالت حل شود.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس آیین نامه هــای موجود، امکان 
فعالیت دســتیاران تخصصی در کلینیک ویژه دانشکده به عنوان 
دندانپزشک عمومی وجود دارد، گفت: دانشکده دندانپزشکی می 
تواند با اعالم آمادگی و همکاری با دانشــکده پزشــکی در بحث 

نیروهای سالمت دهان اقدام کند. 
دکتــر محمدی بیان کرد که موضوع اعتباربخشــی رشــته ها و 
بخش های دانشکده، باید بصورت جدی و با رعایت آیین نامه های 

موجود در دانشکده، عملی و اجرا شود. 

با حضور معاون آموزشی دانشگاه 

مشکالت دانشکده دندانپزشکی، در س حوزه کاری، بررسی شد
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نشست کمیته تخصصی ارتقای اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی 
قزوین، روز 12 خرداد 1399 در دفتر رییس دانشکده برگزار شد. 

در این نشست، مدارک ارتقای یکی از اعضای هیات علمی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و مدارک و مستندات برای بررسی و تصمیم گیری 

نهایی به هیات ممیزه دانشگاه ارسال شد. 
در این نشســت، دکتر سید امیر فرزام، رییس دانشکده، دکتر سیامک 
یعقوبی، معاون آموزش بالینی دانشــکده، دکتر احســان عالی، معاون 
آموزش علوم پایه، دکتر مهناز عباسی، معاون پژوهشی دانشکده و بابک 

رحمانی، مسئول امور هیأت علمی دانشکده حضور داشتند.

روز 29 اردیبهشــت 1399، آیین افتتاحیه برنامه »هر خانه، یک پایگاه 
سالمت« با حضور دکتر پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین، به صورت ویدئو برگزار شد.
در این برنامه، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: با توجه به 
اینکه برنامه مذکور به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه 
تأمین، حفظ و ارتقای ســالمت برای تمامی خانوارهای کشور است و با 
توانمندسازی مردم با کمک رابطان و سفیران سالمت و ارتقاء سطح سواد 
سالمت آنان، به یقین ارتقای شاخص های سالمت را شاهد خواهیم بود. 

وی افزود که  این برنامه گامی برای اجتماعی کردن سالمت است. 
ســپس دکتر نامدار، با توجه به موفق بودن اجرای آزمایشی برنامه »هر 
خانه، یک پایگاه سالمت« که از آذر 98 در مرکز خدمات جامع سالمت 
محمدیه شهرســتان البرز انجام شد، دستور اجرای آن در سطح تمامی 

مراکز خدمات جامع سالمت استان را صادر کرد.
در ابتدای برنامه، دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه، ضمن 
بیــان نکاتی در مورد ضرورت و اهمیت اجرای برنامه و فواید اجرای آن؛ 
گفت: در این برنامه، 386 رابط سالمت و هفت هزار و 257 سفیر سالمت 
در س حیطه پیشــگیری و ارتقای ســالمت، درمان اولیه و توانبخشی، 
شرکت کرده، مسؤولیت مشارکت در مراقبت از سالمت خود و خانواده 

ها را به عهده می گیرند.
صفر فیض الهی، مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز هم از 
روند اجرای برنامه مذکور گزارش داد و سپس، مهندس هاشم علیجانی، 
مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه، پیش از اظهار نظر 
مدیران شبکه ها و بیان چالش ها و نقاط قّوت برنامه مذکور، مهم ترین 
فعالیت های رابطان و سفیران سالمت در پیشگیری و مبارزه با کرونا را 

به شرح زیر بیان کرد:

 همکاری بیش از 187 رابط ســالمت محله در پیشگیری از ویروس   
کرونا. 
 غربالگری 42 هزار و 786 تن توسط رابط و سفیر غربالگری، به صورت   

تلفنی و ثبت در سامانه.
 ارائه بیش از 68 هزار و 915 محتوای آموزشی، شامل: فایل  تصویری   

و صوتی به مردم استان. 
 سرشماری چهار هزار و 800 خانوار در شهر قزوین با همکاری رابطان   

سالمت به منظور شناسایی فعال  افراد مبتال به کووید -19.
 بازدید 205 باب مغازه به همراه کارشناسان محیط و حرفه ای.  
 یک هزارو 500 مورد غربالگری و پبگیری در شهر آبیک.  
  دو هزار و 350 مورد غربالگری و پیگیری در بویین زهرا.  

گفتنی است، اجرای آزمایشی این برنامه در دانشگاه های علوم پزشکی 
قزوین، سمنان، کاشان و همدان از آذر ماه، با حضور وزیر بهداشت آغاز 
شــد و پس از اجرای س ماه، توسط اعضای هیأت علمی اعزامی وزارت 
بهداشت، ارزیابی شد که در نهایت، پس از رفع برخی چالش ها و نقاط 
ضعف آن، مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد از خرداد ماه در کشور اجرا 

شود. 

تحقیقات نشــان می دهند برخی از ترکیبات به ویژه ســبزی ها به 
دلیــل قلیایی کردن محیط خون ســبب کاهش دفع نیکوتین بدن 
می شــوند و تمایل به مصرف ســیگار را در افراد ســیگاری کاهش 
میدهد. از ســوی دیگر مصرف برخی مواد مانند چای و گوشت به 
ویژه گوشــت قرمز به علت ادرارآور بودن و اســیدی کردن محیط 
خون باعث افزایش دفع نیکوتین شــده و تمایل به مصرف سیگار را 

در افراد سیگاری افزایش می دهد.
 عطیــه رزازی ، رییــس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشــت 
استان قزوین با بیان مطالب فوق افزود: داشتن الگوی غذایی صحیح 
شــامل مصرف میوها و ســبزی ها، حبوبات، گوشت سفید ماهی و 
مرغ، لبنیات کم چرب، انواع مغز دانها شــامل گردو، بادام، پسته و 
فندق تازه و بی نمک و همچنین استفاده از میان وعدهای مناسب 
در کنار وعده غذایی صبحانه، ناهار و شام از عوارض کشیدن سیگار 

می کاهد.
 وی اظهار کرد که داشتن تنوع غذایی، استفاده کافی از مایعات )به 
صورت منظم هر ســاعت یک لیوان(، کاهش مصرف افراطی چای و 
قهوه جهت کاهش اضطراب پس از ترک ســیگار و جایگزین کردن 
آن با انواع نوشــیدنی های طبیعــی و آب دوغ در کاهش عوارض 

سیگار بسیار موثر است.
Á C سیگار، قاتل ویتامین

رییس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشــت استان قزوین بیان 

کرد: به طور کلی سیگار کشیدن باعث عدم جذب کافی ویتامین ها 
و مواد آنتی اکســیدان و امــالح و در نتیجه کمبــود آنها در بدن 
می شــود و مهمترین ویتامینی که تحت تأثیر سیگار قرار می گیرد، 

ویتامین C است.
رزازی با اشــاره بــه اینکه ویتامیــن C یکی از مهــم ترین آنتی 
اکسیدان هاســت که از بــروز برخی بیماری ها مثــل بیماری قلبی 
و ســرطان های مختلف جلوگیــری می کند؛ اذعان کرد: ســیگار 
کشــیدن باعث کاهش جذب این ویتامین در بدن می شــود و در 
نتیجه احتمال ابتال به این بیماری ها را افزایش می دهد؛ پس، افراد 
سیگاری، نسبت به افراد معمولی، به ویتامین C بیشتری نیاز دارند 
 C و هر چقدر بیشــتر سیگار کشیده شود، مقدار بیشتری ویتامین

از بین می رود. 

برنامه »هر خانه، یک پایگاه سالمت«، در استان قزوین، افتتاح شد

داشتن الگوی غذایی صحیح از عوارض کشیدن سیگار می کاهد

نشست کمیته تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی 
دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد

معاونت بهداشتی

ضربان

برنامه عملیاتی سال 99 معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین در مدیریت بیماری کرونا 
تدوین شد

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کلیه 
شبکه ها و مراکز بهداشت شهرستان های تابعه، برای 
سال 1399، برنامه عملیاتی پاسخ به اپیدمی بیماری 
کرونــا و فعالیت های الزم برای مدیریت این بحران را 

تدوین کرده اند. 
مهندس حمید گلنــاری، دبیر کمیتــه برنامه ریزی 
استراتژیک معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین با بیان این مطلب، افزود: در سال 1395 اهداف 
اســتراتژیک پنج ساله معاونت بهداشتی و شبکه های 
تابعه تا پایان ســال 1399 تدوین شده و همه ساله بر 
اساس آن سیاست گذاری و برنامه ریزی می شود تا به 
اهداف استراتژیک دستیابی شود. این اهداف که شامل 
101 هدف استراتژیک است، طی سال 1398 بازنگری 
شــده و با آخرین شــاخص ها، اهداف و دستورالعمل 

های وزارت بهداشت منطبق گردید.   
وی اظهار کرد: در پایان ســال 1398 اپیدمی بیماری 
کرونا وضعیت بحرانی در کشور و به تبع آن در استان 
قزویــن ایجاد کــرد و تمامی فعالیت هــا و اهداف و 
سیاســت های اجرایی وزارت بهداشت را تحت شعاع 
خود قرار داد که به یقین، پاســخ بــه چنین بحرانی 
در تحریــم های ظالمانه امریکا و هم دســتانش، کار 
دشــواری اســت و بیشــتر کارهای معمول مجموعه 
معاونت بهداشــتی و شبکه های بهداشت و درمان در 
راســتای پاســخ به بحران اپیدمی بیماری کرونا قرار 
گرفت. دبیر کمیته برنامه ریزی اســتراتژیک معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین ادامه داد که 
این موضوع در حالیســت که در سال 98در بازنگری 
برنامه ریزی و تعیین اهداف اســتراتژیک پنج ســاله 
معاونت بهداشتی تا سال 99، برنامه عملیاتی پاسخ به 

اپیدمی بیماری کرونا دیده نشده بود. 
این مقام مســؤول گفت: بر همین اســاس در کمیته 
برنامــه ریزی اســتراتژیک، موضوع، بحث و بررســی 
شــد و با توجه به وجود برنامه عملیاتی پاسخ معاونت 
بهداشتی در فوریت ها و بالیا )EOP( سعی شد برنامه 
عملیاتی پاسخ به اپیدمی بیماری کرونا در سال 1399 
نیز از آن استخراج شود؛ پس برنامه ای به صورت یک 
برنامه مدون و زمان بندی شده به صورت فایل اکسل 
برنامــه های عملیاتی تهیــه و در آن کلیه فعالیت ها 
دیده شده و به برنامه های عملیاتی سال 99 پیوست 

شد.
وی اذعــان کرد کــه در این برنامــه، نزدیک به 360 
فعالیت از فعالیت های آماده ســازی، مدیریتی و پاسخ 
به اپیدمی بیماری کرونا اســتخراج و تدوین شــد و با 
تالش تمامی مدیران و روســای گروه ها و واحدهای 
فنی و پشتیبانی مرکز بهداشت استان، به عنوان برنامه 
عملیاتی معاونت بهداشــتی در مدیریت بیماری کرونا 

در سال 1399 ارائه شد.
مهندس گلناری، گفت: کلیه شــبکه های بهداشت و 
درمان تابعه نیز مشابه برنامه عملیاتی مذکور را بومی 
سازی کردند و به عنوان پیوست برنامه عملیاتی سال 
1399 در زمینــه مدیریت بیماری کرونا اجرا خواهند 

کرد.

دانشکده ها
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ضربان

معاونت درمان

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخشــی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در برنامه زنده تلوزیونی »رنگ 
زندگی« از سیمای قزوین؛ تصریح کرد: در صورتی که مرگ مغزی 

اتفاق افتد، امکان برگشت به حیات برای فرد وجود ندارد.
به گفته دکتــر مدبر، چالش اصلی تیم پیونــد برای جلب رضایت 
خانواده های اصلی افراد دچار مرگ مغزی این اســت که برخی از 
آنــان، مرگ مغزی را همان کما می پندارند و امید به حیات مجدد 

فرد دچار این عارضه دارند.
به گفته این مقام مسؤول، در مرگ مغزی، به دالیل مختلف، خون 
رســانی به مغز قطع می شــود؛ بافت مغز از بین مــی رود؛ ارگان 
هایی مانند: ریه، قلب و کلیه ها تا مدتی محدود به کمک دســتگاه 
های کمک تنفسی، داروها و تغذیه مصنوعی حفظ می شوند، و در 
صورت قطع این اقدامــات، ارگان ها نیز از بین می روند. وی ادامه 

داد: در کما، بیمار حیات دارد و قابل برگشت است.
رییس اداره نظارت و اعتباربخشــی معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین، ســخت ترین و اصلی ترین مرحله فرایند اهدای 
عضو را رضایت گرفتن از خانواده فرد دچار مرگ مغزی دانســت و 
افزود: پس از شناســایی و تایید مرگ مغزی توسط متخصصان این 
امر، رضایت گرفتن از خانواده فرد دچار مرگ مغزی، برای پذیرش 
مرگ عزیزشان و اعالم رضایت برای استفاده از اعضای قابل اهدای 

او صورت می گیرد. 
دکتر مدبر تصریح کرد که با گرفتن هر رضایتی برای اهدای اعضای 
فرد دچار مرگ مغزی، حداقل می توان جان هشــت بیمار نیازمند 

اهدای عضو را نجات داد.
گفتنی است، از سال گذشته نیز سفیران اهدای عضو استان قزوین، 
در بحث فرهنگ ســازی و صدور کارت اهدای عضو، به کمک تیم 
پیوند دانشــگاه علوم پزشکی قزوین آمده اند و با اقدامات داوطلبانه 
و انساندوســتانه خود، تاثیر بســزایی در روند رضایــت گرفتن از 

خانوادهای افراد دچار مرگ مغزی داشته اند.

در صورتی که مرگ مغزی اتفاق افتد، امکان برگشت 
به حیات وجود ندارد

مصرف مشروبات الکلی، هیچ اثری بر 
مقابله با کرونا ویروس ندارد

فر،  کاظمی  امیرمحمــد  دکتــر 
معــاون درمــان دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین در خصوص بحران 
مســمومیت های الکلــی در ماه 
های أخیر، گفت: با شــیوع کرونا 
مســمومیت های  شمار  ویروس، 
الکلــی و همچنین تلفات جبران ناپذیر و گاهی مرگ 
در اثر مصرف متانول، شــایع شــده اســت که توجه 
و آگاهــی مــردم را بیش از پیش مــی طلبد. وی به 
صراحــت اعالم کرد که مصرف این مشــروبات، هیچ 
اثــری بر مقابله با کرونا ویــروس ندارد، بلکه عوارض 

دیگری برای مصرف کننده در پی خواهد داشت.
به گفته این متخصص پزشــکی قانونی، مشــروبات 
الکلــی، از نظــر پزشــکی در مصرف کوتــاه مدت و  
طوالنی مدت، مخاطراتــی را مانند مرگ در اثر وقفه 
تنفســی، تخریب بافت کبد و مغز، تغییرات ُمضر در 
ترکیبات خون و سرم، متوجه مصرف کننده می کند. 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین تاکید 
کرد: در این مســمومیت ها، وجــود ناخالصی هایی 
مثل متانول نیز مطرح است که بسیار خطرناک بوده 
و ممکن اســت کوری و حتی مــرگ را برای مصرف 

کننده ایجاد کند.
دکتر کاظمی فر گفــت: مهمترین عارضه اثر مصرف 
این الکل ها، عوارض چشــمی مانند تاری و یا اشکال 
در دیــد، فتوفوبی و حتی از دســت رفتن کامل دید، 
است. وی تاکید کرد توجه به توصیه های پزشکان در 
این خصوص، می تواند ضامن سالمتی افراد بخصوص 

جوانان شود.

معاونت  تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از بین نخبگان،
 »سرباز پژوهش« جذب خواهد کرد

دکتر محمدمهدی امام جمعه، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین، در نشست 283 شورای پژوهشی دانشگاه، 
گفــت: با موافقــت هیأت رییس دانشــگاه برای جذب »ســرباز 
پژوهش«، تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع 
ملّی و تحقیقات راهبردي منعقد شــد. وی افزود طبق این تفاهم 

نامه، دانشگاه از بین نخبگان، سرباز پژوهش جذب خواهد کرد.
دکتر امــام جمعه، ضمن ارائه گزارشــی از فعالیــت های انجام 
شده برای به روز رسانی ســامانه جامع پژوهان، ساختمان جدید 
پژوهشــکده پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر و وضعیت علم 
سنجی و شاخص های پژوهشی دانشــگاه، خواستار افزایش روند 
فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی برای ارتقای شاخص ها 

و رتبه پژوهشی دانشگاه شد. 
Á لزوم حمایت از پایان نامه های محصول محور

دکتر حمید کاریاب، رییس مرکز رشد فناوری های زیست پزشکی 
دانشگاه نیز با ارائه گزارشــی از حوزه فناوری و یادآوری نیاز این 
مرکز به حمایت از پایان نامه های محصول محور، پشتیبانی بیش 

از پیش از این حوزه را خواستار شد.
پیشنهاد ارائه مقاله با اندکس های معتبر برای پایان نامه  دورهای؛ 
پزشکی و دندان پزشکی عمومی به عنوان دفاع از پایان نامه یکی 
از مصوبات شــورا بود که مقرر شد برای بررسی بیشتر و تصویب 

نهایی به معاونت آموزشی ارجاع شود.
از دیگر مصوبات این شورا در ارتباط با طرح های تحقیقاتی مرتبط 
با کرونا ویروس؛ ادغام طرح های مشترک و اضافه شدن یک کادر 
بالینــی درگیر با بیماری کرونا در طرح های مذکور بود و نیز برای 
انجام طرح های کارآزمایی بالینی در مراکز آموزشی و درمانی، مقرر 
شد که مسؤولیت ُحسن انجام کارها بر عهده رییس بخش یا معاون 
آموزشــی و پژوهشــی مرکز با نظر رییس مرکز آموزشی، درمانی 
باشــد و هیچ مرکزی، همزمان، بیش از دو طرح کارآزمایی بالینی 

را اجرا نکند.
این نشســت، روز 29 اردیبهشت 99 در ســالن جلسات معاونت 

تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آزمایشگاه شماره 2 تشخیص 
کرونا را راه اندازی کرد

دکتر محمدمهدی امام جمعه، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین از راه اندازی آزمایشگاه شماره 2 کرونا خبر داد و گفت: 
اقدامات تشــخیصی بیماری کووید 19 در این آزمایشگاه از روز 15 
اردیبهشت 99 پس از اخذ تأییدیه فنی از انستیتو پاستور ایران آغاز 

شد.
این مقام مســؤول با عنوان کردن اینکه آزمایشــگاه مذکور در حال 
حاضر روزانه ظرفیت انجام 96 تست را دارد، اظهار کرد: دکتر صفرعلی 
علیزاده، عضو هیأت علمی گروه میکروب شناسی دانشگاه، مسؤولیت 
فنی آزمایشگاه شماره 2 کرونا را واقع در محل مرکز تحقیقات میکروب 

شناسی پزشکی بر عهده  دارد.

بیمارستان ها

تولد نوزادانی از جنس امید، در 
مرکز تخصصی زنان و زایمان 

قزوین

روز 13 خرداد 1399، تولد نوزادان دو قلو در مرکز 
تخصصــی زنان و زایمان قزوین، امید را در دل مرد 
50 ســاله ای و همسر 47 ســاله اش، پس از 27 
ســال انتظار و تحت مراقبت هــای درمانی خاص، 

زنده کرد.
این نوزادان دختر و پسر، به ترتیب: با وزن 2.330 
و 2.250  کیلوگرم، در زایمانی به روش ســزارین، 
تحت نظر دکتر فخری و توســط دکتر ابوترابی در 

مرکز آموزشی و درمانی کوثر به دنیا آمدند.
این زوج و زوجه، پس از 27 ســال انتظار، نوزادان 
دوقلوی خود را در در آغوش گرفتند. مادر و نوزادان 
نیز در صحت و ســالمت کامل در مرکز به سر می 

برند.

عکس تزیینی است
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مهمترین گام در مدیریت بیماری »اِم اِس«، افزایش آگاهی بیمار
 برای برخورداری از زندگی پویاست

بنا به اظهار دکتر سپیده پای بست،  متخصص مغز و اعصاب، بیماری 
»اِم اِس« )مولتیپل اسکلروزیس(، به عنوان یک بیماری ُمزمن، سبب 
بروز استرس های گوناگون در ابعاد مختلف زندگی بیماران می شود 
و یکــی از مهمترین گام ها در مدیریت بیماری در کنار درمان های 
دارویی و پیگیری های تصویربرداری و افزایش آگاهی بیماران نسبت 

به بیماری، برای برخورداری از زندگی پویاست.
دکتر پای بســت، با بیان اینکه این بیماری، نوعی بیماری پیشرونده 
و تحلیل برنده غالف میلین ســلول های عصبی در سیســتم عصبی 
مرکزی است و علت آن مشخص نیست، اما عوامل متعددی از جمله 
ســابقه ابتال به بیماری های عفونی، سیگار کشــیدن، کمبود ویتامین D  و استرس می تواند در ایجاد 
بیماری مؤثر باشد؛ اظهار کرد: این بیماری خود ایمنی، اغلب در بانوان جوان دیده می شود و می تواند 
عالیم مختلفی را ایجاد کند که شایع ترین آن، درگیری چشمی ) التهاب عصب چشم( و گزگز و بی 

حسی اندام هاست.
پزشک شاغل در مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا قزوین گفت: بیماری اِم اِس به چند شکل 
ظاهر می شــود که شایع ترین ُفرم در مراحل اولیه بیماری، به شکل عود مرحله ای است؛ با این وجود، 
مشکالِت عصبِی دائمی، به ویژه با پیشرفت بیماری، در مراحل بعدی، به  طور مداوم اتفاق می افتد. وی 
ادامه داد که به طور کلی، این بیماری در شکل های بالینی، عود کننده، بهبود یابنده، پیشرونده ثانویه، 

پیشرونده اولیه، پیشرونده و عود کننده، دیده می شود .
این متخصص مغز و اعصاب با بیان این که، معموالً بیماری اِم  اِس بر اســاس نشــانها و عالئم و نتایج 
آزمایشگاهی و تصویربرداری تشخیص داده می شود؛ اذعان کرد: پیشترها، درمان مشخصی برای اِم  اِس 

وجود نداشــت، ولی در حال حاضر، درمان های تعدیل کننده، بیماری باعث تاثیر شــگرفی در بهبود 
کیفیت زندگی بیماران داشته است و این امر به طور عمده، در بانوان، افرادی که در سنین پایین تر به 
این بیماری مبتال شده اند، افرادی که در آنان دوره  های عود مشاهده می شود و افرادی که در مراحل 

اولیه، حملهای کمی را تجربه کرده اند، مشاهده می شود.
دکتر پای بست، گفت: احتمال عود حمالت در دوران بارداری، کاهش یافته و پس از زایمان، مختصری 
افزایش می یابد و در دوران بارداری و شــیردهی، بیماران مجاز به استفاده از دارو های تعدیل کننده 
بیماری نیست. وی اضافه کرد که بخش بعدی درمان، شامل درمان حمالت و درمان های عالمتی چون 

کنترل اختالل اسفنگتری، خستگی و سفتی عضالنی است. 

علمی

رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، می تواند منجر به انتقال بیماری شود
مهندس محمدتقی ســلیمانی، کارشناس مســؤول واحد بهداشت 
محیط مرکز بهداشــت شهید بلندیان شهرستان قزوین اظهار کرد: 
وسایل شخصی و سایر وسایل مورد استفاده بیماران مبتال به کرونا 
ویــروس مانند ظروف، بالش، تشــک، فرش و لبــاس تا زمانی که 
دوره درمان ویروس کرونا ادامه دارد، نباید توســط افراد دیگر مورد 
اســتفاده قرار گیرد و ضدعفونی کردن ســطوح و وسایل مختلف 
تماس  یافته با فرد مبتال به کووید 19 بسیار مهم است، زیرا رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی، می تواند به انتقال بیماری منجر شود.

وی اظهــار کرد: هنگام حمل ظروف به آشــپزخانه بهتر اســت از 
دستکش استفاده شــود، اما هنگام شستشوی آنها پوشیدن دستکش ضروری نیست، به شرطی که 
پس از اتمام کار، دســت ها بالفاصله با آب و صابون شسته شــوند، در صورت تمایل، برای پوشیدن 
دستکش، دستکش های ظرفشویی معمولی کفایت می کنند که پس از اتمام کار، دستکش ها شسته 
شــده و خشک شــوند، سپس دست ها نیز مجدد با آب و صابون شســته شود، همچنین در صورت 
خشــک کردن ظرف بیمار نیز نیاز است که پارچه خشــک کن با آب گرم و مایع شوینده شسته و 

خشک شود.
مهندس ســلیمانی گفت: ظروف و لباس بیمار کرونایی به شــرطی که آلوده به خون بیمار نباشــد، 
پس از شستشو با آب داغ بیش از 40 درجه سانتی گراد و مواد شوینده، با محلول گندزدا به نسبت 
یک قســمت وایتکس، پنج درصد با 99 قســمت آب، یا همان 10 سی سی وایتکس، پنج درصد در  

یک لیتر آب، به روش غوطه وری با زمان ماندگاری نیم ســاعت، گندزدایی و سپس آب کشی شود 
و در صورت امکان، ظروف در ماشــین ظرف شــویی با دمای آب 60 تا 70 درجه سانتی گراد و ماده 

شوینده، شسته و خشک شود.

رعایت اصول بهداشتی، ریسک ناشی از پراکندگی آلودگی کرونا 
از طریق جریان هوای کولرها را کمتر می کند

دکتــر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشــت شــهید بلندیان 
شهرستان قزوین در رابطه با استفاده از کولر در زمان شیوع بیماری 
کرونا گفت: امکان استفاده از کولر در این رابطه اهمیت باالیی دارد، 
بــه طور مثال اگر کولر در منزل بیمار کرونایی اســتفاده می گردد 
امکان جابجایی هوا احتمال انتقال را باال می برد و تا حد امکان بهتر 
است از کولر کمتر استفاده شود، ولی اگر درجه گرما به حدی است 
که استفاده نکردن کولر امکان پذیر نیست؛ رعایت اصول بهداشتی 
مانند ماسک زدن، پاکسازی سطوح و استریل سازی، ریسک ناشی 

از پراکندگی آلودگی از طریق جریان هوا را کمتر می کند.
وی اظهار کرد: بر این مبنا توصیه می شــود که افراد پیش از اســتفاده از کولرهای آبی و به هنگام 
راه اندازی، پوشال های داخل کولر را تعویض کنند تا آلودگی های احتمالی روی سطوح از این طریق 

وارد ساختمان نشود.
Á احتمال پراکنده شدن آلودگی روی سطوح و گردش آلودگی از طریق باد کولر وجود دارد

مسؤول سالمت شهرستان قزوین با اشاره به کارکرد کولرهای گازی، افزود: فیلترهای داخل کولرهای 
گازی، ذرات خیلــی کوچــک مانند ذرات ویروس  کووید 19 را جذب نمی کننــد، بنابر این تنها در 
صورت وجود آلودگی در داخل ســاختمان، احتمال پراکنده شــدن آلودگی روی ســطوح و گردش 

آلودگی در هوای ساختمان از طریق باد کولر وجود دارد.
 وی در مورد کولرهای ماشین نیز اظهار کرد: در صورت وجود فرد آلوده در ماشین، امکان جابجایی 
ویــروس در هوای داخل ماشــین با کولر باال می رود و احتمال انتقال بیمــاری به افراد دیگر داخل 
ماشین افزایش می یابد و زمانی که فرد به تنهایی در اتومبیل حضور دارد و کولر روشن است، نیازی 
به اســتفاده از ماسک نیســت، ولی اگر فرد دیگری در اتومبیل حضور دارد یا در تاکسی ها اگر کولر 
روشن باشد، بهتر است فرد از ماسک استفاده کند، همچنین بهتر است گردش هوای داخل اتومبیل 

در زمانی که فرد به تنهایی در اتومبیل حضور دارد و کولر روشن است، برقرار باشد.
دکتر مهرعلیان تصریح کرد: در اداره ها و فضاهای عمومی که از کولر گازی اســتفاده می شــود هم 
باید افراد از ماســک استفاده کنند، حتی اگر افراد در پاساژها در راهروها تردد می کنند هم به دلیل 

استفاده از کولر گازی در مغازه ها، بهتر است افراد از ماسک استفاده کنند.
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نحوه شست وشو و گندزدایی میوه و سبزیجات در زمان شیوع کرونا ویروس

این روزها که کرونا به یک اپیدمی تبدیل شده، نگرانی ها از بابت نحوه گندزدایی سبزیجات و میوه ها شدت 
گرفته است وبیشتر مردم در جستجوی بهترین راهکار برای گندزدایی سبزیجات و میوه ها هستند؛ لذا به 
دلیل شیوع گسترده کرونا درجهان، نحوه شستن و گندزدایی میوه و سبزیجات بیش از گذشته مورد توجه 

قرار گرفته است.
یکی از راه های تقویت سیســتم ایمنی بدن استفاده از میوه و سبزیجات است که ویتامین های مورد نیاز 
بدن را تامین میکنند، اما اگر نحوه گندزدایی آنها را ندانیم، آن وقت ممکن است نه تنها سودی برای سیستم 
دفاعی بدن نداشته باشد، بلکه با ابتال به ویروس کرونا سیستم دفاعی ضعیف و منجر به بروز مشکالتی شود؛ 
بنابراین گندزدایی سبزیجات بخش مهمی است که اگر به درستی انجام نشوند، این مواد غذایی با ارزش به 

یک ماده پر خطر برای بدن تبدیل خواهند شد.

مراحل خرید و گندزدایی سبزیجات و میوه جات
Á مرحله اول: خرید میوه و سبزی
در هنگام خرید از قرار دادن میوه و ســبزی در کنار سایر مواد خوراکی همانند نان ، گوشت خام و   

.... پرهیز نمایید.
سعی کنید میوه و سبزیجاتی را انتخاب کنید که ظاهری سالم و بدون پوسیدگی باشند.  
پس از ورود به منزل کیســه های میوه و ســبزی را در جایی مخصوص و دور از دسترس کودکان   

قرار دهید؛به گونه ای که با سایر وسایل منزل نیز هیچگونه تماسی نداشته باشند و دستان خود را به مدت 
20 ثانیه بشویید.

Á مرحله دوم: پاک و تمیز کردن
سبزی ها بایستی بر روی یک پارچه یا سفره پاک شوند.

برگهای زرد و گندیده را جدا کنید، چوب و گل و الی را از سبزیجات جدا کنید.
Á مرحله سوم: شست وشو و زدودن گل و الی و مواد زائد

کاهو و سایر سبزیجات برگدار:
  یک کاسه بزرگ را با آب پر کرده و سبزیجات موجود در آن را غوطه ور کنید.  
  سبزیجات را در آن بچرخانید تا خرده ها یا مواد معلق موجود در آن ته نشین شود، بگذارید یک   

دقیقه بماند تا مواد معلق و ریزه های آن بتواند به انتهای کاســه بیافتد، سپس سبزی ها را داخل یک 
آبکش یا صافی بگذارید. 

  اگر میوه و سبزیجات آلوده به شن هستند، چند بار عمل شست وشو را تکرار کنید و در هر مرحله   
کاسه را بشویید.

 میوه و سبزی را در داخل آبکش و با آب سرد مرتب شست وشو کنید.  
Á :سبزیجات ریشه ای مانند سیب زمینی و هویج

از آنجا که این گیاهان در خاک رشد می کنند، اغلب کثیف هستند. بهترین روش پاک کردن این سبزیجات 
اســتفاده از یک اسکاچ مخصوص شست وشو یا پارچه ضخیم است. این سبزیجات را در زیر آب شیر روان 
شست وشو دهید. در صورت عدم دسترسی به این وسایل، می توانید از انگشتان دست خود برای پاک کردن 

هرگونه مواد چسبیده یا پوسته شده استفاده کنید.
Á :قارچ

برخی از زنان خانه دار و آشپزها ترجیح می دهند هرگز قارچ ها خیس نشوند زیرا آنها مانند اسفنج آب را 
جذب می کنند و هم زود فاسد می شوند و موقع پخت هم درست طبخ نمی شوند. اما در شرایط حاضر بهتر 
است با فشار آب زیاد آن ها را شست وشو دهیم و اگر توده های خاک باقی مانده باشد، هنگام شست وشو آنها 
را با انگشتان جدا کنید . بالفاصله پس از شست وشو، آنها را روی یک حوله آشپزخانه تمیز یا حوله ای کاغذی 

پخش کنید تا خشک شود.

Á :سبزیجات و میوه های محکم
برای مواردی مانند لوبیا ســبز، مارچوبه، خیار و انگور، با مالش دست ها و انگشتان خود و با کمک   

جریان پرفشار آب بشویید.
بگذارید در صورت لزوم در یک ظرف تمیز خشک شود.  

Á :سبزیجات و میوهای ظریف
برای مواد غذایی نرم مانند گوجه فرنگی، میوهای رسیده و توت فرنگی، باید زیر یک جریان پایدار   

اما کم فشار آب، آنها را بشویید، میوه ها را به آرامی با دستان خود بچرخانید تا اطمینان حاصل شود که 
همه طرف آنها شسته شده اما کبود و له نشده اند. روی حوله آشپزخانه تمیز و حوله ای کاغذی پخش 

کنید تا خشک شده و خرد نشوند.
Á مرحله چهارم: گندزدایی

کرونا از دسته ویروس هایی است که با مواد شیمیایی ) محلول های شوینده و گندزدای خانگی ( از بین می رود 
پس بهتر است برای گندزدایی نمودن سبزیجات از مواد شیمیایی استفاده شود.

الف) انگل زدایی:  
پس از شستن دست ها، ظروف مخصوص شست وشو میوه و سبزی را درون سینک ظرفشویی قرار داده و 

میوه و سبزی را داخل آن بریزید.
برای این منظور به مقدار یک تا س قطره مایع ظرفشویی را در هر یک لیتر آب بریزید بهم بزنید تا کفاب تولید

شود و سبزیجات را به مدت پنج دقیقه در این محلول قرار دهید و بعد آبکشی کنید. تا حد امکان از ظرف یا 
تشت جداگانه برای شست وشو استفاده شود.

برای شستن و گندزدایی کردن میوه میتوانید از یک اسکاچ تمیز و یا فرچه مخصوص شست وشوی میوه 
استفاده نمایید.

سپس با فرچه مخصوص شست وشوی میوها و یا اسکاچ نرم روی میوه ها بکشید، دقت کنید که فشار زیادی 
به میوه ها وارد نکنید تا باعث له شدن آنها نشود.

میوه هایی مانند پرتقال که روی سطح پوست آنها خلل و فرج وجود دارد باید دقت کنید که به خوبی تمیز 
شوند، همچنین میوه هایی مثل سیب و صیفی جاتی مثل خیار و هویج که ممکن است با پوست مصرف شوند 

نیز باید با دقت شسته و گندزدایی شود.
Á :ب)گند زدایی و و از بین بردن میکروبها

برای این منظور نصف قاشق چایخوری پودر پرکلرین 70 درصد را در ظرف 5 لیتری پر از آب ریخته کامال 
حل کنید تا محلول گندزدایی کننده به دست آید. سپس سبزی را برای مدت 5 دقیقه در محلول گندزدایی 

کننده قرار دهید تا میکروب های آن کشته شوند.
توضیح: اگر پرکلرین در دسترس نباشد می توانید از یا دو قاشق مرباخوری آب ژاول 5 درصد)همان محلول

وایتکس خانگی( استفاده کنید.
Á مرحله پنجم: نگهداری در یخچال

میوه ها را پس از آبکشی خشک نموه و در یخچال نگهداری کنید.
به هیچ عنوان میوه و سبزی شسته نشده را درون یخچال قرار ندهید و در صورتی که پس از شست وشو 

آن ها را خرد کرده اید در ظرفی با درب بسته در یخچال بگذارید.
به صورت مداوم دستگیره درب یخچال را گندزدایی نمایید.

با اتمام عملیات گندزدایی کردن میوه و سبزی، کیسه های پالستیکی را در سطل زباله قرار داده و همراه با 
سایر زباله های منزل دفع نمایید. سپس سینک و محل قرار دادن کیسه های خرید را شسته یا گندزدایی 

کنید.
*به یاد داشــته باشید مصرف میوه و سبزی خام در بیرون از منزل در این روزهای کرونایی به هیچ عنوان 

توصیه نمی شود.

تهیه و تنظیم : دکتر حمزه جمالی )دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین(
دکتر رزاق محمودی )استاد گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

دکتر عیسی محمدی زیدی )دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین(
با همکاری واحدهای آموزش و ارتقای سالمت و سالمت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

علمی
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خانواده ها، آگاهانه و قاطعانه، با نوجوان مصرف کننده سیگار و یا قلیان، صحبت کنند
مهسا امامیه، کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین با بیان اینکه بسیاری از والدین، همیشه در ذهن 
خــود، آینده ای درخشــان را رو به روی فرزندانشــان می بینند و 
همیشــه تالش مــی کنند بهترین ها را برایشــان مهیــا کنند تا 
بتوانند رویاهای آنان تحقق پیدا کنــد؛ ولی بعضی مواقع، رفتاری 
از فرزندانشــان سر می زند که ترسی به جانشان می افتد و آن قدر 
حالشان گرفته می شــود که بدترین عاقبت ها جلوی چشمانشان 
جان می گیرد؛ مثل: هنگامی که ســیگار در جیب فرزندشان پیدا 
می کند و یا متوجه بوی سیگار از دهان او می شوند، گفت: در این 
مواقع، خانواده ها، باید آگاهانه و قاطعانه، با نوجوان مصرف کننده سیگار و یا قلیان، صحبت کنند.

وی اظهار کرد که ســیگار، یکی از انتخاب های خطرناک است، که باید حتما در مورد آن با نوجوان 
سیگاری صحبت کنند، پس اطالعات کاملی در مورد انواع سیگارها و قلیان و مضرات این دودها به 

دست بیاورند، سپس با نوجوان صحبت کنند.

Á  وادار کردن نوجوان به تفکر و اظهار نظر
این کارشناس در خصوص نحوه گفت و گو با نوجوان سیگاری، اظهار کرد: گفت و گو، باید به صورت 
تعاملی باشــد و بهتر اســت این گونه شروع شود: »نظرت در مورد ســیگار یا قلیان چیست؟« و یا 
»کسی را که از سیگار استفاده می کند را می شناسی؟« یعنی او را وادار به تفکر و اظهار نظر کنند.

امامیه گفت که با شــروع چنین مکالمه ای با یک نوجوان سیگاری، معموال ممکن است با دو جواب 
مواجه شــوند که نحوه ادامه مکالمه را تعیین می کند: این که خودش امتحان کرده و چیز خاصی 
نیست، یا این که بسیاری از بچه ها از آن استفاده می کنند، پس عادی است. وی افزود که در نهایت، 
باید اطمینان پیدا کرد که اطالعات آنان از طریق تجربه شخصی، یا از طریق رسانه ها و صحبت های 

دوستان، یا از طریق جست و جو در اینترنت به دست آمده است.

Á قدردانی، به جای عکس العمل شدید
کارشــناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرســتان قزوین از والدین خواست تا به نوجوان سیگاری 
خود، عکس العمل شدید نشان ندهند؛ زیرا ممکن است، بعضی از نوجوانان فقط از روی کنجکاوی، 
یا همراهی با دوســتان و تجربه یک طعم جدید که بعضی از سیگارها و قلیان ها دارند، درست مثل 
تجربه طعم یک شکالت، پُک زدن به سیگار را تجربه کنند؛ پس به جای عکس العمل شدید، با اظهار 
قدردانی خود از صداقت او، نظر دقیق و تجربه اش را جویا شــوند؛ زیرا قرار اســت در این مکالمه، 
کاری کننــد تا نوجوان، محافظت از خود را در برابر خطرات یاد بگیرد، نه آن که از والدین بترســد 
و پنهــان کاری کند. امامیه ادامه داد که والدین، باید در پایان مکالمه این جمله را حتما بگویند: » 
مساله این نیست که من با تفریح مخالف باشم، مساله این است که خیلی دوستت دارم و نمی خواهم 

به تو صدمه ای برسد«.

Á  بررسی دیدگاه های هر دو طرف
این کارشناس، ضمن مهم خواندن اطالعات والدین، بیان کرد: چون نوجوانان، خوب بلدند که والدین 
را از موضوع منحرف کنند، باید اجازه بدهند تا نوجوان هم به طور کامل نظراتش را ابراز کند و پس 
از هر اظهار نظر، دقیقا با اطالعاتی که قبال کســب کرده اند، بتوانند نظر بدهند و بحث را به ســمت 
نتیجــه گیری در پایان مکالمه هدایت کنند. وی اضافه کرد که این نتیجه گیری، می تواند در مورد 
مثال ســمی بودن مواد مایع خوش رایحه موجود در ســیگار و قلیان، یا در مورد اثرات دود آن ها بر 

کودکان، یا حتی بروز بیماری های تنفسی، مثل آسم و حساسیت های دیگر باشد.

Á  بیان قاطعانه روش تنبیه یا تشویقش
کارشــناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرســتان قزوین اذعان کرد: در گفت و گوی بین نوجوان 
ســیگاری و والدین، بهتر اســت والدین، صادقانه با او برخورد کنند و تذکر داده شود که هر کاری، 
عواقب خود را دارد و در صورتی که از سیگار و قلیان استفاده کند، مسؤولیت عواقب آن را هم باید 
بپذیرد. وی افزود که والدین باید به نوجوان یادآوری کنند که با چه روشــی، تنبیه یا تشویقش می 

کنند. 
امامیه تصریح کرد، هر چند همیشه، صحبت کردن و قانون گذاشتن، شاید راه حل اساسی و قطعی 
برای پیشــگیری از خطرات نباشــد، ولی نوجوانی که در حال وارد شدن به دنیای بزرگسالی است، 
وقتی می بیند والدینش به چه چیزهایی اهمیت می دهند و به چه ارزش هایی در زندگی پای بند 

هستند، مسلما کمتر خود را در معرض خطرات گوناگون قرار می دهد.

در سنین بهره دهی و فعالیت افراد

 عوارض دخانیات، باعث ُافت نیروی کار سالم در جامعه می شود
به گفته مهسا امامیه، کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، عالوه 
بر هزینه های اولیه ناشی از مصرف دخانیات، و هزینه های درمانی بیماری های مرتبط با مصرف آن، 
عوارض دخانیات، عمدتا در سنین بهره دهی و فعالیت افراد بروز مي کند و عالوه بر اینکه خانواده را 

از وجود نان آورشان محروم می کند؛ باعث اُفت نیروهای کار سالم در جامعه می شود.
وی اظهار کرد: فردی که دخانیات مصرف می کند، اگر به سالمتی خود، خانواده و جامعه ای که در 
آن زندگی می کند، اهمیت می دهد، می تواند با استفاده از روش هایی برای ترک مصرف دخانیات 

اقدام کند و البته احساس شادابی، سالمتی و عدم وابستگی را تجربه کند.

Á  بازگشت، مشکل ترین مرحله ترک مصرف سیگار
این کارشــناس ســالمت روان با اذعان به اینکه در چهار مرحله ترک مصرف سیگار، مرحله »ابقا یا 
بازگشــت«، مشکل ترین مرحله است؛ گفت: »مرحله تفکر سطحي«،  اولین مرحله است که فرد به 
طور جدي به ترک مصرف سیگار نمي اندیشد، ولی در مرحله بعدی، یعنی:  »تفکر و تصمیم گیری« 

فرد با تدوین برنامه، در صدد ترک آن بر مي آید.
امامیه، مرحله ســوم ترک مصرف ســیگار را »تصمیم گیری« دانســت و افزود: در این مرحله، فرد، 
انرژي و آمادگي الزم را دارد و تاریخ قطعي براي ترک خود انتخاب مي کند. کارشناس سالمت روان 
مرکز بهداشــت شهرســتان قزوین، آخرین مرحله را« ابقا یا بازگشت« دانست و گفت: این، مشکل 

ترین مرحله است و در آن، فرد، مصرف سیگار را ترک و یا دوباره آن را شروع مي کند.

Á استفاده از باید و نبایدها، برای کمک به ترک مصرف سیگار
این کارشــناس سالمت روان، آماده شــدن براي ترک موفق مصرف سیگار را شامل: مصرف نکردن 
سیگار در منزل، از بین بردن لوازم مصرف سیگار )زیرسیگاري و فندک( و پاکسازي اتومبیل از عالئم 
مصرف سیگار)فندک و زیرسیگاري( دانست و گفت: فردی که قصد ترک مصرف سیگار را دارد، نباید 
به دیگران اجازه بدهد که در منزلش سیگار مصرف کنند؛ بوي سیگار را از لباس هایش و پرده های 
خانه، با شســتن آن ها از بین ببرد؛ دندان هایش را ِجرم گیري کند  و مصرف چاي و قهوه را قبل 

از ترک مصرف سیگار، کم کند.

 اســتراحت کافي، نوشــیدن مایعات به خصوص آب و آب میوه ، استفاده از خوراکي هاي جایگزین 
)تخمه ، پســته ، هویج و کشمش( دیگر مواردی اســت که به گفته امامیه، می تواند به ترک سیگار 

کمک می کند.

علمی
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

در بحران کرونا، حوزه بهداشت، با 
سیستم نظام شبکه، و ارایه خدمات، 

نمود بیشتری یافت

دکتــر فاطمه محمدبیگی، نماینده منتخب مردم شهرســتان های 
قزوین، البرز و آبیک با حضور در مرکز بهداشــت شــهید بلندیان 
شهرستان قزوین ضمن قدردانی از تالش های ارزشمند و مخلصانه 
کادر حوزه بهداشت، گفت: این حوزه در روزهای سخت همیشه در 
کنار مردم بوده و در روزهای شــیوع بیماری کرونا با سیستم نظام 

شبکه و ارایه خدمات، نمود بیشتری یافت.  
وی اظهار کرد که اگر نظام شــبکه منسجم و برنامه ریزی شده ای 
نداشتیم، فاجعه عظیم انسانی در بحران کرونا به وقوع می پیوست، 
چنانچه در نظام شــبکه، با وجود بهورز و مراقب ســالمت، کمک 

شایانی به سیستم درمان شد.
Á  پیشگیری، بهتر، ارزان تر و آسان تر

دکتــر محمدبیگی، تصریح کرد که یکــی از اولویت های اصلی ما، 
سالمت مردم است و تمام تالش بر این است تا در مجلس یازدهم، 
برنامه های حوزه سالمت، در بخش حوزه پیشگیری و بهداشت، در 
اولویت گنجانده شــود و تخصیص اعتبارات نیز با اولویت بهداشت، 
مــد نظر قرار گیرد. وی ادامه داد: نماینده منتخب مردم بر این باور 
اســت که برای کاهش دغدغه مردم در حوزه درمان، پیشــگیری، 

بهتر، ارزان تر و آسان تر از درمان است.
دکتــر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشــت شــهید بلندیان 
شهرستان قزوین نیز ضمن ارایه فعالیت های واحدهای این مرکز و 
روند پیگیری بیماری کرونا ویروس، ابراز امیدواری کرد در مجلس 
یازدهم، بخش بهداشــت، بیشتر از گذشته مورد عنایت قرار گیرد و 
با حمایت های نمایندگان مجلس، شــاهد ارتقای برنامه های حوزه 

بهداشت و سالمت باشیم.
این دیدار، روز سوم خرداد 99 در محل مرکز بهداشت قزوین انجام 

شد و دکتر اکبر یوسفی، معاون مرکز نیز حضور داشت.

آیین تجلیل از خّیرین طرح اِکرام، 
در مرکز بهداشت شهرستان قزوین 

برگزار شد

دکتــر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشــت شــهید بلندیان 
شهرســتان قزوین در آییــن تجلیل از حامیان حوزه ســالمت در 
طرح اِکرام این مرکز با گفتن اینکه انسان هایی که حامیان یتیمان 
هستند، از جمله پاک ترین انسان ها نزد خداوند هستند؛ گفت:  مال 
و ثروت، در جهان دیگر، هیچ ارزشــی نــدارد و تنها اَعمال خوب، 
شایســته، نیکی کردن و رسیدگی به دیگران است که باقی می ماند 

و نزد خدا ارزشمند است.
وی، فرهنگ حمایت و کمک به قشــر آســیب پذیر جامعه را یک 
فرهنگ ذاتی و نهفته در فرهنگ ایرانی دانســت و افزود: زمینه فقر 
در فرهنگ اســت و با برنامه ریزی و ســازماندهی، بویژه در بخش 
کــودکان و نوجوانان و آموزش هــای صحیح، می توان هم در ارایه 

خدمات و هم در ارتقای سطح سواد سالمت موفق بود.
Á خّیرین، یاری رسان کمیته امداد

مهرعلی حق گویان، مدیر کمیته امداد شهرستان قزوین هم ضمن 
قدردانی از احسان و حس نوع دوستی خّیرین و حامیان گرامی که 
در ســال 98 به کمک این عزیزان پرداختند، خاطر نشان کرد: اگر 
همراهی و همیاری خّیرین نبود، کمیته امداد به تنهایی قادر به حل 
مشــکالت و زدودن فقر از نیازمندان نبود، و طبق وعده الهی، این 
بزرگواران، هم در دنیا و هم در آخرت رستگارند. وی افزود که همه 
باید تالش کنیم تا فرهنگ کمک رساني و دستگیري از نیازمندان 

و محرومان جامعه، گسترش یابد.
حق گویان، با تشــکر از تالش هاي حوزه بهداشت و سالمت؛ گفت: 
این شهرستان در پیشبرد برنامه هاي حوزه سالمت، ظرفیت بزرگي 
دارد و ایــن  آمادگی در حوزه های مختلف وجود دارد تا با آموزش 
و مشاوره خانواده های آسیب پذیر، نیازها احصا و با توانمند کردن 
و ایجاد اشــتغال و کمک به خانواده های نیازمند، گام هاي اساسي 

برداشته شود.
آیین تجلیل از خّیرین طرح ایتام و اِکرام کارمندان حوزه ســالمت 
شهرســتان قزوین، روز 13 خــرداد 99 برگزار شــد و علی اصغر 
کشــاورز، رییس کمیته امداد شهرستان قزوین و جمعی از خّیرین 

مرکز بهداشت نیز حضور داشتند.

بخاطر بی توجهی به دستورالعمل پیشگیری از کرونا

دو حجره در میدان میوه و تره بار  
شهر قزوین پلمپ شد

مهندس  محمدتقی ســلیمانی، کارشــناس مسؤول واحد بهداشت 
محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین اذعان کرد: با 
توجه به بازرسی های انجام شده از میدان میوه و تره بار شهر قزوین 
که از ســوی بازرســان مرکز بهداشت شهرســتان قزوین، نماینده 
دادســتانی، دادیار ویژه رســیدگی به تخلفات بهداشتی، همچنین 
نماینده اداره اماکن عمومــی و فرمانده کالنتری محل؛ دو واحد از 
حجره های میدان تره بار به دلیل عدم استفاده از ماسک، دستکش، 
عــدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و محفوظ نکردن مواد غذایی، 

پلمپ شدند.
وی یادآور شد که پیش از این، روز 17 اردیبهشت 99 تیم غربالگری 

ســالمت با دستگاه های تب سنجی و پالس اُکسی متر و تجهیزات 
ضروری در میدان تره بار قزوین مســتقر شده بود و ضمن آموزش 
روش های بهداشــت فردی، راه های پیشگیری از بیماری کرونا و 
نصب محتواهای آموزشــی در این محل، تذکرات الزم برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی را داده بود و مقرر شده بود که هیات رییس 

میدان، اقدامات اصالحی را در این مکان، نظارت و راهبری کند.
Á نظارت ها همچنان ادامه دارد

مهندس ســلیمانی تاکید کرد که در صــورت عدم توجه به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی توسط فروشــندگان و صاحبان اصناف در 
کل شهرســتان، طی بازرسی و مشاهده موارد تخلف، موضوع برای 
هماهنگی بــه فرمانداری ابالغ و از ادامــه کار متخلفان جلوگیری 

خواهد شد.
در شهرستان قزوین 

»طرح هر خانه، یک پایگاه 
سالمت«، در مناطق شهری آغاز شد

»طــرح هر خانه، یک پایگاه ســالمت« در 23 پایــگاه و 16 مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری، از روز 12 خرداد 99 شروع شد و در 
گام بعدی، مراکز خدمات جامع روســتایی تحت پوشش این طرح 

قرار خواهند گرفت.
منیر ســجادی، مسؤول گســترش مرکز بهداشت شــهید بلندیان 
شهرســتان قزوین بــا گفتن این خبر، اظهار کــرد: طرح ملی »هر 
خانه، یک پایگاه ســالمت« گام کلیدی برای ارتقای سالمت جامعه 
از طریق توانمندســازی خانوادها است و این طرح با هدف ارتقای 
سالمت و پیشگیری، مراقبت از عوامل خطر و بیماری ها و بازتوانی و 
توانبخشی در گروه بیماران حاد و مزمن و به منظور عملیاتی کردن 

مراقبت در نظام ارائه خدمات در قالب سطح بندی اجرا می شود.
Á  لزوم مشارکت مردم در طرح

سجادی، بیان کرد: از آنجایی که حفظ سالمتی، نیازمند برنامه ریزی 
است و طرح ملی »هر خانه، یک پایگاه سالمت « اقدامی موثر برای 
حفظ سالمت است، پس الزم است همه مردم، برای تامین سالمت 
فردی و جامعه خود مشــارکت مطلوب داشته  باشند و با تغییر در 
شــیوه و اصالح زندگی و در نتیجه، انتخاب های سالم برای زندگی 

سالم، شاهد ارتقای سالمت در سطح خانواده ها باشیم.
وی گفت که در شهرستان قزوین و برای اجرای این طرح ملی، هر 
مراقب سالمت، 25 داوطلب سالمت را جذب می کند و هر داوطلب 
ســالمت، 40 سفیر ســالمت را انتخاب می کند که در مجموع، در 
شهرســتان قزوین، س هزار و 650 داوطلب ســالمت و 146 هزار 
سفیر ســالمت در مراکز خدمات جامع سالمت شهری انتخاب می 

شوند.
به گفته مسؤول گسترش مرکز بهداشت شهرستان قزوین، سفیران 
سالمت با اصول پیشگیری از بیماری ها واگیر، تغذیه سالم، بازتوانی 
افراد ســالمند و بهبــود کیفیت زندگی، کنترل ســوختگی یا مثال 
ســقوط از ارتفاع و درمان های اولیه آشنا می شوند و تا زمانی که 
نیروهای حرفه ای و آموزش دیده، به یاری افراد نیازمند به خدمات 

پزشکی برسند، می توانند اقدامات اولیه را انجام دهند.

بالغ بر 23000 بازرسی از صنایع و کارگاه های شهرستان قزوین انجام شد  
در سنین بهره دهی و فعالیت افراد عوارض دخانیات، باعث اُفت نیروی کار سالم در جامعه می شود  

خانواده ها، آگاهانه و قاطعانه، با نوجوان مصرف کننده سیگار و یا قلیان، صحبت کنند  

عناوین خبرهای زیر را می توانید در پورتال دانشگاه مشاهده کنید



10
  سال ۲۰   شماره ۲۱۱    نیمه اول خرداد ماه  ۹۹  

در دوران همه گیری کرونا، در شهرستان البرز

درصد کودکان مبتال به سوء تغذیه و 
کوتاه قدی شدید، افزایش

 داشته است

صفر فیض الهی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در 
نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت زنان و خانواده شهرستان، 
درباره وضعیت سوء تغذیه در شهرستان البرز گفت: درصد کودکان مبتال 
به سوء تغذیه شــدید پس از همه گیری بیماری کرونا به 0.98 درصد 

رسیده است که این میزان پیش از آن 0.82 درصد بوده است.
این نشست، در سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان البرز برگزار شد و 
فیض الهی اظهار کرد: این میزان در روستای حصارخروان 5.62 درصد 
است که باالترین میزان سوء تغذیه را به خود اختصاص داده پس از آن، 

روستای پیریوسفیان با 2.2 درصد در رده دوم قرار دارد. 
مسؤول حوزه سالمت شهرستان البرز گفت: میزان کودکان زیر پنج سال 
مبتال به کوتاه قدی شدید، پس از همه گیری کرونا به 1.19 درصد رسیده 

که این میزان، قبل از آن، 0.9 درصد بوده است.
فیض الهی بیان کرد: روستای حصارخروان با 6.32 و روستای پیریوسفیان 
با 3.94 درصد، بیشترین میزان کودکان زیر پنج سال مبتال به کوتاه قدی 

شدید در شهرستان البرز را به خود اختصاص داده اند.

رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
کیوسک های مطبوعاتی، الزامیست

مهندس خیراله مهرعلیان، کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در خصوص الزامات فاصله گذاری 
اجتماعی در کیوسک های مطبوعاتی گفت: الزم است کلیه متصدیان، در 
سامانه وزارت بهداشت، خوداظهاری کنند و در صورتی که عالئم بیماری 
را نداشــته باشــند، ُفرم مربوطه را چاپ کنند و هنگام مراجعه بازرس 

بهداشت، به او ارائه کنند.
وی اظهار کرد که باید از تجمع مشتریان در کیوسک و ازدحام و شلوغی 
اجتناب شود و برای رعایت فاصله یک تا دو متر بین مشتریان از خطوط 

خط کشی شده در جلوی کیوسک استفاده شود.
مهندس مهرعلیان بــا بیان اینکه متصدی باید حائل نایلونی بین خود 
و مشــتری نصب کند، گفت: شست و شــو و گندزدایی مستمر ابزار و 
وســایل مورد استفاده در کیوسک ها باید در آغاز و پایان کار انجام شود 
و در صورت امکان، یک شیشــه سراسری، روی روزنامها و مجالت برای 

جلوگیری از تماس مداوم دست مشتریان با آن ها قرار گیرد.
 مهندس مرتضی جانی، کارشناس مسؤول واحد بهداشت محیط شبکه 
بهداشت و درمان شهرســتان البرز در خصوص نگهداری و عرضه مواد 
غذایی در کیوسک ها گفت: فروش مواد غذایی فاقد بسته بندی ممنوع 
اســت. وی افزود که متصدیان موظفند هنگام قراردادن مواد غذایی در 

یخچال و قفس ها از دستکش یکبار مصرف استفاده کنند.
به گفته مهندس جانی، تا اطالع بعدی، عرضه مواد آشامیدنی غیر بسته 
بندی مانند چای و نسکافه و همچنین عرضه مواد دخانی به هر شکل، در 

کیوسک ها ممنوع است. 

در شهرستان البرز 

بروز اقدام به خودکشی از سال 96 تا 
98، روند نزولی داشته است

به گفته مسؤول حوزه سالمت شهرستان البرز، با انجام اقدامات پیشگیرانه، 
بروز اقدام به خودکشی از سال 96 تا 98، در شهرستان البرز، روند نزولی 

داشته که البته باز هم از میانگین استانی باالتر است.
صفر فیض الهی، سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان شهرستان البرز 
در اولین نشست سال 99، کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت زنان و 
خانواده این شهرستان، در مورد وضعیت خودکشی در شهرستان البرز، 
این موضوع را بیان کرد و افزود: با وجود این کاهش ها، هنوز بروز مرگ 

ناشی از خودکشی، در سال 98 نسبت به سال 92 بیشتر است.
این نشســت، روز 31 اردیبهشــت 99 در ســالن کنفرانس فرمانداری 
شهرستان البرز برگزار شد و فیض الهی ادامه داد: این هشداری است برای 
ما تا با همکاری های بین بخشی در زمینه پیشگیری، مانع گسترش این 

معضل اجتماعی شویم. 
فیض الهی با گفتن اینکه 76 درصد مرگ ناشــی از خودکشی را مردان 
شامل می شوند؛ بیان کرد: گروه سنی 15 تا 24 سال، بیشترین میزان 
اقدام به خودکشــی را داشته اســت که سومین علت فوت در این گروه 

سنی است.

رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی 
در بیرون از منزل، راهکار مناسب برای 

کنترل شیوع بیماری کروناست
بیشترین احتمال انتقال ویروس کرونا زمانی است که افراد با هم ارتباط 
نزدیک داشته باشند. با حفظ فاصله بین افراد، می توان از انتقال بیماری 

پیشگیری کرد.
راضیه فتوحی، کارشناس مسؤول واحد آموزش و ارتقای سالمت شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان البرز با بیان این مطلب، گفت: اگر سن بیش 
از 65 ســال، یا بیماری زمینه ای دارید، خود را بیشتر به ماندن در خانه 
مقید کنید. وی افزود که حتی اگر جوان و سالم باشید، می توانید بیمار 
شوید و بیماری را به دیگران منتقل کنید، پس، فقط در صورت ضرورت 

از خانه خارج شوید.
فتوحــی بیان کرد که این ضرورت ها، شــامل: رفتن بــه محل کار یا 
تحصیل)اگر دورکاری یا آموزش مجازی، مقدور نباشد(، خرید مواد غذایی 
ضروری و برگشــت سریع به خانه )اگر خریدهای تلفنی و اینترنتی در 
دسترس نباشد(، معاینه ضروری پزشک و مراقبت از فردی بیمار در خارج 

از منزل است.
وی توصیه کرد: در صورت نیاز به بیرون رفتن از خانه، این کار را فقط در 
ساعت های خلوت انجام دهید، در بیرون از خانه و در جاهایی که امکان 
شلوغی هست، حتماً از ماسک استفاده کنید، همواره به یاد داشته باشید 
که افراد بدون عالمت هم می توانند ویروس را انتقال دهند. از شــرکت 
در کارهای گروهی و نیز نزدیک شــدن به افراد در معرض خطر، نظیر 
سالمندان خودداری کنید. فاصله یک تا دو متر را از دیگران در همه جا 
حفظ کنید. از دست دادن، در آغوش گرفتن و بوسیدن یکدیگر پرهیز 
کنید. کارهای خود را در نزدیک ترین فاصله ممکن انجام دهید تا مجبور 
به استفاده از وسیله نقلیه عمومی نشوید. خریدهای ضروری خود را برای 

یک هفته انجام دهید، تا کمتر از خانه خارج شوید.

این کارشناس گفت: به جای استفاده از پول نقد، پرداخت ها را با تلفن 
همراه انجام دهید. هنگام عطس و سرفه از دستمال کاغذی یا داخل آرنج 
استفاده کنید. دستمال کاغذی استفاده شده را در سطل زباله در دار یا 
کیس نایلون بیاندازید. پاک کننده های الکلی برای تمیز کردن دست و 
ماسک و دستکش به همراه داشته باشید و از دست زدن به چشم، دهان 

و بینی خودداری کنید.

خوردن الکل، ویروس کرونا را در 
بدن فرد مبتال به بیماری کرونا از بین 

نمی برد
دکتر بهاره شمس، کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز گفت: خوردن الکل، ویروس کرونا 

را در بدن فرد مبتال به بیماری کرونا از بین نمی برد.
وی اظهار کرد که برای اینکه الکل طبی)اتانول( بتواند ویروس کرونا را از 
بین ببرد، غلظتش باید 70 درصد باشد و این در حالی است که اگر غلظت 

الکل خون، باالی نیم درصد حجمی باشد، باعث مرگ انسان می شود.
این کارشــناس نظارت بر مواد غذایی ، آرایشــی و بهداشتی بیان کرد: 
غرغــره کردن، الکل نیز فایده ندارد، زیرا جــدا از اینکه الکل با ویروس 
داخل ترشحات گلو، به خوبی تماس پیدا نمی کند و آن را از بین نمی 
برد؛ برخی الکل ها ممکن است حاوی الکل صنعتی)متانول( باشند که به 
شدت سمی هستند و در تماس با بدن، سریع جذب می شوند. وی افزود 
که تقریباً یک قاشق غذا خوری الکل صنعتی، می تواند باعث مرگ انسان 

شود و حتی برای گندزدایی سطوح هم کارایی ندارد.
بنا به اظهار دکتر شمس، بیشــتر الکل های طبی در دسترس، حاوی 

افزودنی هایی هستند که آن ها را سمی و غیرخوراکی می کند.

مصرف دخانیات، تا حد زیادی، سیستم 
ایمنی بدن را ضعیف می کند

مهندس مریم کنعانی نژاد، کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان البرز به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات گفت: مصرف 
دخانیات، تا حد زیادی، سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند. وی افزود 
که شواهد نشان می دهد، میزان مرگ ناشی از بیماری کرونا، در افرادی 

که دخانیات مصرف می کنند، باالتر است.
این کارشناس بهداشتی اظهار کرد: در صورت مصرف دخانیات به صورت 
گروهی، احتمال انتقال ویروس به سایر افراد، افزایش پیدا می کند. وی 
هشدار داد که با توجه به اینکه ویروس کرونا قابلیت ماندگاری زیادی در 
سطوح دارد، روی اجزای داخلی قلیان، مانند: بدنه، شیلنگ و مخزن آب، 
به مدت طوالنی می نشــیند و به علت عدم امکان گندزدایی ابزارآالت 

قلیان، بیماری کرونا از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.
کارشــناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز از 
مردم خواست ضمن آن که از استعمال دخانیات از جمله سیگار، قلیان، 
پیپ و غیره برای حفظ ســالمت فردی و جلوگیری از ضعیف شــدن 
سیســتم ایمنی بدن خودداری کنند؛ از اســتعمال دخانیات در اماکن 
عمومی خودداری کنند؛ زیرا دود دســت دوم نیز می تواند وارد ریه افراد 

شده و موجب بیماری شود.
مهندس کنعانی نژاد با اشاره به اینکه باید از مصرف مواد دخانی به صورت 
مشترک به دلیل احتمال انتقال ویروس کرونا خودداری کرد و در اماکن 
مصرف و عرضه دخانیات، مانند قلیان سراها حضور نیافت؛ گفت: تا اطالع 
بعدی، نباید تست، توسط دستگاه اندازه گیری در کلینیک ترک سیگار 
و مطب های متخصصان ریه را انجام داد؛ زیرا خطر انتقال ویروس کرونا 

به فرد وجود دارد. 

تصمیم گیری، اراده و صرف زمان، 
راهکارهای کلیدی ترک دخانیات است

مهندس مرضیه قیامی، کارشــناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان البرز به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات، در خصوص 

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
البرز
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توسط کارشناسان غذا و دارو در شهرستان البرز بیش از 12 هزار محلول ضدعفونی کننده دست و گندزدای   عناوین خبرهای زیر را می توانید در پورتال دانشگاه مشاهده کنید
سطوح، توقیف شد 

بویین زهرا

برگزاری نشست اضطراری در منطقه 
شال برای بررسی اقدامات کنترلی 

شیوع بیماری کرونا
نشست اضطراری مشترک بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای 
اجرای گام دوم فاصله گذاری اجتماعی و اتخاذ تدابیر اورژانســی به 
منظور پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا در کانون های پُرخطر 
شهرســتان بویین زهرا با حضور امام جمعه، بخشدار، رییس دادگاه 
انقالب، اعضای شــورای اســالمی، جمعی از معتمدان شهر شال و 
کارشناسان ستاد شبکه بهداشــت و درمان شهرستان بویین زهرا، 
در دفتر امام جمعه این شهر، روز  هفتم خرداد 1399 برگزار شد.

در این نشست، دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان بویین زهرا با ارائه گزارشی مفصلی از وضعیت و 
شــرایط شیوع بیماری کرونا در شهر و منطقه شال بر جلوگیری از 
برگزاری مراســم و تجمعات رسمی و غیر رسمی برای جلوگیری از 

شیوع و افزایش مبتالیان به این بیماری تاکید کرد.

وی در ادامه با ابراز نگرانی در خصوص حفظ و تامین سالمتی گروه 
های در معرض خطر، بویژه مادران باردار، با تشــکر از مســاعدت 
و همکاری مســؤوالن و گروه های مردمــی و جهادی این منطقه، 
ابراز امیدواری کرد با ادامه این همکاری، شاهد کنترل روند ابتالی 

بیماری در بخش شال باشیم.
کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت شهرستان نیز با ارائه گزارش 
آماری از مبتالیان به بیماری کووید19 در بخش شــال، خواســتار 
جدیــت در قرنطینه افراد مبتال، اجرای پروتکل های بهداشــتی و 

برخورد قانونی با متخلفان بهداشتی شد.
همچنیــن، هر یــک از کارشناســان مرکز بهداشــت، امام جمعه، 
بخشــدار، رییس دادگاه انقالب و دیگر حاضران در نشست، نظرات، 
پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص پیشگیری و کنترل روند 

شیوع این بیماری در منطقه شال را بیان کردند.

راهکارهای ترک مصرف دخانیات، گفت: ترک دخانیات نیاز به زمان دارد. 
باید به آن فکر کرد، تصمیم گرفت، اراده را تقویت کرد، ضررهای مصرف 
دخانیات و فواید ترک آن را دانست و بدین منظور، یک روز را برای ترک 

دخانیات انتخاب کرد.
مهندس قیامی در خصوص راهکارهای عملی ترک سیگار اظهار کرد: نوع 
سیگار و مواد دخانی را عوض کنید، سیگارها را نصفه بکشید و مصرف 
ســایر مواد دخانی را کاهش دهید، دستی را که سیگار با آن می کشید 
عوض کنید، هر روز، روشن کردن اولین سیگار یا مصرف سایر مواد دخانی 
را به تاخیر بیاندازید، به هر کدام از سیگارهایی که روشن می کنید یا مواد 

دخانی که مصرف می کنید فکر کنید. بدون سیگار از منزل یا محل کار 
خارج شوید. زیرسیگاری ها را مخفی کنید و آب فراوان بنوشید.

این کارشناس بهداشــتی گفت: بعد از شش ماه ترک دخانیات، میزان 
ناراحتی های مختلف جسمی و روانی در افراد سیگاری به نصف کاهش 
پیدا می کند. افرادی که دخانیات را ترک کرده اند حتما باید توصیه های 
تغذیه ای برای جلوگیری از چاقی پس از ترک دخانیات را رعایت کنند. 
در شــرایط ترک و پس از آن، باید مصرف گروه های میوه و سبزی ها و 
لبنیات کم چرب و حبوبات افزایش یابد؛ زیرا استفاده از این مواد غذایی 
تمایل به مصرف مجدد دخانیات را کاهش می دهد و از طرفی کم کالری 

بوده و و در نهایت باعث جلوگیری از اضافه وزن و چاقی ناشــی از ترک 
دخانیات می شوند. 

وی بیان کرد: افزایش فعالیت روزانه، مثل پیاده روی تند همراه با تنفس 
عمیق بسیار موثر اســت. پیاده روی و نرمش های سبک روزانه فشار و 
تنش ناشی از ترک دخانیات را در شما کاهش می دهد و آرامش عضالنی 
به همراه دارد. موجب شــادی، و خوش اخالقی شده و شما را در مقابل 
وسوســه مصرف دخانیات حفظ می کند. ورزش، شما را در حفظ رژیم 
غذایی تان کمک می کند و موجب کاهش وزن و بازســازی توان بدنی 

می شود.

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین

بازدیدهای روزانه بهداشتی از 
مدارس شهرستان آوج در مبارزه

 با کرونا

به گفته ابوذر رئیســوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آوج، همزمان با بازگشایی مدارس و به منظور حفظ سالمت دانش 
آموزان، خانواده آنان و معلمان، مدارس شهرســتان، توسط ناظران 
سالمت و کارشناســان بهداشت محیط شــبکه بهداشت و درمان 

شهرستان آوج بازدید شدند.
هانیه مرادی، کارشــناس مسؤول واحد ســالمت نوجوانان،جوانان 
و مدارس شهرســتان، هدف از این بازدیدهــا و اطمینان از رعایت 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها را ایجاد محیطی أمن برای پیشگیری 
از ســرایت بیماری کووید 19 در بین دانش آموزان و جامعه اعالم 
کرد و گفت: گندزدایی ســطوح، تأمین صابون مایع و محلول های 
ضدعفونی، فاصله گذاری اجتماعی مناســب در کالس ها و رعایت 
سایر پروتکل های بهداشتی از مهم ترین موارد بررسی شده در این 

بازدیدها بود.
این کارشناس ضمن تأکید بر اســتمرار این بازدیدها، از لزوم ثبت 
خوداظهاری هــر س روز یک بار دانش آموزان، والدین آنان و کادر 

مدارس در سایت سالمت به نشانی: salamat.gov.ir خبر داد.

اجرای مرحله دوم طرح همایش 
کمک مؤمنانه در شهرستان آوج با 

توزیع 50 بسته سبد غذایی

در مرحله دوم طرح همایش کمک مؤمنانه، 50 بســته سبد غذایی 
حمایتی در میان اقشــار نیازمند شهرســتان آوج با اولویت مراکز 

خدمات جامع سالمت روستایی توزیع شد.
ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان آوج با 
اعالم این خبر ادامه داد: پس از بررســی های انجام شــده توسط 
کارشناسان در مراکز خدمات جامع سالمت روستایی، لیست افراد 
واجد شــرایط اعالم و هماهنگی الزم برای برخورداری خانوارهای 
نیازمند از این کمک ها انجام شد. وی هدف از اجرای طرح را بهبود 
رشد، وزن گیری مناسب و پیشگیری از سوء تغذیه در بین کودکان، 

ماردان باردار وشیرده نیازمند دانست.
عباس کمالی، کارشناس مسؤول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان آوج، با اعالم اینکه این طرح با همکاری معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین و مشارکت خّیرین استان 
انجام شــده است، ادامه داد: بســته های مواد غذایی شامل: برنج، 
روغن، ماکارونی، نخود، لوبیا، رب گوجه فرنگی و مرغ در قالب طرح 

همایش کمک مؤمنانه در بین خانوارهای واجد شرایط توزیع شد.
گفتنی اســت، 100 بسته حمایتی دیگر نیز در مرحله اول طرح در 

بین خانوارهای نیازمند شهرستان توزیع شده بود.

پیشگیری از شیوع بیماری های 
روده ای با تقویت همکاری ها بین 

بخشی در شهرستان آوج

به گفته ابوذر رئیســوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آوج، با توجه به شروع فصل گرما و احتمال شیوع بیماری های روده 
ای، نشست هماهنگی پیشگیری از این بیماری ها، با حضور مهندس 
کمال اسماعیل زادگان، رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان آوج و 

با تأکید بر لزوم تقویت همکاری ها بین بخشی برگزار شد.
مهندس محمد ابراهیم غمخواه، کارشناس مسؤول بهداشت محیط 
شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان آوج هم با اشــاره به اهمیت 
دسترســی آب آشامیدنی سالم در پیشگیری از شیوع بیماری های 
روده ای، انجام بازدیدها از مخازن و ُکلرسنجی های مشترک، تأمین 
پرکلرین برای روستاهای غیرتحت پوشش باالی 50 خانوار، تسریع 
در رفع شکســتگی ها، اطالع رسانی در خصوص عدم ذخیره سازی 
آب به صورت طوالنی مدت، بویژه توســط ساکنان فصلی، مدیریت 
صحیح مصرف آب و تسریع در تکمیل پروژه فاضالب شهری آبگرم 

را از مهمترین مصوبات این نشست دانست.
گفتنی اســت، این نشست، روز 11 خرداد 1399 در دفتر مدیریت 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار شد.

آوج

نشست هماهنگی بیماری های منتقله از آب و غذا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج  عناوین خبرهای زیر را می توانید در پورتال دانشگاه مشاهده کنید
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5.با مراجعه حضوری به این اداره به نشــانی قزوین  خیابان نواب شــمالی   مجتمع ادارات   ســاختمان شــماره 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

سامانهای ارتباطی وزارت بهداشت
شماره تلفن »۱4۹۰«: سامانه دریافت هرگونه شکایت مردمی   

در زمینه تهیه داروی کمیاب  و بهداشت محیط و کار. 
 شماره تلفن »۱۵۹۰«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات   

مردمی در  نظام سالمت .
 شماره تلفن »۱6۹۰«:  سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات   

سالمت.

حقوق شهروندی

قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد 
ماده8 ـ به منظور پیشــگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل 
حسب مورد بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.

الف ـ به تدوین سیاســتها و راهکارهای شــفاف سازی اطالعات 
و اســتقرار و تقویت نظامهای اطالعاتی و استانداردسازی امور و 
مســتند نمودن فعالیتهای دستگاهای اجرائی برای ثبت و ضبط 
شفاف و جامع کلیه عملیات، اطالع رسانی الزم به عموم مردم و 

همچنین تأمین نیازهای اطالعاتی دستگاهای نظارتی و اطالعاتی 
کشور اقدام نماید.

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

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

و متدین تربیت کنند.


