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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

انجام  41 هزار  »اِم آر آی« 
در مركز آموزشي - درماني 

والیت قزوین

اســتان  در  نوزاد   700
ماندگی  عقب  از  قزوین 
ذهنی، در امان ماندند

صفحه 3 

آیین افتتاح ســومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی 
و آرایشــی و بهداشتی اســتان قزوین، با حضور 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، برگزار شد. در این نمایشگاه، واحدهایی از 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین نیز با برپایی غرفه، 

حضور داشتند.
پیش از افتتاح رســمی نمایشــگاه، دکتر مهرام 
در ســخنانی، گفت: برای استان قزوین که قطب 
تولید شــوینده ها در کشور است، توجه بیشتر به 

محصوالت بهداشتی، الزم است.
متولی ســامت اســتان قزویــن با بیــان اینکه 
نمایشگاه جایی است که همه تولید کنندگان در 
فضایی رقابتی، محصــول فکر و تاش خود را به 
نمایش می گذارند؛ اظهار کرد: در رقابت مســابقه 
ای تولید، راهی جز برندسازی و ارتقای کیفیت و 

به تبع آن، جلب اعتماد مردم نیست.
دکتر مهرام بــا گفتن اینکه بین ۵۰ تا ۷۰ درصد 
کاالهای آرایشــی وارد شــده به اســتان قزوین، 

قاچاق اســت و این اتفاق خوبی نیست؛ عنوان 
کرد: بعضی ها برای کســب سود بیشتر با وارد 
کردن کاالهای بهداشــتی و آرایشی قاچاق به 

سامت مردم آسیب می زنند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، همچنین 
از همه شــرکت های تجهیزاتی، دارویی، بازار و 
کارکنان دانشگاه به خاطر تأخیر در پرداخت ها 

عذرخواهی کرد.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سامت، 
بیمارســتان ها را از ورشکســتگی نجات داد و 
دسترســی مردم را به خدمات ارزان ســامت، 
تســهیل کرد؛ اظهار کرد: هر چند مشــکاتی، 
کشــوری وجود دارد، ولی چرا با وجود موفقیت 
ها ســعی می کنند طرح را با شکســت روبرو 

کنند؟
دکتــر مهرام، طرح تحول نظام ســامت و برجام 
را دو افتخاری بر پیشــانی دولت یازدهم دانست 
و گفت: دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، برای سرپا 

نگه داشــتن بیمارستان هایش، باید مطالباتش را 
از بیمه دریافت کند.

در سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آرایشی 
و بهداشــتی اســتان قزوین، بیش از ۵۰ شرکت 
تولید کننده و توزیع کننده این محصوالت، غرفه 

های خود را در فضایی به وسعت یک هزار و 6۰۰ 
مترمربع برپا کردند.

در آیین افتتاحیه، قاســم بهرامی، به نمایندگی از 
صنف تجهیزات پزشــکی، به بیان مشــکات این 

صنف پرداخت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی استان :

در رقابت مسابقه ای تولید، راهی به جز ارتقای کیفیت و جلب اعتماد مردم نیست

تأکید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر پیشرفت سریع کار پروژه احداث رادیوتراپی
خبر. سّید مهدی موسوی . 

روز هشــتم آبان 139۵ دکتــر منوچهر مهرام رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین از نحوه پیشــرفت پــروژه احــداث رادیوتراپی مرکز 
آموزشــی - درمانی والیت قزوین بازدید و بر ســرعت دادن به احداث 

این پروژه، تأکید کرد.
متولی ســامت استان قزوین، دستگاه های شــتابگر خطی )دستگاه 
رادیوتراپی( را به عنوان بخشــی مهم از روند درمان بیماران سرطانی، 

دانســت و با توجه به نیاز جدی بیماران استان به این دستگاه، به 
مسؤوالن مربوطه سفارش کرد که کار را با جدیت تمام ادامه دهند.

 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین را در این بازدید، مهندس 
ناصر زینالی،  مشاور رییس دانشگاه در امور عمرانی؛ مهندس وحید 
خورشــیدی، مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه و محمد 
هاشم کیایی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین، همراهی 

می کردند
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اطالعات مدیران دستگاه های اجرایی 
استان قزوین درباره راه های پیشگیری از 

سرطان، به روز شد
خبر، جواد منهجی. 

 بر مبنای طرح مداخله ای آموزش ســرطان  و مصوبه شورای  عالی 
 ســامت و امنیت غذایی اســتان قزوین، معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، با هماهنگی خانه مشارکت مردم در استان، روز 
پنجم آبان 139۵ برای کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان، در 
سالن اجتماعات استانداری، همایشی برگزار کرد و اطاعات آنان را 

درباره راه های پیشگیری از سرطان، به روز کرد.
همایش مذکور با سخنرانی ایوب رحیمی، معاون سیاسی - امنیتی 
استانداری قزوین آغاز شد و  وي ضمن اشاره به مصوبه شورای عالی 
سامت و امنیت غذایی، اهمیت برگزاری این نشست آموزشی را به 

مدیران اجرایی دستگاه ها یادآوری کرد.
ســخنران بعدی، حجت االسام والمســلمین عبدالکریم عابدینی، 
امام جمعه قزوین و نماینده ولی فقیه در اســتان، با موضوع سامت 

معنوی،  تقوا را غذای روح و روشــن کننده عقل دانســت که انسان 
را دانــا می کند. وی افزود که بین جســم و روح، مانند: مثل قرآ ن و 

عترت، جدایی ممکن نیست.
همچنین، دکتر ســّید ســعید  اســکویی، معاون بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشــکی قزوین، درباره کلیات بیماری ســرطان، شــاخص ها، 
آمار وضعیت بیماری ســرطان در کشور و استان ، سند ملی بیماری 
غیر واگیر و اهداف آن و خدمات مرکز بهداشــت اســتان در حیطه 

پیشگیری و غربالگری بیماری سرطان، سخن گفت.
دکتر ســولماز فرخ زاد، مسؤول بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت 

اســتان قزوین نیــز در مورد عائــم خطر و راه های پیشــگیری از  
ســرطان و مهندس نوروز علی عزیزخانی، رییس دبیرخانه سیاســت 
گذاری سامت مرکز بهداشت استان قزوین، در مورد  نقش تغذیه در 

پیشگیری از سرطان، توضیح دادند.

راهکارهای كاهش هزینه های طرح 
تحول سالمت بررسی شد

در نشستی که روز شــنبه 8 آبان با حضور دکتر یوسفی معاون 
توســعه مدیریت و منابع، دکتر کشــاورز مدیر درمان ، مدیران 
مراکز آموزشــی درمانی، مدیران بودجه ، مالی و توسعه سازمان 
ومنابع انسانی دانشگاه در ساختمان شماره 1 ستاد برگزار شد، 
راهکارهای کاهش هزینه طرح تحول نظام ســامت بدون فشار 
مالــی بر بیماران از طریق تجزیه و تحلیل پیشــنهاد های ارائه 

شده مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشســت پیشــنهاد های ارائه شــده از سوی حوزه های 

مختلف، تجمیع و برای ارائه به وزارت بهداشت آماده شد.

آغاز به  كار اولین مركز همودیالیز در 
شهرستان البرز

این مركز در شهر الوند است

خبر الهام حاجی رفیعی.
 اولین مرکز همودیالیز شهرستان البرز، در شهر الوند با گنجایش 33 تخت 

دیالیز، آبان ماه سال 139۵ آغاز به کار کرد.
دکتر عبداله کشاورز، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعام 
این خبر، گفت: با راه اندازی این مرکز، بیماران دیالیزی شهرستان البرز، 
برای انجام همودیالیز، از مراجعه به بیمارستان های قزوین بی نیاز می شوند.

 این مقام مسؤول عنوان کرد:  در اولین فاز راه اندازی این پروژه درمانی، 
حداقل تعداد 6۰ بیمار تحت دیالیز از مراکز دیالیز شهرستان قزوین به این 
مرکز منتقل شدند و به یقین، تأثیر بسزایی در ارائه خدمات مناسب و به 

موقع به بیماران نیازمند دیالیز استان خواهد داشت. 
دکتر کشــاورز با اشــاره به این که مرکز مورد نظر به صورت موقوفه در 
اختیار دانشگاه قرار گرفته است، تصریح کرد: اختصاص زمین و ساخت 
بنای آن در چهار طبقه و زیر بنای 63۰ متر مربع، توسط موقوفه خزانه 

الوند انجام شده است. 
وی افزود:  تجهیز آن نیز توسط  شرکت دیالیز تجهیز )نماینده شرکت 

B.Braun ( انجام شده است.

خبر، جواد منهجی. 
در نشست مدیران و کارشناسان مسؤول حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین و مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، 
اعام شــد که تیم سامت این شهرستان در پایش سطوح ارائه دهنده 

خدمت، توانمندتر شده است.
این نشست با حضور دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین برگزار شد و در آن، دکتر سّید علیرضا خونساری، 
رییس مرکز بهداشــت شهرســتان قزوین، در مورد مزایای استفاده از 
این چک لیســت برای بررسی صحیح  فرآیند پایش مراکز بهداشتی و 

روستایی، سخن گفت.

به گفته متولی سامت شهرستان قزوین، توانمندتر شدن تیم سامت 
در پایش ســطوح ارائه دهنده خدمت، پرهیز از موازی کاری در پایش 
مدیریتی از طرف کارشناســان و در نهایت  استمرار، ارتقاء و هدفمندی 
پایش ها، از مزایای چک لیست مورد نظر است. این نشست با ارائه نظرات 
کارشناسان در مورد بندهای مختلف این چک لیست، همرا ه بود. نشست 
مذکور با موضوع بررسی چک لیست پیشنهادی مرکز بهداشت قزوین، 
روز هشتم آبان 139۵در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین برگزار شد.
مدیر مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین:

مأموریت كمیته »كام«، بهبود مستمر كیفیت 
از طریق ارتقای فرایندها و ایمنی است 

خبر. سید مهدی موسوی.
روز 12 آبان 139۵ نشســت کمیتــه »کام« )کارت امتیازی متوازن( 
مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین با حضور رییس و مدیر این مرکز 
برگزار شــد. هدف از برگزاری نشست های این کمیته، بهبود مستمر 

کیفیت از طریق ارتقای فرایندها و ایمنی عنوان شده است.
محمد هاشــم کیایی، مدیر مرکز آموزشــی - درمانی والیت قزوین، 
کمیته »کام« را متشــکل از مدیریت ارشد سازمان و پنج تا هفت تن 
از سایر مدیران رأس هرم سازمانی دانست که مسؤولیت شاخص های 

عملکردی و پیامدی را بر عهده دارند.
وی افزود: » کام«، چهار وجه، شــامل: »مالی«، »گیرندگان خدمت«، 
»فرآینــد داخلی« و »رشــد و یادگیــری« را در قالب چــراغ راهنما 

)داشبورد مدیریتی( مورد بررسی قرار می دهد.
این مقام مســؤول، اظهار کرد: کمیتــه» کام«، پایش عملکرد داخلی 
ســازمان در قبال تحقق اهداف اســتراتژیک تعیین شده از طرف تیم 
مدیریت اجرایی را بر عهده دارد. ایشان ادامه داد که »کام«، بخشی از 

ابزار مدیریت ارشد براي رهبري سازمان است.
یادآور می شــود، در این نشست، لیا سحرخیز، مدیر پرستاری مرکز، 

مسؤوالن بخش ها و رابطان اعتبار بخشی نیز حضور داشتند.

 خبر، سّید مهدی موسوی. 
به گفته انعام اله شــاه محمدي، کارشناس مسؤول بخش تصویربرداري 
مرکز آموزشي - درماني والیت قزوین، از شهریور سال 1391 با راه اندازی 
دســتگاه »اِم آر آی« در این مرکز، تاکنون بالغ بر 41 هزار تصویربرداری 

پزشکی برای بیماران انجام شده است.
Á بیشترین تصویربرداری از ستون فقرات و مغز بیماران

 شــاه محمدي با گفتن اینکه 36 هزار و 26۰ مورد به صورت سرپایی و 
چهار هزار و ۷4۰ مورد برای بیماران بستری در مرکز آموزشی - درمانی 
والیت انجام شده  است؛ گفت: بیشترین تصویربرداری از ستون فقرات و 

مغز بیماران بوده است.
 کارشــناس مســؤول بخش تصویربرداري مرکز آموزشــي - درماني 
والیت قزوین، عنوان کرد: دســتگاه »اِم آر آی« مرکز یکي از جدیدترین 
سیســتم هاي ام آر آی در دنیا است که با قدرت 1.۵ »تسا« با قابلیت 

منحصر بــه فرد »تکنیک تصویرنگاري مــوازي« و آنژیوگرافي عروق و 
سیســتم )Total imaging matrix( بــراي اولین بار در قزوین و در این 

مرکز راه اندازي شده است.
شــاه محمدی با اشاره به این که در این دستگاه، ضمن افزایش کیفیت 
تصاویر، زمان اسکن نیز به حداقل رسیده و بیمار کمترین زمان الزم را در 
تونل مگنت دستگاه سپري می کند؛ اظهار کرد: انواع تکنیک هاي کاهش 
صدا و تمهیدات الزم براي آسایش بیمار در طول اسکن در این دستگاه 

در نظر گرفته شده است.
کارشــناس مسؤول بخش تصویربرداري مرکز آموزشي - درماني والیت 
قزوین، یادآور شد که برای رفاه حال بیماران، این مرکز با بیمه های تأمین 
اجتماعی، خدمات درمانی ) روستایی، ایرانیان، سایر اقشار، کارمندی و 
بیمه سامت(، کمیته امداد امام خمینی )ره(،  نیروهای مسلح و جانبازان، 

برای انجام »اِم آر آی« قرارداد همکاری دارد.   

ارائه مقاله اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همایشی بین المللی

خبر، خدیجه سلیمانی. 
بهداشت  همایش  نوزدهمین  و  المللی  بین  همایش  اولین  در 
محیط و توسعه پایدار، اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مقاله ارائه کردند.
تهران  میاد  برج  در   139۵ آبان  سوم  تا  اول  روز  برنامه،  این 
بهداشتی  مراتب  برای  هایی  گزینه  انتخاب   « و  شد  برگزار 
 »MCDM مدیریت مواد زائد در نواحی شهری بر اساس روش
عنوان مقاله ارائه شده توسط دکتر رضا قنبری، دکتر روح اله 

کلهر و سعید طباطبایی؛ در بخش اساتید بود.
شیرابه  تصفیه  در  الکتروفنتون  روی  سازی  »بهینه  همچنین، 
مقاله  عنوان   ،»RSM شهری  زائد  مواد  بهداشتی  دفن  مرکز 
مسعود پناهی، مریم مرادنیا و آسیه آقایی، در بخش دانشجویان 

بود.
دانشکده  محیط  بهداشت  مهندسی  گروه  همایش،  این  در 
دانشجویان  همراه  به  قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط 
این دانشکده حضور داشتند. گروه مذکور با همراهی دکتر علی 
صفری واریانی، رئیس دانشکده بهداشت در این همایش حضور 

داشتند. 

تیم سالمت شهرستان قزوین در پایش سطوح 
ارائه دهنده خدمت، توانمندتر شده است

در مدت چهار سال انجام شد؛

انجام  41 هزار  »ِام آر آی« در مرکز آموزشي - درماني والیت قزوین
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ضربان

● دو مسؤولیت جدید فرا استانی برای مدیر مركز مدیریت 
شبکه مركز بهداشت استان قزوین 

دکتر ناصر کانتری، قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
و رییس مرکز مدیریت شــبکه این وزارت خانه، با صدور دو اباغ 
جداگانه، مهندس هاشــم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شــبکه 
مرکز بهداشت استان قزوین را با حفظ پُست و ردیف سازمانی، در 

دو مسؤولیت جدید فرا استانی منصوب کرد. 
در انتصاب اول، دکتر کانتری، مهندس علیجانی را به عنوان عضو 
کارگروه احداث واحد های بهداشــتی، منصوب کرد. این انتصاب 
برای تکمیل نظام شبکه کشور انجام شد و کارگروه مذکور، وظیفه 
نظارت بر عملکرد اجرای پروژه های عمرانی در دانشگاه های علوم 

پزشکی زنجان، قم، البرز،  ساوه، اراک و قزوین را بر عهده دارد.
در انتصــاب دوم، این مقام وزارتی، با اســتناد بند شــش پروژه 
پشــتیبان برنامه تحول ســامت در حوزه بهداشت، مدیر مرکز 
مدیریت شــبکه مرکز بهداشت اســتان قزوین را به عنوان عضو 
کمیته ملی پایش و ارزیابی عملکرد دانشــگاه های علوم پزشکی: 
مشهد، نیشابور، تربت جام، سبزوار و تربت حیدریه منصوب کرد. 

سرخط سالمت

خبر، سّید حسن موسوی.
 رقابــت دو پســر دوچرخــه ســوار ، در یکی از 
روســتاهای اطراف قزویــن، منجر به مصدومیت 
یکی از آن دو شــد. مصدومیتی که جانش را در 
معرض خطر قــرار داد و همراه با لطف الهی، این 
تاش کادر درمانی مرکز آموزشی- درمانی شهید 

رجایی قزوین بود که او را به زندگی بازگرداند.
زینت افشــار، پرســتار بخش آی ســی یو مرکز 
آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین، درباره این 
کودک مصدوم، اظهار کــرد: وی دچار خونریزی 
مغزی شــده بود که بافاصلــه بعد از پذیرش در 
مرکز، تیم بیهوشــی و پزشکی بر بالینش حاضر 

شده و کار احیا را با موفقیت انجام دادند.

افشار، با بیان این مطلب که، سپس، مراقبت های 
ویژه در این بخش برای درمان این بیمار 12 ساله، 
شــروع شد؛ عنوان کرد: رسیدگی مسؤول بخش، 
بویژه دکتر مهران مــرادی، متخصص جراح مغز 
و اعصاب و دکتر ســیامک یعقوبی، فوق تخصص 
مراقبت های ویژه، برای درمان این بیمار، ستودنی 

بود.
پرستار بخش آی سی یو مرکز آموزشی- درمانی 
شهید رجایی قزوین، گفت:  بیمار بعد از دو هفته 
بســتری در بخش مراقبت های ویژه، دو روز هم 
در بخش دو بســتری شــد و در نهایت، بیمار با 
وضعیت مطلوب و با تشــخیص پزشک مربوطه، 

مرخص شد.

درمان موفق پسر دوچرخه سوار  مصدوم در مركز 
آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین

خبر، جواد منهجی. 
»کم کاری تیروئید نوزادی« و »فنیل کتونوری«، دو بیماری هســتند 
که هر چند علت ابتا به آنها کاما متفاوت است، ولی در نهایت، عدم 
شناســایی به موقع این بیماری ها  منجر به عقب ماندگی ذهنی در 
کودک  مبتا می شــود. از سال 138۵ تاکنون، غربالگری کم کاری 
تیروئید نوزادان در اســتان قزوین، باعث شده است که در مدت این 
1۰ ســال، بالغ بر ۷۰۰ کودک بیمار در اســتان، شناســایی و مورد 

مراقبت قرار گیرند.
ایــن موضوع را فهیمه مصطفایی، کارشــناس بیماری های غیرواگیر 
مرکز بهداشت استان قزوین در کارگاهی آموزشی، بیان کرد و گفت: 
با شناسایی آنان  هم  سامت آینده این کودکان، تأمین شد و هم از 
هزینه های درمانی خانواده های آنان و سیستم سامت، کاسته شد. 
این کارشناس بهداشتی افزود که تعدادی از کودکان مذکور، وقتی به 
سن مدرسه رسیدند، به خاطر داشتن بهره هوشی نُرمال، در مدارس 

عادی، مشغول به تحصیل شدند.

Á 94 نجات 65 كودک در سال
کارشــناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشــت استان قزوین در 
گزارشــی از شاخص های اســتانی برنامه کم کاری تیروئید نوزادان؛ 
اظهار کرد:  فقط در سال 1394 تعداد 6۵ بیمار دیگر از عقب ماندگی 
ذهنــی، نجات یافتند. مصطفایی ادامــه داد: باید به ادامه روند حفظ 
شاخص های مطلوب و ارتقای مواردی که نیاز به توجه دارند، اهمیت 

داده شود.
Á »شناسایی شش كودک مبتال به »فنیل كتونوری

در این برنامه، مینا شهسواری، کارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز 
بهداشــت استان قزوین هم پس از ارائه گزارش شاخص های استانی 
برنامه »فنیل کتونوری«، از شناسایی شش نوزاد مبتا به این بیماری 

در سال 1394 خبر داد.
ایشــان عنوان کرد: در برنامه پیشگیری از بیماری فنیل کتونوری، بر 
انجام آزمایشــات ژنتیک مرحله اول والدین بیماران و کنترل درمان 

بیماران و پیگیری موارد غیبت از درمان آنان توجه می شود.
Á لزوم تداوم موفقیت ها

دکتر ناهیــد یزدی، معاون فنی معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم 

پزشــکی قزوین نیز ضمن قدردانی از دســت اندرکاران برنامه ها به 
دلیل موفقیت های کســب شده، گفت: در تداوم این موفقیت ها باید 
کوشا بود و سایر اولویت ها  برنامه ها را  دستخوش رکود یا اُفت نکرد.

همچنین، دکتر ســولماز فرخ زاد، مســؤول بیمــاری های غیرواگیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در مورد نحوه تکمیل 
اطاعات پانل بیماری های غیرواگیر و اباغ اجرای ادغام برنامه های 

غیرواگیر در نظام شبکه، توضیح داد.
شایان ذکر اســت، کارگاه ارتقای برنامه »کم کاری تیروئید نوزادی« 
و »فنیــل کتونوری«، با حضور کارشناســان مســؤول بیماری ها و 
کارشناسان این برنامه ها در  شهرستان های استان قزوین، روز 9 آبان 
139۵در ســالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، به منظور حفظ شــاخص های کنونــی و ارتقای کیفیت ارائه 

خدمت برگزار شد. 
در این برنامه، هر یک از شهرســتان ها، شاخص های برنامه هایشان 
را بیان کرده و در مورد مشکات برنامه هر شهرستان، بحث و تبادل 

نظر شد. 

احیای موفق دو بیمار دچار ایست قلبی - تنفسی، 
در مركز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین

خبر، طاهره برخورداری. 
دو بیمار که دچار ایست قلبی – تنفسی کامل شده بودند، با تاش تیم 
پزشکی بخش اورژانس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین، 

زندگی دوباره یافتند.
زینت یزدانفر، سرپرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی 
سینا قزوین در مورد بیمار اول، گفت: وی مردی ۵۰ ساله بود که با ایست 
کامل قلبی -  تنفسی، توسط هــمراهانش و با وسیله شخـصی به مرکز 
منتقل شده بود و بافاصله با حضور دکتر پیمان نامدار، متخصص طب 

اورژانس و اعضای تیم احیا، عملیات نجات جانش آغاز شد.
به گفته یزدانفر، عملیات احیای قلبی – ریوی این بیمار، به مدت یک 

ساعت ادامه یافت که خوشبختانه منجر به بازگشت ریتم قلبی او شد.

 وی با اشاره به این که بیمار به بخـش سی سی یو منتـقل و پس از 
درمان مناسب، با حال عمومی خوب، مرخص شد؛ اظهار کرد: این بیمار 

در شب عروسی فرزندش، دچار ایست قلبی – تنفسی شده بود.
سرپرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین در 
مورد شرایط بیمار دیگر، گفت: وی مرد 46 ساله ای بود که حین انتقال 
به این مرکز توسط آمبوالنس اورژانس، دچار ایست قلبی - تنفسی شده 

بود و بافاصله به اتاق احیا منتقل شد.
یزدانفر با بیان این که عملیات نجات جان بیمار، با حضور دکتر احسان 
مدیریان، متخصص طب اورژانس، و تاش خستگی ناپذیر تیم احیا انجام 
شد؛ عنوان کرد: پس از 4۰ دقیقه ماساژ قلبی و هفت بار شوک، ریتم 
قلبی بیمار برگشت و با انجام آنژیوگرافی اورژانسی، برای بیمار، استنت 

گذاری انجام شد.
وي ادامه داد:  بیمار بعد از 24 ساعت، از دستگاه تنفس مکانیکی جدا شد 

و برای ادامه درمان به بخش سی سی یو منتقل شد.

خبر، سید مهدی موسوی.
اکبر  علی  دکتر  حضور  با   139۵ آبان   11 روز   
والیت  درمانی   - آموزشی  مرکز  رییس  کرمی، 
آموزشی  معاون  عباسی،  مهناز  دکتر  و  قزوین 
دستیاران  برای  آشنایی   – توجیهی  تور  ایشان، 
ورودی جدید در مرکز آموزشی - درمانی والیت 

قزوین، برگزار شد.
آموزشی مرکز  و  اداری  با حضور کادر  برنامه  این 
برگزار شد و ابتدا در نشستی، رییس مرکز آموزشی - 
درمانی والیت قزوین در مورد ارتباط حرفه ای و موثر 
با گیرندگان خدمت، اهمیت ارائه نکات آموزشی به 
گیرندگان خدمت، مسؤولیت پذیری در مقابل بیماران 

و  شرح وظایف دستیاران، سخن گفت.

دستیاران،  مشکات  و  نظرات  به  توجه  با  سپس 
راهکارهای الزم ارائه شد. در پایان نیز دستیاران از 
بازدید  مرکز  اداری  های  قسمت  و  ها  بخش  تمام 

کردند و با روند امور آشنا شدند.

خبر، زهرا دربهانی.
 نظر به این که دانشــگاه علوم پزشــکی قزویــن، کاندید میزبانی 
هجدهمین کنگره ساالنه دانشجویی در سال آتی شده است؛ روز 9 
آبان 139۵  دکتر لیا جویباری، عضو شورای سیاست گذاری کمیته 
تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت، برای بررسی امکانات برگزاری و 

آشنایی با توانمندی ها، به این دانشگاه، سفر کرد.
در این سفر، رضا علیزاده نوایی، عضو دبیرخانه دائمی کنگره ملی و 

بین المللی تحقیقات دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ 
دکتر امیر پیمانی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
و دکتر سحر مقبلی نژاد، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی این 
دانشگاه، دکتر جویباری را همراهی می کردند و هیأت مذکور از سالن 
ها و خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دیدن کردند. همچنین 
هتل ها و سالن های اجتماعات بزرگ شهر مورد بازدید قرار گرفت. 

سربلندی دانشگاه و شهر قزوین در بررسی هیأت ارزیاب
در پایان بازدید هیأت ارزیاب میزبانی هجدهمین کنگره ساالنه 
دانشجویی، آنان ضمن اذعان به توانمندی های دانشگاه در حوزه 
تحقیقات دانشــجویی، خدمات رفاهی شهر قزوین را قابل توجه 
دانســته و اظهار امیدواری کردند که میزبانی، نصیب دانشــگاه 

علوم پزشکی قزوین، شود.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین، كاندید میزبانی 
هجدهمین كنگره ساالنه دانشجویی شد

تور توجیهی – آشنایی برای دستیاران ورودی جدید در 
مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین

در 10 سال گذشته

700 نوزاد در استان قزوین از عقب ماندگی ذهنی، در امان ماندند
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گفت و گو، طاهره برخورداری. 
باالترین علت مراجعه بیماران با تشخیص مسمومیت به مرکز آموزشی – 
درمانی بوعلی سینا قزوین –مانند همه بیمارستان های مرجع مسمومیت در 

کشور، ناشـی از مسمومیت دارویی است.
دکتر امیرمحمد کاظمی فر، رییس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا 
قزوین با بیان مطلب فوق، گفت: در ســال 1394 تعــداد دو هزار و 6۷۷ 
بیمار با تشخیص مسمومیت در این مرکز بستری شده اند که از این تعداد، 
مسمومیت داروئی با ۵3.3 درصد باالترین نوع مسمومیت را شامل می شود.

به گفته این مقام مســؤول، بالغ بر 16.39 درصد مسمومیت با اپیوم، بالغ 
بر 9.8 درصد مسمومیت با مواد مخدر، بالغ بر ۵.3۷ درصد مسمومیت به 
خاطر گزش جانوران، بالغ بر 4.29 درصد مسمومیت با سموم آفات نباتی و 
بالغ بر 4.1 درصد مسمومیت با الکل، دلیل مراجعه بیماران به این مرکز در 

زمان یاد شده است. 
Á مردان، مسموم تر از زنان

وی با اشاره به اینکه بقیه موارد به ترتیب: مربوط به منواکسید کربن، شوینده 
های خانگی، قرص برنج، مواد نفتی، فلزات سنگین و مسمومیت غذایی بوده 
است؛ اظهار کرد: بالغ بر ۵۵.1۷ درصد از مسمومان، مردان و 44.۷4 درصد، 

زنان هستند. 
این متخصص مسمومیت ها و پزشــکی قانونی، عنوان کرد: در شش ماه 

نخست سال 139۵ تعداد یک هزار و 4۰۷ بیمار با تشخیص مسمومیت در 
این مرکز بستری شده اند که هم چنان، مسمومیت دارویی با 4۵.2۰ درصد، 
باالترین نوع مسمومیت را شامل می شود. وی ادامه داد که بالغ بر ۵9.34 

درصد از مسمومان، مردان و 4۰.۵۵ درصد، زنان هستند.

رییس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین هشدار داد که مسمومیت 
ناشی از سرب موجود در مواد مخدر، باعث افزایش چهار درصدی این نوع 
مسمومیت در شش ماه نخست سال 139۵ نسبت به سال قبل شده است.

Á مسمومیت دارویی، خطرناک ترین مسمومیت ها
دکتر کاظمی فر، گفت: بسیاری از این مسمومیت ها، درمان شده و بیمار 
از خطر مرگ نجات داده می شــود؛ ولی اهمیت مسمومیت دارویی در 
این نکته است که گاه ممکن است، مغز، کبد و کلیه فرد مسموم، در اثر 
مسمومیت، دچار صدمه دائمی شود و تا آخـر عــمر با این مشکل دست 

به گریبان باشد.
این استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هشدار داد که 
بسیاری از مسـمومیت ها به دلیل عدم وجود پادزهر در صورت مراجعه 

دیرهنگام، غیر قابل درمان است.
به عقیده رییس مرکز آموزشــی - درمانی بوعلی سینا قزوین، نام گذاری 
هفته اول آبان ماه به نام هفته پیشــگیری از مسمومیت ها، می تواند در 
کار آموزش و اطاع رســانی کلیه اقشار جامعه و در نتیجه، کاهش موارد 

مسمومیت های اتفاقی و تعمدی، مفید واقع شود.
دکتر کاظمی فر، اظهار کرد: با توجه به محدودیت تخت های بیمارستانی و 
هزینه های باالی دارو و درمان، این آموزش ها می تواند به کاهش هزینه های 

درمانی کمک کند.

توسط متولیان سالمت   ؛  

دیـده وری هپــاتیت، 
در زنـدان های استـان 
قزوین، انجــام می شود

خبر، جواد منهجی.  
دکتر  شیوا لقائی،  مدیر گروه پیشگیری و مبارزه 
با بیماری های مرکز بهداشــت استان قزوین از 
انجام دیــده وری هپاتیت »B« و »C« در زندان 
های این اســتان خبر داد. این برنامه از 2۵ مهر  
تــا 2۰ آبان 139۵ و با هدف تعیین شــیوع این 
بیماری ها در جمعیت زندانیان انجام می شود.   
به همین دلیل، نشســت هماهنگی و آموزشــی، 
برای پرسشگران و نمونه گیرهای شهرستان های 
قزوین و بویین زهرا و همچنین کارشناسان امور 
بهداشتی زندان های استان، در سالن اجتماعات 

مرکز بهداشت استان قزوین برگزار شد.
در نشست مذکور، دکتر  شیوا لقائی، مدیر گروه 
پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت 
اســتان قزوین در مورد اهمیت برنامه مراقبت و 
کنتــرل بیماری هپاتیــت »B« و »C«، هدف از 
برگزاری نشســت، تأکید بر بیماریابی و مراقبت 

در گروه های در معرض ابتای بیشــتر، از جمله 
زندانیان، سخن گفت.

در ادامه نشست، دکتر بهزاد نجف پور، کارشناس 
هپاتیت مرکز بهداشت اســتان قزوین، در رابطه 
 »B« با شــاخص های جهانی و کشوری هپاتیت
و »C«، مراقبــت فعال و غیرفعــال و دیده وری 
در میــان گروه های پُرخطــر از جمله زندانیان، 

مطالبی را بیان کرد.

در ادامه نیز در رابطه با نحوه پرسشگری و نمونه 
گیری از زندانیان بر اســاس حجم نمونه تعیین 

شده، آموزش های الزم داده شد. 

همانند سایر استان ها

اجرای برنامه 
اعتباربخشی، برای 

تمام بیمارستان 
های استان قزوین، 

اجباری است 
خبر، الهام حاجی رفیعی. 

میترا خوشقدم، کارشناس مسؤول اعتباربخشی 
اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی قزوین، تصریح کرد: همانند سایر 
استان ها، اجرای برنامه اعتباربخشی برای تمام 

بیمارستان های استان قزوین، الزامی است.
به گفته خوشــقدم، این موضــوع را مهندس 
عســگری، معاون فنی دفتر نظــارت و اعتبار 
بخشــی وزارت بهداشــت، در نشســت اعتبار 
بخشی ملی، بیان کرد و با اشاره به اینکه برنامه 
اولویت های  با ســایر  هماهنگ  اعتباربخشــی 
وزارت بهداشــت، همچــون: حاکمیت بالینی، 
ایمنــی بیمار و رعایت منشــور حقــوق بیمار 

است؛ اجرای آن را برای تمام بیمارستان های 
کشور الزامی دانست. 

مهندس عســکری تصریح کرد: بیمارستان ها 
اعتبار بخشــی  با اســتانداردهای  باید همگام 
ملی و توجه به زیر ســاخت های آن به ویژه در 
زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیماران و ارتقای 
کیفیت خدمات، بــه بیماران و مراجعین خود، 

خدمات مناسبی ارائه کنند.
 معــاون فنی دفتــر نظارت و اعتبار بخشــی 
وزارت بهداشــت، مدل اعتبار بخشــی ســال 
139۵ را بازنگری مدل های سال های گذشته 
اعام کرد و آن را به عنوان یکی از معتبرترین 
مدل های ارزیابی مبتنی بــر کیفیت و ایمنی، 
با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در 

بخش سامت دانست. 
گفتنی اســت، این نشست با حضور نمایندگان 
دانشــگاه های علوم پزشــکی زنجان، قزوین، 
البــرز، قم، اراک، ســاوه و خمین بــا میزبانی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجان، بــا حضور 
مدیران ســتادی و مدیران ارشــد بیمارستان 
ها برگزار شــد و در آن، ُمدّرســان دانشگاهی 
و ســتادی وزارت بهداشت، ســخنرانی کردند. 
نشســت مذکــور، روز پنجم آبــان 139۵ در 
سالن همایش های بیمارستان آیت اله موسوی 

زنجان برگزار شد.

خبر، سّید حسن موسوی.
 روز 1۰ مهــر 139۵ ششــمین برنامــه گفت و 
شنود پرستاران سه مرکز آموزشی - درمانی تابعه 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین با نماینده موسسه 
»کار آفرینان آوای سامت« در فضایی دوستانه و 

صمیمانه برگزار شد.
ایــن برنامه، بطور جداگانه در مراکز آموزشــی - 
درمانی شهید رجایی، والیت و بوعلی سینا برگزار 
شد. در برنامه مرکز ترومای استان، الناز درگاهی، 
نماینده موسسه آوا سامت گفت: پایان هر سال، 
تمام حقوق و مزایای پرستاران و بهیاران شرکتی، 
پرداخت می شــود و در حال حاضــر با توجه به 
بررســی لیســت های بانکــی، پرداخــت حقوق 
پرســتاران شرکتی، حداکثر تا پنجم هر ماه انجام 

می شود.  
 آرامش فکری پرستاران، هدف نشست ها

مهنــدس غیاثوند، هدف از ایجاد این نشســت ها 
را ایجــاد آرامش و محیطی أمن برای پرســتاران 
دانســت تا عــاوه بــر دریافت حقــوق و قانونی 
مطالبات خــود، بتوانند با جدیت و بدون توجه به 

شایعات، انجام وظیفه کنند.
الناز درگاهی، نماینده موسسه »کار آفرینان آوای 
ســامت« هدف از حضورش در مراکز آموزشــی 
- درمانی شــهید رجایی، والیت و بوعلی ســینا 
را برطرف کردن مشــکات پرســتاران و بهیاران 
دانســت و افزود: از طریق این شــرکت، نزدیک 
به 162 پرســتار و بهیار شــرکتی در مراکز تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی در حال فعالیت هستند. 
 نشست جمع بندی با حضور مسؤوالن

در پایــان ایــن برنامه، در یک نشســت جداگانه 
و تخصصــی، با حضور محســن ادهمــی، مدیر 
مرکز آموزشــی - درمانی شــهید رجایی و داود 
محــزون، مدیر پرســتاری این مرکز بــا نماینده 
شرکت کارآفرینان آوای سامت، درباره مسائل و 
مشــکات پرستاران و بهیاران، تبادل نظر شد. در 
نشســت مذکور، مهندس فرشید غیاثوند، مسؤول 
تشریفات و خدمات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین نیز حضور داشت و راهکارها و پیشنهادهای 
ســازنده ای ارائه شــد تا در کار درمانی بیماران، 

خللی وارد نشود.

پرستاران سه مرکز آموزشی - درمانی تابعه دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، مشکالت خود را بیان کردند

این ششمین نشست امسال بود

درمان سه خواهر دچار 
سوختگی، در مركز 

آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین

خبر، سّید حسن موسوی.
 پس از آنکه انفجار کپســول گاز در ســوله یک 
مرغداری در بویین زهرا، موجب مجروح شــدن 
شــش تن شــد، اورژانــس، پنج مصــدوم دچار 
ســوختگی را به مرکز آموزشــی - درمانی شهید 
رجایی قزویــن انتقال داد که در بین آنان، ســه 

خواهر حضور داشتند.
آســیه جلوخانی، مســؤول شــیفت عصر بخش 
سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
قزویــن در مورد این مصدومان عنوان کرد: ســه 
خواهر یاد شــده، بین 2۵ تا 4۰ درصد سوختگی 
شدید از ناحیه ســر و صورت، دست و پا داشتند 
که توسط دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی 
و سوختگی مرکز مورد عمل جراحی قرار گرفتند 

و در حال حاضر، در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
به گفته جلوخانی، مصدوم چهارم، مرد 4۰ ســاله 

ای بود که دچار ســوختگی 3۰ درصدی از ناحیه 
سر و صورت، قفسه سینه و شکم شده بود و توسط 
دکتــر طارمیها، در دو مرحله مــورد جراحی قرار 

گرفت. 
مســؤول شــیفت عصر بخش ســوختگی مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین  با اشاره به 
اینکه این مصدوم، در حال حاضر برای درمان در 
بخش مراقبت های ویژه سوختگی، بستری است؛ 
یادآور شد، مصدوم پنجم، کودک سه ساله ای بود 
که به علت جراحات وارده و مشــکات تنفسی و 

قلبی، فوت کرد.

ضربان

مسمومیت دارویی، باالترین علت 
مراجعه به بخش مسمومیت ها
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گفتگو، متین هادی زاده. 
بنا به اظهار دکتر منصور 
خراسانی، دانشــیار عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین، دنــدان عقل به آخرین 
دندان در هر قوس فکی گفته می شود که بین 

سنین 18 تا 2۵ سالگی، در دهان می روید.
ایشان با گفتن اینکه این دندان 
اصطاح،  در  دندانپزشکان،  را 
»آســیای ســوم« می نامند؛ 
اظهار کرد: علت نامگذاری این 
دندان به دلیل زمان رویش و 
همزمانی آن با بلوغ عقلی است.
 دندان عقــل نهفته یا نیمه 

نهفته
این متخصــص جراحی  فک 
و صورت، عنــوان کرد: بطور 
معمول، هر فــردی دارای دو 
دندان عقــل در فک باال و دو 
دندان عقل در فک پایین است 
که در مجمــوع دارای چهار 
دندان عقــل خواهد بود. وی 
با بیان اینکــه گاه به دالیلی، 
مانند: ارثی، بیماری های دوران 

کودکی، کم خونی و راشیتیسم)عدم هماهنگی 
رشد استخوان فک با اندازه دندان ها(، این دندان ها 
در داخل فک، نهفته می مانند؛ گفت: اگر قسمتی از 
تاج آن ها به طور ناقص در دهان ظاهر  شود، در این 
صورت به آن دندان عقل، نیمه نهفته گفته می شود.

این عضو هیأت علمی دانشــکده دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دندان نهفته را دندانی 
دانست که زمان رویش آن گذشته است و به دالیل 
متعدد، قادر نیست که در ردیف مناسب سایر دندان 

ها قرار گیرد. 
ایشان با اشاره به اینکه چنین دندان عقلی، ممکن 
است در بافت نرم یا سخت گیر کرده باشد؛ عنوان 
کرد: التهاب بافت نرم پوشاننده این دندان ها )در 

اغلب مــوارد در ارتباط با دندان های نیمه رویش 
یافته اتفاق می افتد(، پوســیدگی دندان عقل یا 
پوســیدگی دندان مجاور آن، از جمله مشکاتی 
است که دندان های نهفته عقل می تواند ایجاد کند.

 مشکالت دندان عقل
بــه گفته دکتر خراســانی، اغلب افــراد جامعه، 
مشکاتی با دندان عقل دارند. وی 
ادامه داد: از جمله دردسرهایی که 
دندان هــای عقل روییده، نهفته و 
نیمه نهفته می توانند ایجاد کنند، 
اثر فشاری محدودیت فضا در قوس 
فکی یا رشد دندان عقل در جهات 
نادرست است که موجب مشکاتی 

مانند این موارد می شود:
تحلیل ریشــه دندان آسیای دوم 
)در صورت الگوی رشدی نادرست 

دندان به صورت افقی(
تشکیل کیست ها و تومورهای با 
منشأ دندانی در اطراف دندان عقل 
نهفته که بسته به نوع ضایعه ممکن 
است خوش خیم و یا بدخیم باشند.

توسط  اســتخوان فک  تضعیف 
یک دندان نهفته و عدم استحکام 

مکانیکی استخوان فک در برابر ضربه.
نامرتب شدن و درهم ریختگی بقیه دندان های فک.

 خارج كردن دندان عقل
این متخصــص جراحی  فک و صورت تصریح 
کرد: چــون این دندان ها نقــش چندانی در 
جویــدن غــذا ندارند، با توجه به مشــکاتی 
که ذکر شــد، ممکن اســت الزم باشد توسط 

دندانپزشک از فک خارج شوند.
دکتر خراســانی هشــدار داد که خارج کردن 
بدون دلیــل دندان عقل، بــه خاطر احتمال 
آســیب به اعصاب توصیه نمی شود و تا زمانی 
که فضای کافی برای رویش دندان عقل وجود 

داشته باشــد و این دندان قابل استفاده باشد، 
ضرورتی برای کشیدن آن وجود ندارد.

این دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، با اشاره به اینکه گاهی، قبل از رویش و در 
حالت نهفته، اقدام به کشیدن آن می شود؛ عنوان 
کرد: وجود پوسیدگی، ضایعات پاتولوژیک، عدم 
وجود فضای مناسب در قوس فکی و ایجاد عفونت 
در اطراف دندان، نقش مهمی در زمان کشــیدن 

دندان عقل دارد.
دکتر خراسانی با بیان اینکه بهترین سن برای خارج 
کردن دندان عقل از دهان، زیر 2۰ سالگی است؛ 
اظهار کرد: البته در ســنین 2۰ تا 4۰ سالگی هم 
امکان خارج کردن آن ها وجود دارد، ولی پس از 4۰ 
سالگی، کشیدن دندان عقل، دشوارتر می شود. وی 
اضافه کرد که خارج کردن این دندان ممکن است 
عوارضی، مانند: خونریزی، حفره خشک و آسیب به 

اعصاب، داشته باشد.
Á كشیدن دندان عقل، براي ارتودنسي

بنا به اظهــار این عضو هیأت علمی دانشــکده 
دندانپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، گاه 
ممکن اســت، فردی، فضاي کمي براي حرکت 
دادن دندان ها و مرتب کردنشان داشته باشد که 
در این شرایط، احتمال دارد متخصص ارتودنسي، 
قبل از شروع درمان به او توصیه  کند دندان عقلش 
را با جراحي از دهان خارج کند. وی افزود که این 
موضوع، بویژه هنگامي که الزم است براي مرتب 
کردن دندان هاي فرد، دندان هاي آســیای او به 

عقب کشیده شود، پیشنهاد می شود. 
دکتر خراسانی با اشاره به اینکه گاه فردی، دندان 
هایش را ارتودنسي مي کند و همه دندان ها پس 
از خاتمه مدت درمان، مرتب مي شوند، ولي هنوز 
مقداري شلوغي در دندان هاي جلوي فک پایین 
باقي است که در این گونه موارد، نیز ممکن است 
دندان پزشک به او توصیه کند که دندان عقلش را 
جراحي کند، تا این بي نظمي اندک باقي مانده نیز 

برطرف شود.

مثل
سالمت

گفت و گو، الهام حاجی رفیعی. 
به مناســبت روز جهانی غذا و اهمیت مصرف 
غذای سالم در حفظ سامت انسان،  ندا دهناد، 
کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین در گفتگویی تصریح کرد 
که باید مصرف غذاهای ارگانیک را جّدی بگیریم. 
ادامه این گپ و گفت تغذیه ای، به شرح زیر است:

چرا روز 24 مهر به نام روز جهانی غذا نام گرفته 
است؟

16 اکتبر و به تاریخ هجری شمسی 24 مهر ماه، 
مصادف است با روز جهانی غذا است چون این روز 
سال روز تأسیس سازمان خواربار و کشاورزی بین 
المللی )FAO( است. پس همه ساله به مناسبت 
این روز به طور همزمان در 1۵۰ کشــور جهان، 
مراســمی با هدف جلب دولتمردان و مردم به 
مقوله دستیابی به امنیت غذایی و دسترسی آسان 
به غذای سالم و کافی برای همه اقشار به منظور 

داشتن زندگی فعال و سالم برگزار می شود.
بحث داغ غذاهای ارگانیک، به دنبال چه چیزی 

است؟
»مواد غذایی گیاهی ارگانیک یا طبیعی«، شامل 
آن دسته از محصوالت کشاورزی می شود که در 
کلیه مراحل تهیه بذر و کاشت، »رشد و نمو« تا 
برداشت آنها، از فرآورده های اصاح شده ژنتیکی 
)بذر های اصاح شده ژنتیکی(، سموم دفع آفات 
نباتی )انواع ترکیبات شیمیایی از آفت کش، علف 
کش، قارچ کش ها( و  نیز کود های شــیمیایی، 

استفاده نشده باشد.

اســتفاده از روش های بیان شــده، سبب برهم 
زدن تعادل طبیعی اکوسیستم زیستی و تجمع 
ترکیبات شیمیایی ُمضر )سموم فسفره و کلره، 
نیتریت و نیترات( در محیط زیست می شود که 
با مصرف و ورود آن ها به بدن، سامتی ما را نیز 
به مخاطره می اندازد، زیرا این ترکیبات گرچه برای 
رشد و نمو گیاه ضروری است، اما در بدن انسان 

تبدیل به ترکیبات سرطانزا می شود.
محصوالت ارگانیک دامــی به چه صورت تهیه 

می شود؟
محصوالت ارگانیک دامی ) گوشت، شیر و تخم 
مرغ( نیز شــامل منابع غذایی دامی است که در 
طول مدت رشد حیوان، از هورمون BST گاوی 
و آنتی بیوتیک ها )مانند تترا سایکلین( استفاده 
نشــده و خوراک و آب حیوان نیز کاما طبیعی 
و از نوع ارگانیک باشد. بدیهی است عاوه بر عدم 
وجود مواد شــیمیایی هورمونی، چرخه انتقال 
مواد مضر از گیاه به دام و از دام به انســان در این 

محصوالت حذف می شود.
آیا محصــوالت ارگانیک از نظر ارزش غذایی نیز 

برتر هستند؟
طبق مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی 
بر روی محصوالت گیاهی ارگانیک )مانند گوجه 
فرنگی، هلو و سیب( مشــخص شده است که 
میوه های ارگانیک، ویتامین c، آهن، کلســیم، 
منیزیم و آنتی اکسیدان بیوفاونوئید بیشتری 
دارند به طوری کــه دارای تقریبا دو برابر از این 
ذخایر )در حجم برابر با انواع غیر ارگانیک( هستند.

همچنین تئوری های مطرح شده در این زمینه 
نیز بیانگر رابطه معکوس بین تولید آنتی اکسیدان 
بیوفاونوئید، با میزان نیتریت و نیترات در گیاه 
اســت، بنابر این، با مصرف کودهای شیمیایی 
که حاوی نیتریــت و نیترات هســتند، تولید 
بیوفاونوئیدها نیز کاهش می یابد و از سوی دیگر  
مصرف این کودها، موجب افزایش سرعت رشد 
گیاه  و کاهش فرصت کافی برای ذخیره ســازی 
مواد مغذی می شــوند. پس می توان گفت: اگر 
مواد غذایی واقعا ارگانیک باشند، هم سالم تر و هم 

مغذی تر هستند.
آیا وجود مواد شیمیایی ُمضر در  پوست میوه های 

براق شده صحت دارد؟
میوه های براق شــده، حاوی ترکیب شیمیایی 
مضر »Benomil« هستند که حاوی ترکیبات 
سرطان زا و بنزوات می باشند. ورود این مواد نیز به 
بدن مخاطره آمیز است و باید این مسئله نیز مورد 

توجه قرار گیرد.

مصرف غذاهای ارگانیک را جّدی بگیریم

علم مدیریت دندان عقل، بطور معمول بین1۸ تا ۲۵ سالگی، در دهان می روید
 مركز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

مدیریت چیست؟                                                                                                                             
درباره مدیریت چقدر می دانیم؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی 
اســت و آیا مدیریت علم اســت یا هنر؟ بخشی از مدیریت را می 
توان از طریق مدیریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن 
کار بایــد آموخت در واقع بخشــی را که با آموزش فرا گرفته می 
شــود علم مدیریت است . و بخشــی را که موجب به کار بستن 
اندوخته ها درشــرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. 

»به دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن

Á :معنی اصطالحی مدیریت
تعاریف بسیار زیادی در شناساندن مفهوم مدیریت وجود داره که 

هر کدام به نحوی بر تبیین این واژه به ما کمک می کنند.
 در ادامــه به چند تعریف )هم داخلی و هم خارجی (اشــاره می 

شود :
●مرتضی مطهری : مدیریت انســان ها و رهبری آن ها عبارت 
است از فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل 

کردن نیروهای انسانی.
●علــی رضائیان: مدیریت فرایند بــه کارگیری موثر و کارآمد 
منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع 
و امکانات ،هدایت و کنترل اســت که برای دستیابی به اهداف 

سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد.
●اســتفان رابینزو دیوید سنزو: مدیریت فرایند انجام کارها به 

طور ثمربخش و کارآمد به وسیله دیگران است.
●دالتون مک فالند: مدیریت فراگرد ایجاد محیطی اســت که 
به وســیله آن مدیران به ایجاد و حفظ سازمان های متخصص 
هــدف از طریق تاش اساســی و منظم و تــوأم با همکاری و 

هماهنگی، می پردازند.
●ماری پارکر فالت : مدیریت هنر انجام دادن امور به وســیله 

دیگران است.
لیک آنچه کــه مورد باور همه کارشناســان و متخصصان فن 
مدیریت- است، این است که مدیر را به عنوان رهبري کننده، 
هماهنــگ کننده، اداره  کننده، یا بــه معناي دیگر - که اخیراً 
به آنها اضافه شــده - مددکار پرســنل زیرمجموعه خود اعام 

کرده اند.

Á  نظریه نقشهای مدیریتی
جدیدتریــن نظریه مدیریت نظریه نقشــهای مدیری اســت 
اســاس این نظریه این اســت که آنچه را مدیر انجام میدهد 
بایــد ماحظه نمود و بــر پایه چنین ماحظاتــی فعالیتها یا 
نقشــهای مدیری را معین کرد . آدیزس )adizes ( با مطالعه 
مدیریت برای اداره موثرهرســازمان چهارنقش » مدیر تولید 
ـ اجرای ـ ابداعــی و ترکیبی « را الزم میداند هر یک از این 
نقشــهای مدیری با یکی از خرده سیســتم ها و یک سیستم 
اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هرنوع ســازمانی خواه بازرگانی، 
صنعتی یا اداری یک سیســتم اجتماعی است و بیشتر خرده 
سیســتم های اجتماعی مرکب از خرده سیســتم های به هم 
پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی 
، اجتماعی ، اداری ، ســاختاری ، اطاعاتی ، تصمیم گیری و 
تکنولوژی اقتصادی اســت . ادیزس این چنین اســتدالل می 
کند ســبک مدیریتی که به طــور کامل هر چهار نقش را ایفا 
کنند و هیچ گونه غلط نداشــته باشــند اندکنــد زیرا چنین 
مدیری باید تکنســینی عالی ، رئیــس ، مبتکر و نیز ترکیب 
کننده باشــد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و 
شــرایط محیطی به درجاتی از مهارتهای مدیریتی نیاز دارد . 
ادامه دارد
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مثل
سالمت

خطرات ناشی از مسمومیت در کودکان، خانمهای باردار و افراد سالمند می تواند شدیدتر از دیگر افراد باشد.

بروز برخی مسمومیت ها با معلولیت ماندگار همراه هستند؛ در پیشگیری از بروز مسمومیت ها کوشا باشیم.

گفت و گو، علی اکبر فاح سیفی. 
همه مادران به طور طبیعی و غریزی عاقمند به تغذیه فرزندشــان 
با شــیر خود هستند و سعی دارند بهترین مراقبت و تغذیه را برای 
آنان فراهم کنند. نکته جالب این است که این کار، ضامن سامتی 

مادر و کودک است.
معصومه علمشــاهی، کارشــناس مادران مرکز بهداشت شهرستان 
بویین زهرا با گفتن مطلب فوق، اظهار کرد: تغذیه کودک با شــیر 
مادر به عنوان بهترین غذای شــیر خواران، نیازهای تغذیه ای آنان 
را فراهــم کرده و بهترین الگوی رشــد و تکامل مطلوب کودکان را 

فراهم می کند.
 این کارشــناس بهداشــتی، افزود: از طرفی، شــیر مادر یک مایع 
بــی نظیر و زنده حاوی عوامل ضد عفونت اســت که شــیرخوار را 
در مقابل بســیاری از بیمــاری ها و عفونت هــا محافظت کرده و 
احتمال چاقــی و بیماری های مزمن را در دوران بزرگســالی اش 

کاهش می دهد. 
علمشاهی تصریح کرد: تغذیه کودک با شیر مادر به رشد و تکامل 
فک و صورت او کمک کرده و از پوســیدگی دندان پیشگیری می 

کند.
وي ادامــه داد:  که تغذیه کودک با شــیر مــادر در ارتقا تکامل 
جســمی و عاطفی کودک نقش داشــته و ترکیب آن بر اســاس 

نیازهای شــیرخوار و حتی در هر وعده شیر دهی تغییر می کند. 
به گفته کارشــناس مادران مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا، 
شــیر دهی برای خود مادر نیز فوائد فراوانی داشته که می توان به 
پیشــگیری از کم خونی، سرطان پستان، پوکی استخوان، برگشت 
زودهنــگام وزن بــه دوران قبل از بــارداری و تأخیر در بارداری 

مجدد پس از زایمان، اشاره کرد. 
Á پستانک، تهدیدی برای سالمت حال و آینده كودک

این کارشــناس با اذعان به اینکه، متأسفانه برخی از مادران برای 
آرام کردن کودک، به او پســتانک مــی دهند؛ گفت: هر چند این 
کار، رایج ترین و بدترین راه آرام کردن کودک اســت؛ ولی چون 
این وســیله به سهولت آلوده می شــود، عاوه بر اینکه کودک را 
بیمار می کند، در دراز مدت، باعث آســیب به شکل و حالت فک 

و دندان های کودک می شود.
علمشاهی با هشدار دادن مبنی بر اینکه پستانک باعث سردرگمی 
شــیرخوار و امتناع او از گرفتن ســینه مادر شــده و همین عدم 
تمایل به مکیدن، باعث کاهش مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر 
و قطع شــیردهی می شــود؛ عنوان کرد: با توجه به اینکه مکیدن 
ســینه مادر از نیازها و غرایز طبیعی کودک اســت، پستانک آثار 
زیانبــاری بر تکامل روانی اجتماعــی و تکلم کودک و تمایلش به 

تقلید صدا دارد و در نهایت، باعث وابســتگی مداوم او می شود.

 ادامه از قبل
در پژواک شماره 14۵ مقاله ای از خانم مینا شهسواری درج شد 
که تعریفی از پوکی اســتخوان و دیابت را داشتیم. در این شماره  
ادامه مطلب و نکات مهم در حفظ سامت استخوان ها را بررسی 

خواهیم کرد.
2- تمرینات منظم جهت تقویت استخوان ها

تمرینــات تحمل وزن و تقویت عضات بــه طور منظم از پوکی 
استخوان جلوگیری میکند بنابراین ورزش برای افرادی که دیابت 
دارند بســیار مهم و ضروری است از طرف دیگر ورزش به کاهش 

سطح قند خون نیز کمک میکند. 
3- زندگی سالم

ترک ســیگار و الکل همراه با حفظ وزن بــدن نه تنها به درمان 
بیماری دیابت بلکه به سامت استخوان ها نیز کمک میکند.

4- درمان دارویی
تجویز دارو با نظر پزشک برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان 

در زنان یائسه و مردان معموال توصیه می گردد.
۵- راهکارهای به حداقل رساندن خطر افتادن در سالمندان

●پوشیدن کفش مناسب 
●نصب دستگیره و نرده در حمام و راه پله ها  
●پاکسازی مسیر رفت و آمد سالمندان دیابتی 

●وجود نور کافی در محل استراحت
مــن درد اســتخوان ندارم، آیــا به این معنی اســت که پوکی 

استخوان دارم؟
پوکی اســتخوان یک بیماری بدون درد اســت تــا زمانی که 
شکســتگی رخ دهد. بنابراین اگــر دردی ندارید، به این معنی 
نیست که شما پوکی اســتخوان ندارید. پوکی استخوان شدید 

حتی بدون شکستگی ممکن است وجود داشته باشد .
آیا مصرف کلسیم و ویتامین D میتواند از استخوان ها مراقبت 

کند؟
کلسیم و ویتامین D ، برای سامتی پوکی استخوان بسیار مهم 
هســتند. مصرف مقدار کافی کلســیم را میتوان از طریق رژیم 
غذایی تامین کردو در غیــر این صورت از طریق تجویز مکمل 

می توان اقدام کرد .
بیشــتر ویتامین D از طریق جذب نور خورشید بدست می آید 
و گاهی اوقات مکمل مورد نیاز اســت به خصوص برای افرادی 
کــه در معرض نور آفتاب قرار نمی گیرند. ویتامین D در برخی 
غذاها ) جگر ، تخم مرغ ، شیر و .. ( وجود دارد. براساس توصیه 
های بهداشتی مکمل های ویتامین D برای افراد باالی 6۰ سال 

به منظور حفاظت از افتادن و شکستگی ضروری است.

                                         كودک سالم 

تغذیه کودک با شیر مادر
ضامن سالمتی مادر و کودک است

گفتگو، طاهره برخورداری.
 سرطان مری، ناشی از ایجاد توموری بدخیم در 
بافت های داخلی مری) لوله ای عضانی که غذا 
را از دهان به معده منتقل می کند( است. دکتر 
پریساالســادات مدنی، متخصص بیماری های 
داخلی شاغل در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی 
سینا قزوین، با گفتن این مطلب، گفت: این نوع 
ســرطان، در بین مردان رواج بیشتری دارد. وی 
افزود که این نوع سرطان در بین افراد ُمسن، یعنی 

باالتر از ۵۰ سال نیز بیشتر مشاهده می شود. 
ایشان عنوان کرد: در صورتی که سرطان به خارج 
از مری انتشار یابد، اغلب، نخست به غدد لنفاوی 
می رود و در مراحل بعدی به کبد، ریه ها، مغز و 

استخوان ها گسترش می یابد.
Á عالئم

دکتر مدنی، تأکید کرد: وقتی بیماری در مراحل 
ابتدایی است، معموالً عائم خاصی ندارد و عائم 
اولیه زمانی خود را نشان می دهد که نسبتاً پیشرفت 
کرده باشد؛ ایشان با گفتن اینکه مشکل در بلع غذا، 
اغلب از عایم اولیه ابتا به سرطان مری است و در 
این حالت، ممکن است بیمار احساس چسبندگی 
غذا در زمان بلع داشته باشد؛ اظهار کرد: در صورتی 
که این مشکل تشدید شود، احتماالً فرد در زمان 

مصرف مایعات نیز با مشکل مواجه می شود. 
این پزشــک متخصص، حالت تهــوع، پس از 
خوردن غذا را نشانه دیگر بیماری دانست که به 
خاطر برگشت غذایی چسبیده به مری اتفاق می 
افتد. وجود درد در ناحیه سینه یا پشت سینه در 

زمان بلع غذا )بلع دردناک غذا(، کاهش وزن، بی 
اشتهایی، استفراغ و برگشت غذا به دهان، دیگر 
عائم بیماری اســت که دکتر مدنی به آن اشاره 

کرد.
Á سرطان مری، در دو رخ

به گفته دکتر مدنی، ســرطان مری در دو نوع، 
شامل: سنگ فرشی )سرطانی که در سلول های 
سنگ فرشی مری ایجاد می شود( و آدنوکارسینوم 

)ســرطانی که در سلول ها شــروع شده و باعث 
ترشح ماده های مخاطی و سایر مایع های احتمالی 
می شود( می باشد که عوامل زمینه ساز آنها نیز 

متفاوت است.
Á  عوامل خطر نوع سنگ فرشی

این پزشک متخصص بیماری های داخلی تأکید 
کرد: در برخی افراد، شامل: دارای سابقه مصرف 
بیش از حد الکل و ســیگار، دارای سابقه ابتا به 
بیماری های مری )بیماری آشــاالزی و تنگی 
مزمن قســمت تحتانی مری(، داشــتن آسیب 
مخاطی مری ناشــی از عوامل فیزیکی )مصرف 
چای داغ و استفاده از قلیان( ، دارای رژیم غذایی 
نامناسب )مصرف روغن جامد، قند و شکر، انواع 
شیرینی و دسر، انواع ترشــی و نوشابه گازدار و 
کنســرو، مصرف ماهی دودی و شور، کلم شور و 
خیارشور(، مصرف کننده مواد سرطان زا )نیترات 
ها، موادمخدر، سموم قارچی در سبزیجات ترشی 
شده(، دارای تنگی های ناشی از تشعشع، دارای 
برخــی کمبودهای ویتامینــی و کمبود آهن، 
احتمال بروز نوع ســنگ فرشی سرطان مری، 

افزایش می  یابد.
Á  عوامل خطر نوع آدنوكارسینوم

بنا به اظهار دکتر مدنی، بیماری هایی مانند مری 
بارت)در این بیماری، مخاط روده ای، جایگزین 
مخاط مری می شود(، چاقی، ریفاکس مزمن 
معده به مری و مصرف سیگار در افزایش خطر 
این نوع ســرطان نقش دارنــد. وی افزود که در 

مردان نیز بیشتر دیده می شود.

سرطان مری، رایج در بین مردان و افراد ُمسن

دیابت و پوكی استخوان )2(
تهیه و تنظیم : مینا شهسواری 
کارشناس گروه بیماری های غیر واگیر  مرکز بهداشت استان 
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بویین زهراالبرز

    ارسال خبر:  علی اکبر فاح سیفی، شها کشاورز، مصطفی لطیفی                                                                                                                                        شهرستان ها

بیان آموزش هـای بهداشتی به زبان تئاتــر در 
شهرستــان البــرز

همایش سبک زندگی سالم با موضوع شناسایی اختاالت شایع 
نوجوانان و اصاح الگوی تغذیه، در ســالن شــهید آوینی الوند، 
برای تعدادی از دانش آموزان سه مدرسه مقطع دوم متوسطه و 

والدین آنان برگزار شد. 
در این همایش، دکتر دانشــور، روانپزشک به شرح افسردگی و 
اختاالت ُخلقی، ریســک پذیری نوجوانان و مصرف مواد مخدر 
پرداخت و سپس، تئاتری با هدف انتقال پیام هایی در خصوص 

سامت روان و آنچه که دکتر دانشور بیان کرد، اجرا شد.
همچنین، پس از آنکه شهروز مژدهی، کارشناس تغذیه معاونت 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین در مورد اصاح الگوی 
تغذیه در نوجوانان سخن گفت؛ مجدد، گروه تئاتر به صحنه آمد 
و درباره تغذیه سالم و آنچه این کارشناس بیان کرد، برای دانش 

آموزان به اجرای نمایش پرداخت.
همایش مذکور از سوی شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز 
و با مشارکت امور اجتماعی فرمانداری، جهاد کشاورزی و آموزش 
و پرورش، برگزار شــد و در ابتدای آن، دکتر علیرضا مهرعلیان، 
مدیر شــبکه بهداشت - درمان شهرســتان البرز درباره سامت 

روان، تغذیه سالم و طرح تحول نظام سامت سخن گفت.
متولی سامت شهرســتان البرز اظهار کرد: تغییر سیمای مرگ 
به علت کنترل عوامل بیماری های واگیر، باعث خواهد شد تا ما 
در ســبک زندگی خود، برنامه های تحرک بدنی، تغذیه سالم و 
مناسب، یادگیری و اجرای مهارت های زندگی و همچنین توجه 

جدی به تهدیدهای مواد مخدر، سیگار و الکل را داشته باشیم.
در این همایش از ســکینه رضایی و ســمیه اورنگ، کارشناسان 
ســامت روان و رفتار و مریم الّسادات فّخاری و سحر کشتکار، 
کارشناســان تغذیه شبکه بهداشــت - درمان شهرستان البرز با 
اهدای لوح تقدیر، قدردانی شــد. این افــراد، در مراکز خدمات 
جامع ســامت، فعالیت خوبی در زمینه گسترش سامت روان 

و تغذیه سالم داشتند. 
گفتنی است، در حاشیه این همایش جشنواره غذای سالم برگزار 
شــد که در آن داوطلبان سامت با تهیه 3۰ نوع غذای سالم به 
رقابت با یکدیگر پرداختند و به 1۰ فرد برتر، سبد غذای سالم، با 
مشارکت امور اجتماعی فرمانداری و جهاد کشاورزی، تقدیم شد. 

برنامه غربالگری، راهی برای پیشگیری از معلولیت در كودكان 
به گفته کبری برچلو، کارشناس کودکان و نوزادان شبکه بهداشت - درمان 
شهرســتان بویین زهرا، برای پیشــگیری از  بروز معلولیت در افراد، الزم 
است با تشخیص زودرس مشکاتشان در دوران کودکی و انجام مداخات 
بموقع، از بروز تأخیر یا اختال تکامل جلوگیری کرد. وی افزود که برنامه 
غربالگری در حوزه بهداشــت، به دنبال عملیاتی کردن چنین پیشگیری 

هایی است.
برچلو تصریح کرد: محققان اعتقاد دارند که وضعیت زندگی در طول دوران 
شــیرخواری و ابتدای کودکی، تأثیر قابل  توجهی بــر تکامل بعدی افراد 
دارد؛ زیرا شیرخواران و کودکانی که دارای مشکات جسمانی یا  محیطی 
هســتند برای آنکه تکامل مطلوب و مناسبی داشته باشند، نیازمند توجه 

ویژه ای هستند.
به گفته این کارشناس کودکان و نوزادان، چنین کودکانی  نسبت به سایر 
اطفال، بیشــتر به اختاالت تکامل یا تأخیر تکامل دچار می شوند و این 
موضوع، زمینه ساز بروز انواع و درجات مختلفی از معلولیت های حرکتی، 

ذهنی، گفتاری، شنوایی و بینایی در آنان می شود.
کارشــناس کودکان و نوزادان شــبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین 
زهرا،  عنوان کرد: هدف دســت اندرکاران بهداشــت این است که با یک 
برنامه غربالگری مناسب، بتوان کودکانی که روند تکاملی غیر طبیعی دارند 
را سریع تر تشــخیص داد تا بتوان با مداخله به موقع به منظور اصاح یا 
کاهش مشــکات این کودکان گام برداشت و در نهایت، از بروز معلولیت 

در آنان پیشگیری کرد.
برچلو، این ســخنان را در کارگاه رشــد و تکامل همه جانبه کودکان، روز 
سوم آبان 139۵ برای جمعی از مراقبان سامت و پزشکان مراکز بهداشتی 

- درمانی تابعه شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا بیان کرد.

تعطیلی موقت هفت واحد صنفی در شهرستان قزوین به 
علت تخّلف بهداشتی 

به منظور اجرای آیین نامه جدید ماده 13 قانون مواد خوردنی، 
آشــامیدنی، آرایشی و بهداشــتی، با پیگیری و تاش بازرسان 
بهداشت محیط شهرستان قزوین، در مهر ماه سال 139۵ هفت 

واحد صنفی دارای تخلّف بهداشتی تعطیل موقت شد.
مهندس محمد تقی سلیمانی، کارشناس مسؤول بهداشت محیط  
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با اعام این خبر، 
علت تعطیلی موقت واحدهای مذکور را عدم رفع به موقع نواقص 
بهداشتی از جمله بهداشت فردی، استفاده از تجهیزات نامناسب 

کار و عدم رعایت بهداشت واحدها عنوان کرد. 
ســلیمانی عنوان کرد: در زمان اعام شده، با انجام بیش از یک 
هزار و 8۵۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، به 
علت داشتن نواقص بحرانی و غیر بحرانی، اخطار تعطیلی برای 
13 واحد صادر شــد که جدا از پنج واحدی که نســبت به رفع 
نقص اقدام کردند؛ متاسفانه هفت واحد، شامل: تاالر، رستوران 
بیرون بر، اغذیه فروشی، خواربار، ماست بندی، طباخی و سبزی 
سرخ کردنی، به این هشدار توجه نکرده و شامل تعطیل موقت 

شدند.
این مقام مســؤول تصریح کرد که با تشکیل پرونده، متصدیان 
واحدهای مذکور به منظور رســیدگی به تخلفات بهداشتی، به 
مراجع قضایی معرفی شــدند. وی همچنین از ممانعت از انجام 
پلمپ یک واحد صنفــی خبر داد که پرونده برای دســتورات 

قضایی به دادسرای قزوین ارجاع شد.
مهندس ســلیمانی در ادامه، اظهار کرد: در این ماه، تعداد 13۵ 
نمونه مواد غذایی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی برای انجام 
آزمایشات میکروبی و شیمیایی برداشت شده و به استناد جواب 
آزمایشــگاه موادغذایی معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی 
قزویــن، تعداد 41 مورد از نمونه ها دارای آلودگی شــیمیایی، 
میکروبی یا اســتفاده بیش از حد از نمــک )در نانوایی( بود که 

پرونده آنها نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد. 
کارشــناس مســؤول بهداشــت محیط  مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرستان قزوین از مردم شهرستان خواست در صورت 
مشــاهده هر گونه تخلّف بهداشــتی، موضوع را با شماره 19۰ 
)ســامانه ارتباطات مردمی وزارت بهداشت( در میان بگذارند تا 
بازرسان بهداشت محیط در اسرع وقت نسبت به بازدید از محل 

های مورد شکایت اقدام کرده و با متخلفان برخورد کنند. 

قزوین

 نتایج مطالعات متعدد انجام شده در حوزه سامت 
بیانگر این واقعیت است که نهادها و سازمان های 
دولتــی و خصوصی اقتصــادی- اجتماعی و حتی 
فرهنگــی نقش اساســی در هــر دو جنبه تهدید 
سامت و یا ارتقای سامت جامعه و محیط زندگی 
به عنوان عوامل اجتماعی موثر بر سامت ایفا می 
کند بطوری که در بعضی اسناد میزان این مداخله 
را تــا ۷۵ درصد بیان می کننــد. از این رو وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاش برای 
فرهنگ ســازی در نهادها و ســازمان های فوق و 
متعاقب آن ایجاد توانمندی، مشارکت، مسئولیت 
پذیری و پاســخگویی در آنها برای حضور موثر در 
ارتقای سامت شــهروندان در همه ابعاد جسمی، 
روانِی اجتماعی، معنوی، زیست محیطی می باشد. 
طبق شــواهد موجود تعهد، مســئولیت پذیری و 
پاســخگویی در نهادها و سازمان های فوق الذکر، 
موجب تقویت جایگاه اجتماعی و شهرت سازمان 
هــا و نهادها، و همچنین افزایش بهره وری ملی و 

سازمانی آنها می گردد.
در راســتای نیل به این هدف وزارت بهداشت در 
نظر دارد ضمن شناســایی، رتبــه بندی و معرفی 
دســت آوردهای سامت این سازمان ها و نهادها، 
فرصت مناسبی برای ایجاد فضای ترغیب و تشویق 
و حضور موثر و هدایت شده آنها در ارتقای سامت 
کشور فراهم نماید؛ و همه ساله روند عملکرد آنها 
را در قالب جشــنواره مولفه هــای اجتماعی موثر 

برســامت بــا هماهنگی ســایر دســتگاه ها و با 
حضور مقامات ارشــد ملی مــورد ارزیابی و تقدیر 
قرار دهد. آدرس الکترونیک سامانه این جشنواره 

sdhfestival.iums.ac.ir  می باشد.
اولیــن دوره جشــنواره مورد نظر بــا هماهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در دی ماه سال 139۵ 

در مرکز همایش های رازی برگزار می گردد. 

از آنجایــی که، حضــور نهادها/ ســازمان ها در 
جشــنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سامت و 
مشــارکت در ارزیابی نشان ملی مسئولیت پذیری 
و پاســخگویی اجتماعی یک فرآینــد داوطلبانه و 
اختیاری است؛ به عنوان یک نمونه عینی از تعهد، 
مسئولیت پذیری و پاســخگویی در برابر سامت 
کارکنان، مشــتریان، اجتماع پیرامونی، جامعه و 
محیط زیســت تلقی می گردد که ضمن افزایش 
اعتبــار و ارزش اجتماعــی برای نهاد/ ســازمان، 
فرصت مناســبی را برای ایجاد فضــای ترغیب و 
تشــویق و حضور موثرتر و هدایت شــده آنها در 

ارتقای سامت کشور را فراهم می نماید. 
فرایند اعطای نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخ 

گویی اجتماعی در برابر سامت
 در این جشنواره کلیه نهادها/ سازمان ها بصورت 
آزادانه می توانند متقاضی شرکت در فرآیند جایزه 
سامت و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
باشند. به این منظور بایستی حداکثر تا تاریخ 3۰ 
آبــان 139۵ فرم دو صفحه ای اعام مشــخصات 
نهاد/ ســازمان به دبیرخانه ارســال نموده و فرم 
اظهارنامه را از دبیرخانه دریافت  و تکمیل نمایند.

مستندات ارائه شده توسط نهاد/ سازمان متقاضی 

توســط کمیته علمــی- فنی و در صــورت لزوم 
راســتی آزمایی آن خواهد بود. بــه منظور صحه 
گذاری بر اظهارنامه و مستندات ارایه شده توسط 
نهاد/ ســازمان متقاضی، دبیرخانه جشنواره برای 
کاندیداهای جوایــز برتر بازدیــد میدانی ترتیب 

خواهد داد.
 براساس اظهارنامه، مستندات ارایه شده و بازدید 
میدانــی تیم ارزیــاب جایزه؛ امتیــازات هر مورد 
از محورهای شــش گانه با توجه بــه ضرایب آنها 
محاســبه و در مجموع با روش مشارکتی و اجماع 
توســط کارگروه تخصصی کمیتــه علمی و فنی 
امتیاز نهایی نهاد/ســازمان متقاضی تعیین خواهد 

گردید.
 براســاس پیشنهاد کمیته علمی – فنی جشنواره 
مولفه های اجتماعی موثر بر ســامت ، و مصوبه 
شورای سیاستگذاری جشــنواره، مقرر گردید در 
این دوره از برگزاری نشان ملی مسئولیت پذیری 
و پاســخ گویی اجتماعی هر یک از دو گروه نهاد/ 
ســازمان های برتر بصورت مجزا در سه رتبه اول، 
دوم و ســوم معرفی گردنــد. همچنین در هریک 
از محورهای شــش گانه معیارهای ارزیابی جایزه 
)دانش، تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اقدام 
و تحقیق( نیز نهادها/ســازمان های برتر معرفی و 
در اختتامیه جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر 
سامت  از عمکرد آنها با حضور مقامات عالی رتبه 

کشوری تجلیل گردد.

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان
جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت

نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخ گویی اجتماعی
گامی در جهت توسعه پایدار
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مركز  مهمترین  دانشــگاه 
آینده  مدیــران  تربیــت 
كشور است به گونه ای كه 
عملکرد مناســب و یا غیر 
در  ها  دانشــگاه  مناسب 
را  آینده كشور  زمینه،  این 
تحت تأثیر قرار خواهد داد

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

سامانه های ارتباطی اداره بازرسی دانشگاه
شماره تلفن گویا 33379061          شماره تلفن مستقیم و فاكس 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 نشانی قزوین  خیابان نواب شمالی   مجتمع ادارات   ساختمان شماره 
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 كمیاب  و بهداشت محیط و كار. 
 ◄  شماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات مردمی 

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

امام حسین )ع( فرمودند:

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
)الدره الباهره ، ج 71 ، ص 400 (

كمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی                                                                                                                         حقوق شهروندی

اعالم حمایت چهره های آشنا استان از پویش دست های بارانی

حضور دكتر مهرام در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

مهم ترین حقوق شهروندی
ادامه از قبل

منشور حقوق بیمار 
به حریم خصوصي  احترام  بر  باید مبتني  ارائه خدمات سامت   -4

بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل رازداري باشد. 
1-4( رعایت اصل رازداري راجع به کلیه ي اطاعات مربوط به بیمار 

الزامي است مگر در مواردي که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛
2-4( در کلیه ي مراحل مراقبت اعم از تشخیصي و درماني باید به حریم 
خصوصي بیمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدین منظورکلیه ي 

امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصي بیمار فراهم گردد؛
3-4( فقط بیمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي 

که به حکم قانون مجاز تلقي مي شوند میتوانند به اطاعات دسترسي 
داشته باشند؛

فرد  معاینات،  از جمله  مراحل تشخیصي  در  دارد  بیمار حق   )4-4
معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي یکي از والدین کودک در 
تمام مراحل درمان حق کودک مي باشد مگر اینکه این امر بر خاف 

ضرورت هاي پزشکي باشد. 
۵- دسترسي به نظام کارآمد رسیدگي به شکایات حق بیمار است. 

1-۵( هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع 
این منشور است، بدون اختال در کیفیت دریافت خدمات سامت به 

مقامات ذي صاح شکایت نماید ؛
2-۵( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگي و نتایج شکایت خود آگاه 

شوند ؛

باید  ارائه کنندگان خدمات سامت  3-۵( خسارت ناشي از خطاي 
پس از رسیدگي و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن 

جبران شود.
فاقد  به هر دلیلي  بیمار  این منشور در صورتي که  اجراي مفاد  در 
ظرفیت تصمیم گیري باشد، اعمال کلیه ي حقوق بیمار- مذکور در این 
منشور- بر عهده ي تصمیم گیرنده ي قانوني جایگزین خواهد بود. البته 
چنان چه تصمیم گیرنده ي جایگزین بر خاف نظر پزشک، مانع درمان 
بیمار شود، پزشک مي تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید 

نظر در تصمیم گیري را بنماید. 
تصمیم گیري  براي  کافي  ظرفیت  فاقد  که  بیماري  چنان چه 
معقوالنه  درمان  روند  از  بخشي  در  مي تواند  اما  است، 
شـود. شمـــرده  محتـــرم  او  تصمیــم  باید  بگیرد،  تصمیــــم 


