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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

اعالم آمادگی خّیرین و صاحبان 
صنـایع استـان قزویـن بـرای 
همکاری در سـاخت مـرکــز 

رادیـوتـــراپــی قـزوین

بیماری های عفـونی، با 
دو چهــره در ســال 
دیده می شود

صفحه 5 

صبح روز پنجشــنبه 20 آبان مــاه حوزه پژوهش 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین میزبان دکتر فریدون 
عزیزی عضو هیات امنا دانشــگاه . عضو پیوســته 
فرهنگستان علوم پزشکی کشــور , رییس شبکه 
کوهورت ایران و رییس پژوهشکده علوم غدد درون 

ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی بود.
در ابتــدای این ســفر یک روزه دکتــر عزیزی در 
نشســتی با رییس دانشــگاه , معاون پژوهشی و 
فناوری , معاونین پژوهشــی دانشکده ها , روسای 
مراکز تحقیقاتی و مرکز رشــد و سرپرستان واحد 
هــای تحقیقات بالینــی و5 عضو هیــات علمی 

h.index باال دیدار و گفتگو کردند.
در ابتــدای این نشســت دکتر ناصرپــور معاون 
پژوهشی دانشگاه گزارشی از فعالیتهای دانشگاه و 
ارایه عملکرد مقایســه ای 5 سال اخیر و معرفی 7 

مرکز تحقیقاتی فعال پرداخت.
در ادامه دکتر عزیزی به بیان سیاســت های کلی 
علم و فنــاوری ابالغی از طرف رهبر معظم انقالب 
پرداخت و به راهبردهای دستیابی به این سیاست 

ها اشــاره نمود . مهمتریــن راهبردهای مورد نظر 
دکتر عزیزی ایجاد تولیت واحد در سیاســتگذاری 
و راهبردی علم و فناوری کشــور به منظور تحول 
راهبردی در پژوهش کشور با رویکرد نظام نوآوری 
و برنامه ریزی و مسولیت تام سیاستگذتری و برنامه 
ریزی کشوری پژوهش , نظارت و ارزشیابی مستمر 
آن و تالش در جهت دستیابی به مرجعیت علمی 
و تبدیل به قطب علمی منطقه و جهان اسالم بود.

دکتر عزیــزی در ادامه در خصوص دســتیابی به 
سیاســت ها ,"طراحی , تدوین , تصویب و اجرای 
برنامه نظام بخشــی و نوآوری ســالمت با رویکرد 
مرجعیت و ترویج تفکر و اخالق پژوهشی و فرهنگ 
نــوآوری در جامعه دانش آموزی و دانشــجویی و 
افزایش مشــارکت بخش خصوصــی در پژوهش , 
فناوری و ارایه خدمات و راهبرد آخر که ایشان بدان 
تاکید داشتند " صیانت و حمایت از رشد , توسعه و 
تجاری سازی علوم و فنون با محوریت خلق ثروت 

"اشاره کرد. 
در پایان نشســت دکتر مهرام رییس دانشــگاه در 

خصوص تغییر نگاه دانشــگاه به پژوهش از اجبار 
به تشــویق بیاناتی ارایه نمود و به دیدگاه رقابتی 
و تشــویق در امر پژوهش تاکید کرد و بر قطب و 
محوری شدن دانشــگاه در رشته فلوشیپ خواب 
اشــاره کرد و این مورد را وجه تمایز دانشــگاه در 

منطقه دانست.
در پایان این ســفر دکتر عزیزی از بخش مولکولی 
آزمایشــگاه مرجع که زیر نظر تحقیقات ســلولی 
و مولکولــی دانشــگاه اســت و از مرکز تحقیقات 

بیماریهای متابولیک دانشگاه بازدید کرد. 

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین میزبان دکتر فریدون عزیزی

20 آبان 1395 دکتر فریدون  در بازدید روز 
عزیــزی، عضو هیــأت امنای دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین از مرکز آموزشــی - درمانی 
قــدس قزویــن، ایشــان اظهار کــرد: دکتر 
منوچهر مهرام، رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
قزویــن و همکارانش، کارهای بســیار عمده 
ای را انجام داده و مــی دهند که همگی آن 

ها در مســیر اقتصاد مقاومتی است. 
وی عنوان کرد که مســؤوالن دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین در عین مواجهه با بســیاری 
از محدودیت ها، خالقانــه و با صرفه جویی، 
بســیاری از احتیاجات مردم استان قزوین را 
در حیطه ســالمت، به بهترین شــکل ممکن، 

کنند.  می  مرتفع 

این بازدید، با همراهی رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین انجام شد و پس از بازدید از 
N.I.C.U، P.I.C.U، اختالالت  بخش هــای 
خــواب و آندوســکوپی کــودکان، این چهره 
ماندگار پزشــکی، اظهار کــرد: این بخش ها 
از احتیاجات اساســی برای سالمت کودکان، 
بویژه نوزادان اســت. ایشــان تصریح کرد که 
راه اندازی بخش خواب، کاری بســیار جدید 

است. کشور  در سطح 
در ایــن بازدید، حســینعلی افشــاری، مدیر 
مرکــز آموزشــی - درمانــی قــدس قزوین، 
پاســخگوی سؤال های دکتر فریدون عزیزی، 
عضــو هیأت امنای دانشــگاه علوم پزشــکی 

بود.  قزوین 

عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

تالش های مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
در مسیر اقتصاد مقاومتی است
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در سومین توررسانه ای دانشگاه عنوان شد؛

مصرف آنتی بیوتیک ها 
نسبت به سال گذشته 

کاهش یافته است
خبر، فتانه مینائی. 

داروهای نوشته شده در هر نسخه دارویی پزشکان در 
اســتان قزوین برای بیماران زیر سه قلم شده است که 
نسبت به متوسط کشوری که سه قلم دارو می باشد از 
جایگاه خوبی برخورداریم و در این میان کاهش مصرف 
آنتی بیوتیک ها نسبت به سال گذشته از دستاوردهای 
خوب دیگر در اســتان به حساب می آید، دکتر پیمان 
قجربیگی معاون غذا و داروی دانشگاه با بیان این مطالب 
که در سومین تور رسانه ای دانشگاه اجرا شد، ادامه داد 
تجویز مکمل های دارویی که در باشــگاه های پرورش 
اندام انجام میگیرد خود یک عامل خطرناک برای جوانان 
به حساب می آید که متاسفانه هیچ کنترل و نظارتی 

روی آن بعمل نمی آید.
Á لبنیات سالم وارد کارخانجات لبنیات می شوند

معاون غذا و دارو همچنین در این نشست با رسانه های 
حوزه سالمت که در روز پانزدهم آبان 1395 در محل 
این معاونت برگزار گردید، افزود: در مورد نگرانی مردم در 
زمینه لبنیات های کارخانه ای همین بس که با توجه 
به کنترل ها و نظارت های بعمل آمده توسط همکاران 

دانشگاه و سازمان دامپزشکی سالم ترین شیر تحویل 
کارخانجات مربوطه می گردند و در صورتی که شیر از 
نظر سالمت مورد تایید آنها نباشد، بصورت فله در بین 
مردم توزیع می گــردد که در صورت عدم دقت مردم 
می تواند موجب افزایش بیماریهایی از جمله تب مالت 

در جامعه گردد.
Á قزوین قطب شوینده های کشور

دکتر قجر بیگی از گرفتن مجوز راه اندازی آزمایشگاه 
کنترل کیفی شــوینده هــا در قزوین به عنوان قطب 
شــوینده های کشــور خبــر داد و افزود حــدود 75 
درصدشوینده ها در قزوین تولید می گردد که با توجه 
به اهمیت این مواد در سالمت مردم توانستیم این مجوز 
برای کنترل و نظارت مواد شوینده در قزوین را از وزارت 

بهداشت در اختیار بگیریم.
Á کنترل تجهیزات پزشکی زیر چتر معاونت غذا ودارو

معاون غذا و دارو در این نشست رسانه ای گفت: برای 
اولین بار تجهیزات پزشکی مورد بازرسی و نظارت قرار 
گرفته اســت و در این نظارت ها به برچسب اصالت و 
قیمت ها توجه شــده است که در طی سی سال اخیر 
بی سابقه است و حتی مقادیر زیادی کاالهای پزشکی 
مصرفی تاریخ گذشته نیز جمع آوری گردیده است که 

برای معدوم سازی آنها باید اقدامات الزم صورت گیرد.
در ادامه این تور رسانه ای خبرنگاران حاضر با قسمت 
های مختلــف معاونت غذا و دارو و آزمایشــگاه های 
کنترل کیفی این معاونت آشنا شده و سواالت خود را 

از مسئولین مربوطه هر بخش بعمل آوردند.

به روز ماندن تجهیزات پزشکی 
با حمایت از تولید ملی

خبر، سیدحسن موسوی. 
در روزی که نمایشگاه بین المللی استان قزوین، میزبان 
برپایی سومین نمایشگاه محصوالت پزشکی و آرایشی 
بود، نمایندگان شــرکت های حاضر در نمایشگاه از 
تجهیزات پزشــکی مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین بازدید کردند و نشستی با مسؤوالن این 
مرکز درمانی داشتند. در این نشست، راهکارهای به 
روز ماندن تجهیزات پزشکی مرکز با استفاده از ظرفیت 

های تولید ملی، بررسی شد.
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین پس از نشست با نمایندگان شرکت های 
حاضر در نمایشگاه نمایشگاه »قزوین هلث«؛ گفت: با 
توجه به اینکه این مرکز درمانی، مرکز ترومای استان 
قزوین است، مجهز بودن آن به تجهیزات پزشکی 

پیشرفته، از اولویت های مهم است. وی افزود که 
امیدواریم در صورت نیاز به تجهیزاتی، بتوانیم با 
یک شــرکت ایرانی کار کنیم تا از تولید ملی نیز 

حمایت ویژه ای داشته باشیم.
در نشست مذکور، مدیر پرستاری، مدیر تدارکات، 
مســؤول تجهیزات پزشکی و سرپرستاران بخش 
های درمانی مرکز هم حضور داشتند و در حیطه 
فعالیت های خود در مورد تجهیزات پزشکی، نظر 

دادند.

خبر، سّید مهدی موسوی.
 روز 16 آبان 1395 نشســت دکتــر منوچهر مهرام، 
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با خیرین استان 
قزوین با موضوع سرعت بخشیدن به روند احداث پروژه 

رادیوتراپی مرکز آموزشی - درمانی والیت برگزار شد.
این نشست با حضور مهندس صفر لک، مدیرکل دفتر 
فنآوری اطالعات استانداری قزوین و کارشناسان این 
واحد برگزار شد و دکتر مهرام، کمک خّیرین را بسیار 
مهم و ارزنده دانست و تاکید کرد: الزم است این پروژه 
مهم هر چه ســریع تر به اتمام برسد تا بتوان بونکر 

رادیوتراپی را راه اندازی کرد.

Á بیماران سرطانی، منتظر راه اندازی رادیوتراپی
متولی ســالمت استان قزوین، با بیان این مطلب که 
بعضی از بیماران ســرطانی با سختی بسیار زیاد به 
اســتان های دیگر مراجعه می کنند تا بتواند خود را 
درمان کنند و دردی از دردهای خود را تسکین دهند؛ 
اظهار کرد: ســاخت رادیوتراپی، کار خدا پسندانه ای 

اســت که باعث می شود ساالنه پذیرش چندین هزار 
بیمار را در استان قزوین داشته باشیم.

دکتر مهرام، تحقق این کار را آرزوی خود دانســت و 
اضافه کرد: با همت همه می توانیم ساختمان رادیوتراپی 

مرکز را بسازیم تا کار برجسته ای به یادگار بماند. 
Á کمپین بزرگ، آماده پذیرش مشارکت همه مردم

محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 

پزشــکی قزوین نیز گفت: با نشان دادن مسیر راه می 
توان از مشارکت هنرمندان، ورزشکاران و حتی مردم 
عادی برای کمک به هزینه های درمانی بیماران شیمی 

درمانی و یا در پروژه ساخت رادیوتراپی استفاده کرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اینکه 
بایــد پرچم این حرکت عظیم را به احتزاز در بیاوریم، 

اظهار کرد: مردم می توانند با ارسال پیامک به شماره  
30005010 ) سامانه پیامکی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین( عضوی از این کمپین بزرگ شوند.

Á مشکالت دو چندان بیماران ساکن روستا
ســمیرا زندیه، مددکار بخش شــیمی درمانی مرکز 
آموزشی - درمانی والیت قزوین هم عنوان کرد: اکنون، 

بیشتر کمک ها به بیماران سرطانی از طرف کادر مرکز 
پوشش داده می شود، ولی به علت هزینه های سرسام 
آور برخی داروها، این بیماران، نیازمند کمک همه مردم 

هستند.
زندیه با گفتن اینکه بیشتر بیماران شیمی درمانی، 
ساکن روستا هســتند و عالوه بر هزینه های دارو، 

هزینه های رفت و آمد نیز به مشــکالت آنان اضافه 
می شــود؛ گفت: راه اندازی رادیوتراپی در اســتان 
قزوین، امید بیشتری به بیماران سرطانی برای ادامه 

درمان می دهد.
وی تصریــح کرد با توجه به شــرایط کنونی، مرکز 
آموزشی - درمانی والیت قزوین برای درمان بیماران 
سرطانی به امکانات و کمک های بیشتری نیاز دارد.

Á اعالم آمادگی خّیرین
در پایان این نشست، خّیرین و صاحبان صنایع اعالم 
کردند که از هر جنبه، آماده همکاری هستند. آنان 
تأکیــد کردند که مجمــع، در خدمت مردم خواهد 
بود تا ساختمان رادیوتراپی، هرچه زودتر راه اندازی 

شود. 

در نشســت مذکور، دکتر مجیــد رجبی، قائم مقام 
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در امور مشارکت 
های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های 
حوزه سالمت و دکتر علی اکبر کرمی و محمدهاشم 
کیایی، رییس و مدیر مرکز آموزشی - درمانی والیت 

قزوین نیز حضور داشتند.

خّیرین  آمادگی  اعالم 
و صاحبان صنایع استان 
همکاری  برای  قزوین 
در سـاخت مـرکــز 
رادیوتــراپی قـزوین

ضربان

تامین منابع مالی ساخت بیمارستان 
700 تختخوابی بررسی شد

در نشستی با حضور دکتر مهرام ریاست دانشگاه 
علوم پزشــکی ، دکتر یوســفی معاون توســعه 
مدیریت و منابع دانشــگاه و علــی اکبری مدیر 
مالی دانشــگاه با خانلری مسئول اعتبارات بانک 
رفاه کشور و رحمتی عضو هیات مدیره بانک رفاه 
کشــور ، چگونگی اخذ تسهیالت ، تضامین اخذ 

شده و سقف وام اعطایی جهت ساخت بیمارستان 
700 تختخوابــی قزوین مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
در این نشست که در ساختمان مرکزی بانک رفاه 
در تهران برگزار شــد ، بانک رفاه متعهد شد در 
خصوص تضامین اخذ شــده و سقف وام اعطایی 
تصمیم نهایی گرفته و به دانشــگاه ابالغ نماید . 
همچنین دانشگاه موظف شد در خصوص کاهش 

درخواست منابع بررسی الزم را انجام دهد.

مرکز  مدیر  ادهمی،  محسن   1395 آبان   20 روز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین اعالم کرد: 
در ادامه سلسه سقوط های کودکان از آپارتمان های 
مهرگان قزوین )مسکن مهر(، این بار دو خواهر پنج و 

هفت ساله، آسیب دیدند.
بنا به اظهار مدیر مرکز ترومای استان قزوین، بالفاصله 
بعد از اعزام مصدومان توسط اورژانس به این مرکز، 
در  را  مصدوم  دو  درمان  پرستاری،  و  پزشکی  تیم 

دستور کار خود قرار دادند.
ادهمی تصریح کرد: مصدومان از ناحیه سر و صورت، 
دست و پا و همچنین قفسه سینه، دچار آسیب شده 
اند و در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه )آی 

سی یو( این مرکز تحت درمان هستند.
Á آسیب جدی یا مرگ، فقط به خاطر نبود حفاظ

از  افراد  باالی سقوط  آمار  به خاطر  و  این  از  پیش 
بلندی، بویژه کودکان در استان قزوین، خبرنگار صدا 
و سیمای مرکز این استان، روز 19 تیر 1395 با دکتر 
منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 

این زمینه گفت و گویی انجام داد. 
قزوین ضمن  استان  متولی سالمت  برنامه،  این  در 
اظهار نگرانی از سقوط  409 تن در استان قزوین، 
در بهار امسال، هشدار داد که 104 تن از این افراد، 

کودک زیر هفت سال هستند.
دکتر مهرام با اشاره به این که در سه ماهه اول امسال، 
تعداد 104 کودکان زیر هفت سال به علت سکونت 
در آپارتمان های فاقد محافظ برای پنجره یا بالکن، 
یا دارای محافظ غیراستاندارد، دچار حادثه شده اند؛ 
گفت: از این تعداد، متأسفانه دو تن جان خود را از 

دست دادند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین عنوان کرده بود 
که در سال 1394 نیز نزدیک به 285 مورد سقوط 
کودکان زیر هفت سال و دو مورد در کودکان زیر دو 
سال اتفاق افتاده که 10 تن، جان خود را از دست 

دادند.
Á ساختمان بدون محافظ، سکونت چرا؟

از  قزوین  استان  سالمت  متولی  گفتگو،  این  در 
شهرداری های استان درخواست کرد که در ساختمان 
هایی که محافظ استاندارد برای پنجره یا بالکن ندارند، 
بار شاهد چنین  تا دیگر  مجوز سکونت داده نشود 

حوادثی تلخ در استان نباشیم.
دکتر مهرام تأکید کرد: عوارض و آسیب های که در 
این خصوص بوجود می آید، گاه باعث فلج شدن و 
قطع نخاع افراد می شود که بار مالی زیادی بر دوش 

خانواده و جامعه می گذارد.

در شهرک مهرگان قزوین ؛

سلسله سقوط های کودکان از ساختمان های بلند بدون 
حفاظ، این بار باعث مصدومیت دو خواهر شد
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در نشست مشترک حوزه توسعه و حوزه دانشجویی فرهنگی ساخت بنای یادبود شهدای گمنام پیگیری شد

نماینده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی 
عمومی وزارت بهداشت

مرکز مهارت های بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
قابلیت تبدیل شدن به قطب 
آزمون مهارت های بالینی 

کشور را دارد
دکتر حمید هنرپیشــه عضــو هیات علمی و 
نماینده دبیرخانه شــورای آموزش پزشــکی 
عمومی وزارت بهداشت در برگزاری چهارمین 
آزمون صالحیت بالینی دانشــجویان پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی گفت : با توجه به رعایت 

استانداردها و زیرســاخت های موجود مرکز 
مهارتهای بالینی دانشگاه قابلیت تبدیل شدن 
به قطب کشــوری آزمون مهارتهای بالینی را 

دارد.
چهارمیــن دوره آزمون صالحیــت بالینی و 
دومیــن دوره آزمــون در مرکز تازه ســاخت 

مهارتهای بالینی دانشــگاه روز پنجشنبه 20 
آبان از ســاعت 8:30 با حضور 14 شــرکت 

کننده برگزار شد.
ایــن آزمون 15 ایســتگاه داشــت که 12 
ایســتگاه آن مربــوط به پرسشــگری و 3 

ایستگاه استراحت بود.
در ایــن آزمون دکتر حمید هنر پیشــه و 
دکتر هوشــیار موالیی عضو کمیته علمی و 
نماینده دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان به 
عنوان مرکز قطب  6 آمایشــی کشــور و 

ناظر آزمون حضور داشتند.
دکتر منوچهر مهرام رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین نیز از روند برگزاری آزمون 
بازدید کــرد و با ناظران آزمــون دیدار و 

کردند گفتگو 

انجام جراحی موفقیت آمیز برای قطع 
نشدن پای مرد 25 ساله 

خبر، سّیدحسن موسوی. 
مرد جوان 25 ســاله ای که به خاطر تصادف با 
اتوبوس و ماندن پایش زیر چرخ های آن، دچار 
کنده گی پوســت پای چپ شده بود و احتمال 
قطع شــدن این عضو برای بیمــار مطرح بود، 
توســط دکتر فرزین پاک فطرت، فوق تخصص 
ترمیمــی و جراحی مرکز آموزشــی - درمانی 

شهید رجایی قزوین از این کابوس وحشتناک نجات یافت.
نوشــین پریزاد، مســؤول بخش پنج مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایــی قزویــن، درباره این بیمــار، گفت: بعد از عمــل جراحی و 
شستشــوهای مکرر توســط دکتر پاک فطرت و دکتــر ابوعلی، با 
مراقبت های ویژه و شــبانه روزی پرستاران این بخش، آسیب های 

پای بیمار بعد از 38 روز بهبود پیدا کرد.
پریزاد عنوان کرد:  همراهان بیمار هنگام پذیرش وی در مرکز نگران 
قطع شــدن پایش بودند، ولی بعد از بهبودی بیمار، از پرستاران این 
بخش به خاطر ارائه مراقبت های دلسوزانه همراه با مهارت، قدردانی 

کردند. این بیمار در شرایط مطلوب، مرخص شد.

امید به زندگی از ابتدای انقالب تا 
کنون 20 سال افزایش یافته است

خبر، فتانه مینائی. 
قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جمع خبرنگاران حوزه 
ســالمت گفت: امید به زندگی در ابتدای انقالب 57 سال بود و در حال 
حاضر به حدود 78 ســال در استان رسیده است که حدود بیست سال 

افزایش یافته است.
دکتر مجید رجبی در ادامه ســخنان خود گفت: در حال حاضر سرطان 
ها بعد از بیماری های قلبی عروقی دومین علت مرگ و میر در جامعه به 
حساب می آیند که با توجه به اجرای طرح تحول نظام سالمت و دسترسی 

راحتتر مردم به درمان به موقع باعث شده است که مرگ و میر آنها نسبت 
به سال های گذشته افزایش نیابد.

دکتر رجبی با توجه به تعداد مرگ های ناشی از سرطان ها در استان و 
افزایش تعداد ســرطان های ثبت شده تاکید کرد، این افزایش  از طریق 
بیماریابی و غربالگری و همچنین افزایش امید به زندگی است و با توجه به 
این نکته می توان بسیاری از سرطان ها را در مراحل ابتدایی درمان نمود 

و از مرگ این افراد جلوگیری کرد.
وي به ترتیب اهمیت شــیوع، ســرطان ها در خانم ها را سرطان سینه، 
سرطان معده و سرطان های دستگاه اداری دانست و سرطان های معده، 
ریه، دســتگاه گوارش تحتانی و پروستات را نیز در مردان اعالم کرد، و از 
جمله اقدامات پیشگیری کننده در این سرطان ها را تغذیه سالم، تحرک 

بدنی، عدم استعمال مواد دخانی و کاهش استرس و اظطراب خواند.
Á تنها 25 درصد نظام سالمت توسط وزارت بهداشت قابل انجام است

25 درصد اجرای برنامه نظام ســالمت توســط وزارت بهداشت میسر 
اســت و برای اجرای کامل این برنامه باید سایر وزارت خانه ها، ادارات 
و ســازمان ها هم درگیر شوند و حتی رسانه ها و خبرنگاران هم سهم 
بسیار چشمگیری در اجرای آن و تغییر آگاهی ها و نگرش مردم خواهند 

داشت.
مطالب فوق توسط مهندس عزیزخانی مسئول دبیرخانه شورای سیاست 
گذاری دانشــگاه در ادامه جلسه آموزشی که در زمینه آشنایی خبرنگاران 
حوزه سالمت در دانشگاه برگزار شد، بیان گردید و ادامه داد: آلودگی های 
محیطی و رفتارهای تغذیه ای باعث شــده است که نظام سالمت هزینه 
سنگینی را بپردازد که با رعایت یکسری رفتارهای فردی مانند: عدم استعمال 
مواد دخانی، تحرک بدنی و پرهیز از چاقی و اجتناب از مجاورت طوالنی با 
نور خورشید و همچنین کنترل عوامل بیولوژیک مسبب سرطان، آموزش 
بهداشــت جنسی و تهیه آب آشامیدنی سالم توسط متولیان مربوطه می 

توانند سهم بسزایی را در کاهش سرطان ها ایفا نمایند.

ضربان

● چند خبر کوتاه از حوزه معاونت توسعه:
● برگزاری دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی )2( در قالب دوره های بهبود 
مدیریت به میزان 8 ساعت در روزهای پنجم و دوازدهم آبان در مرکز 

آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان.
● در نشست مدیران حوزه توسعه با معاون عمرانی استانداری پروژه 
های بیمارستان الوند و رادیوتراپی قطعی شد. اعتبارات این دو پروژه 2 

هفته دیگر ابالغ می شود.
● قنبری سرپرســت خدمات پشتیبانی دانشگاه خبر داد : برگزاری 
جلسه ترک تشریفات ساخت کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی 
قزوین ) پونک ( و عقــد قرارداد مربوطه به مبلغ 28/8 میلیارد ریال 

اعتبار با پیمانکار.
● علی اکبری مدیر مالی دانشگاه : کلیه صورت وضعیت های پرداخت 
نشده در خصوص پروژه های در حال ساخت به مبلغ 10هزار میلیارد 

ریال پرداخت شد.
● کمیته تخصیص هزینه حوادث ترافیکی تشکیل شد.

▀ ▀ ▀

●  دکتر نوید محمدی، سرپرست روابط بین الملل دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین شد.        

روز 13 آبــان 1395 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین با صدور ابالغی، دکتر نوید محمدی، دانشــیار 
دانشکده پزشکی و رییس این دانشکده را با حفظ سمت به عنوان 

سرپرست روابط بین الملل دانشگاه منصوب کرد.
انجام امور مربوط به سیاســت ها و برنامه های مرتبط با روابط و 
همکاری های بین المللی و منطقه ای دو یا چند جانبه در چهار 
چوب هدف های وزارت بهداشــت، گردآوری و تنظیم اطالعات 
و تهیــه پیش نویس مقدماتی در مورد مطالعات و بررســی های 
مربوط به تنظیم سیاســت های مرتبط با روابط و همکاری های 
بیــن الملل و منطقه ای و امکانات گســترش روابط و همچنین 
شرکت در اجالسیه ها و کنفرانس های جهانی، از جمله ماموریت 

های سرپرست روابط بین الملل دانشگاه است.
▀ ▀ ▀

● دکتر ســیامک یعقوبی، سرپرست تحصیالت تکمیلی 
بالینی دانشکده پزشکی شد

دکتر نوید محمدی، رییس دانشــکده پزشــکی، روز اول آبان 
1395 با صدور ابالغی دکتر ســیامک یعقوبی، دانشــیار عضو 
هیأت علمی دانشــگاه را با حفظ پســت و ردیف ســازمانی به 
عنوان سرپرســت مدیریت تحصیــالت تکمیلــی بالینی این 

دانشکده منصوب کرد.
 پیش از این، دکتر ســید علیرضا حاج سید جوادی، عهده دار 

این مسؤولیت بود.
▀ ▀ ▀

● آمبوالنس های حوزه بهداشت ساماندهی می شود
به منظور ساماندهی آمبوالنس های مستقر در حوزه بهداشت 
و استفاده بهینه از این امکان در نشستی در تاریخ 16 آبان با 
حضور دکتر اســکویی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین ، دکتر ســیدصادقی جانشــین معاون توســعه و دکتر 
نامدار رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی ، 
چگونگی ســاماندهی و استفاده بهینه از آمبوالنس های حوزه 

بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرخط سالمت

در نشســتی با حضور دکتر یوســفی معاون توسعه مدیریت و منابع، 
دکتر شیخی معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر سید صادقی جانشین 
معاون توســعه و سید مهدی ســیدصادقی مدیر تعالی فرهنگی، در 
دفتر توســعه، درخصوص طرح بنای شهدای گمنام دانشگاه بحث و 

تبادل نظر شد. 
در این نشست طرح کلی بنا مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد نقشه 
های تکمیلی این طرح توســط دفتر فنی دانشگاه تهیه و برای تایید 

نهایی به معاونت دانشجویی ارائه شود.

مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

مناقصه اسکلت 
بیمارستان الوند به زودی 

اجرایی می شود
مهنــدس وحید خورشــیدی مدیــر دفتر فنــی و طرح های 
عمرانی دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین گفت : مناقصه ساخت 
اســکلت بیمارســتان 150 تختخوابی الوند به زودی اجرایی 
می شــود . خورشــیدی اضافه کرد : با توجه به جلسه ای که 
با معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه ، مشــاور عمرانی 
ند و مسئوالن  لو ن ا رســتا ر بیما و رییس دانشــگاه و مشــا
سکلت  ا قصه  منا شــد  مقرر  شــتیم  ا د لبرز  ا ن  شهرســتا

. شــود  یی  ا جر ا ه  ما ن  با آ ن  یا پا تا  ن  رســتا بیما

30 درصدی توسط  با پیشرفت  گفتنی است ســاختمانی  
لوند طی تفاهم نامه  شــورای اسالمی شهر و شــهرداری ا
ای بــا حضــور دکتر هاشــمی وزیــر بهداشــت و همتی 
اســتاندار در دی ماه 1394 به دانشــگاه علوم پزشــکی 
قزوین واگذار شــد تا با تغییر کاربری و اصالح ســاختار 
از  بعد  تبدیل شــود.  150 تختخوابی  بیمارســتان  به  آن 
تخریب دیوار های اضافی این ســاختمان ، اجرایی شدن 
مناقصــه اســکلت، دومین گام جدی در عملیاتی شــدن 

است. بیمارستان  ساخت 

با حضور مدیر عامل شرکت آوای سالمت در قزوین؛

مشکالت پرستاران شرکتی 
بررسی شد

به گفته حبیب قنبری مدیر خدمات پشــتیبانی دانشــگاه ، پس از 
نشســت هفته گذشته معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه با 
مدیران شــرکت آوای سالمت و انتقال مشکالت پرستاران شرکتی 
، در نشســت دیگری در تاریخ دهم آبان ماه و با حضور مدیر عامل 
شرکت آوای ســالمت در مراکز آموزشــی درمانی والیت ، شهید 
رجایی و بوعلی ســینا برگزار شد. در این نشست پرستاران شرکتی 
مشکالت خود را به شکل پرسش و پاسخ مطرح نموده و توضیحات 

مدیران شرکت را شنیدند.
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انجام 54 هزار خدمت 
فیزیوتراپی در مرکز آموزشی 

- درمانی والیت قزوین 
خبر .سید مهدی موسوی. 

ندا حسن پور، کارشناس ارشــد فیزیوتراپی مرکز 
آموزشی - درمانی والیت قزوین، اعالم کرد: بخش 
فیزیوتراپی این مرکز با ارائه خدمات درمانی به روز 
و مقــرون به صرفه به بازگرداندن و بهبود حرکت و 
عملکرد، تسکین درد، جلوگیری از ناتوانایی بیشتر 
و کاهش نیاز به اقدامــات جراحی و تجویز دارو به 

بیماران کمک می کند. 
وی ادامه داد:  از زمان افتتاح این مرکز، یعنی بهمن 
ماه ســال 1390 بالغ بر 54000 خدمت در بخش 

فیزیوتراپی مرکز به بیماران ارائه شده است.
حســن پور، این خدمات را شــامل: رفع اختالالت 
عضالنی و اســکلتی و درمان بیماری های عصبی 
عضالنی، آســیب های ورزشــی و بیمــاری های 
روماتیســمی، دانســت که به بیماران ســرپایی و 

بستری ارائه شده است.
Á  فیزیوتراپی مرکز، بهره مند از دســتگاه های

پیشرفته 
کارشناس ارشد فیزیوتراپی مرکز آموزشی - درمانی 
والیت قزویــن، اذعان کرد که بخــش فیزیوتراپی 
این مرکز مجهز به دســتگاه هــای الکتروتراپی و 
مکانوتراپی پیشرفته، شامل: دستگاه های تحریک 

الکتریکی، اولتراســوند، دیاترمی، حمــام پارافین، 
ترکشن، مودالیته های گرمایی، لیزر کم توان و لیزر 

پرتوان است. 
Á فیزیوتراپی در خدمت بازتوانی قلب

این کارشناس ارشــد فیزیوتراپی، بازتوانی قلبی را 
یکی دیگر از خدمات توانبخشی دانست که در مرکز 

آموزشی - درمانی والیت بنیانگذاری شده است. 
حسن پور با اشــاره به این که طبق تعریف انجمن 
بازتوانی قلبــی و ریوی امریکا، بازتوانی اشــاره به 
مداخالت هماهنگ و چند رویه دارد که برای بهینه 
ســازی کارکرد فیزیکی و روانشناختی و اجتماعی 
بیمار قلبی طراحی شده است؛ گفت: عالوه بر این، 
هدف از این مداخالت، پایدار و کند کردن یا حتی 
معکوس کردن روند زمینه ای آترواسکلروز و کاهش 

مرگ و میر است.
بنــا به اظهار کارشــناس ارشــد فیزیوتراپی مرکز 
آموزشــی - درمانی والیــت قزویــن، بازتوانی در 
بیمــاری هایی از جمله: بیماری آترو اســکروتیک 
شــریان کرونری، انفارکتوس میوکارد، جراحی بای 
پس شریان کرونری، آنژین صدری پایدار، نارسایی 
احتقانی قلب، جراحی دریچــه قلب و پیوند قلب، 

توصیه می شود. 
یادآور می شــود، واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی 
- درمانی والیت قزوین با بیمه های پایه، شــامل: 
تأمیــن اجتماعی، خدمــات درمانــی )کارمندی، 
روستایی، سایر اقشار و ایرانیان( و نیروهای مسلح، 
طرف قرارداد بوده و آماده خدمت رسانی به بیماران 

مراجعه کننده است. خبر، حمیده برجی خانی.
 با برگزاری نشســت توجیهــي و هماهنگي، طرح 
»همتایاران ســالمت روان دانشجویي« در دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین، رونمایی شد.
این نشست با حضور دانشجویان داوطلب مشارکت 
در طرح اجرا شــد و رامش حسین زاده، سرپرست 
اداره مشــاوره و ســالمت روان دانشجویي دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، در سخناني به نقش و اهمیت 
گروه هاي همتایار در کمک به پیشــگیري از بروز 
آسیب هاي اجتماعي به ویژه در جامعه دانشجویي 

پرداخت.
وی بیان کرد: فعال شدن گروه همتایار سالمت روان 
دانشجویي در دانشگاه، عالوه بر اینکه توانمندسازي 
خود دانشــجو و تقویت مهارت هاي همدلي و نوع 
دوســتي را در پي دارد؛ باعث افزایش مشــارکت 

دانشجویان در فعالیت هاي اداره مشاوره و گسترش 
فعالیت هایی با محتوي بهداشــت و سالمت روان 

مي شود. 
همچنین، علی امیري، روانشــناس اداره مشــاوره 
دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، به تشریح آئین نامه 
تشکیل گروه همتایاران ســالمت روان، پرداخت و 
به سؤال های دانشجویان در مورد فرایند و محتوي 
طرح پاســخ داد. این طرح، ابالغی از سوي وزارت 
بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

در پایان این نشست، در مورد روز و ساعت تشکیل 
نشست های آموزشي از دانشجویان نظرخواهي شد.

نشســت مذکور را اداره مشــاوره و ســالمت روان 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
قزویــن، روز 17 آبان 1395 در ســالن اجتماعات 

دانشکده پرستاري و مامایي برگزار کرد. 

اجرای پروژه های عمرانی 
حوزه بهداشت بررسی شد

در نشســت کمیته اجرایی پــروژه های عمرانی 
دانشــگاه که در تاریــخ 95/8/9 در دفتر معاونت 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد پروژه 
های عمرانی حوزه بهداشــت مورد بررســی قرار 

گرفت.
در این نشســت که با حضور دکتر مهدی یوسفی 
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه ، دکتر 
ســیدصادقی جانشــین معاون توسعه ، مهندس 
خورشــیدی مدیر دفتر فنی و طح های عمرانی ، 

مهندس زینالی مشــاور عمرانی رییس دانشگاه ، 
علی اکبری مدیر مالی ، خانم بســاره مدیر برنامه 
ریزی مالی و بودجه از حوزه توسعه و دکتر اسکویی 
معاون بهداشــتی و مهندس علیجانی مســئول 
توسعه شــبکه های این معاونت از حوزه بهداشت 
برگزار شــد، روند اجرایی تفاهم نامه احداث واحد 
های بهداشتی درمانی که فی مابین مقام محترم 
وزارت و اســتاندار قزوین به امضا رســیده مورد 

بررسی قرار گرفت. 
در این نشست مقرر شد کلیه پروژه ها به تفکیک 
از طرف حوزه بهداشت اعالم شود و معاونت توسعه 

نسبت به تهیه مستندات و استعالم اقدام نماید.

درکنفرانس ویدئویی روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور؛

کلیات برنامه ابالغی مقام معظم رهبری در اجرای برنامه 
ششم توسعه حوزه سالمت تبیین شد

درکنفرانس ویدئویی روســای دانشگاه های علوم پزشــکی با مهندس موهبتی معاون برنامه ریزی ، 
هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشــت ، اجرای کلیات برنامه ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری در اجرای برنامه توســعه ششــم مرتبط با حوزه سالمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
در ایــن ویدئو کنفرانس که روز دوشــنبه 17 آبان برگزار شــد و دکتر مهدی یوســفی معاون 
توســعه مدیریت و منابع دانشگاه بعنوان نماینده ریاست دانشگاه در آن حضور داشت ، مهندس 
موهبتــی به تعامل مســتمر با نمایندگان مجلس در بحث برنامه ششــم توســعه و تامین منابع 

پایدار برای تداوم طرح تحول نظام ســالمت تاکید کرد.

دکتر یوســفی معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز گفت : اعتقاد ما این است که وزارت 
بهداشــت باید فعاالنه به دنبال مطالبات خود باشــد و از موضع انفعال و دفاع خارج شود . دکتر 
یوســفی با اشــاره به اینکه دانشگاه های علوم پزشــکی با تمام توان و علی رغم همه محدودیت 
ها مشــغول ارائه خدمات هســتند ادامه داد: مطالیات دانشــگاه ها صدم اش به بیمار می رسد . 
همچنین دکتر یوســفی در خصوص بســته های هزینه بر معاونت های مرتبط گفت که بایستی 
ارائه این بســته ها با رعایت اولویت باشد تا به طرح صدمه نزند و این بدین معناست که معاونت 
های درمان و بهداشــت در ارائه بســته های خود باید با درنظر گرفتــن تمامی جوانب از جمله 

اقدام نمایند. صرفه و صالح دانشگاه ها 

ضربان

در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین ؛ 

جراحی سخت و حساس سه 
ساعته برای خارج کردن چاقو از 

بدن زن میانسال انجام شد
خبر، سید حسن موسوی.

 تیم پزشکی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین موفق شد، 
در یک عمل جراحی ســخت و حســاس، چاقویی را که به عمق 10 

سانتی متر در بدن زن میانسال فرو رفته بود، خارج کند.
دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی مرکز آموزشی - درمانی شهید 

رجایی قزوین و جراح این بیمــار، در این رابطه گفت: جدا از بیرون 
آوردن چاقو از ناحیه ستون فقرات بیمار در یک جراحی سه ساعته، 
به علت اصابت ضربات چاقو به دو قســمت شــکمش و پارگی کبد، 
روده کوچک و بزرگ، این قســمت ها نیز با موفقیت جراحی شــد. 

ایشان افزود که جراحی این بیمار با همراهی تیم پزشکی و بیهوشی 
انجام شد.

به گفته این متخصص جراحی، به خاطر مجهز بودن مرکز آموزشــی 
- درمانی شهید رجایی قزوین به تجهیزات پزشکی پیشرفته و داشتن 
کادر درمانــی ُمجــّرب، این زن از مرگ حتمی نجــات یافت و البته 
بــرای کنترل و ادامه درمان، در بخش مراقبت های ویژه )آی ســی 

یو( بستری شد. 
یادآور می شود، مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، مرکز 
ترومای استان قزوین است و بیشتر مصدومان تصادفی، نزاع، سقوط 
از بلندی و موارد مشابه، به آن ارجاع می شود. همچنین تمام بیماران 
دچار سوختگی، برای دریافت درمان تخصصی، در این مرکز پذیرش 

می شوند. 

رونمایي از طرح »همتایاران سالمت روان دانشجویي« 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

خبر، جواد منهجی.
  به گفته عطیه رزازی، کارشــناس مســئول معاونت 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، با توجه به 
گزارش طرح پژوهشی سمپات در سال 1391 استان 

قزوین در منطقه أمن غذایی قرار گرفته است.
Á بهبود وضعیت کم خونی

این کارشناس بهداشــتی عنوان کرد: مطابق گزارش 
بررسی ریز مغذی ها اقلیم 9 کشور -که استان قزوین 
در آن واقع شده است- از لحاظ شیوع کم خونی )همو 
گلوبین پایین( نسبت به بررســی پورا در سال 81 و 
همچنین شــیوع کمخونی در کشــور، استان قزوین 

وضعیت بهتری دارد.
رزازی البته تصریح کرد که از لحاظ کمبود » ویتامین 

د« ، » ویتامیــن آ« و »روی«، اســتان قزوین نیازمند 
مداخله بیشتر برای بهبود کنترل کمبودها است.

کارشناس مسؤول معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوین، این سخنان را روز 16 آبان 1395 در 
نشستی با حضور کارشناسان مسؤول واحد تغذیه ستاد 

مراکز بهداشت شهرستان های استان قزوین بیان کرد.
این نشست به منظور هماهنگی و اجرای برنامه های 
تغذیه ای، در ســالن اجتماعات مرکز بهداشت استان 
قزوین برگزار شــد و سند ملی تغذیه و امنیت غذایی 

کشور، تشریح شد.
Á سفره غذا، وابسته به سبد غذایی

رزازی، عنوان کرد: در این سند، مدل مفهومی تغذیه 
و امنیت غذایی ارائه شده است و مطابق آن، دسترسی 
فیزیکی، اقتصادی، ایمنی مواد غذایی و سواد تغذیه ای 
افراد جامعه از عوامل اصلی انتخاب سبد غذایی توسط 

افراد است.

این کارشناس بهداشتی، تأکید کرد :  وضعیت سالمت، 
نظام ارایه خدمات و آب سالم، در کنار سبد غذایی، بر 

سفره غذایی خانوار، تأثیرگذار خواهد بود. 
بنا به گفته کارشناس مسؤول معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین، در نهایت، شاخص های پیامد، 
مانند: وضعیت آنتروپومتریک و ریزمغذی های  افراد 
جامعه، نشــان دهنده کیفیت وضعیت تغذیه ای آن 

جامعه است.
در این نشست با توجه به آغاز اجرای برنامه مکمل یاری 
دانــش آموزان با » ویتامیــن د« و آهن، لزوم آموزش 
دانش آمــوزان در مورد اهمیت مصــرف مکمل ها و 
همچنین پایش مدارس تحت پوشــش، مطابق چک 

لیست های مربوطه، تأکید شد.

استان قزوین در منطقه أمن غذایی قرار دارد
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گفت و گو، رمضان شهسواری. 
سومین همایش ساالنه بیماری های عفونی کودکان، در مرکز آموزشی - 
درمانی قدس قزوین برگزار شد. دکتر پرویز ایازی، دبیر علمی و اجرایی 

این همایش، گفت: این بیماری ها، با دو چهره در سال دیده می شود.
به گفته این پزشک فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، بیماری 
های عفونی در فصل تابستان به شکل بروز انواع بیماری های گوارشی و 
در فصل سرد سال به شکل عفونت های ریوی و تنفسی، رواج بیشتری 

دارد.
Á پیشگیری، بهترین اقدام

مدیر گروه اطفال دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، تأکید کرد که بهترین 
راهکار کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی، رعایت نکات بهداشتی 

در بُعد فردی و اجتماعی است.
ایشــان عنوان کرد: این بیماری ها از شــایع ترین بیماری ها در میان 
کودکان هستند و باید با مشــاهده عالئم آن، کودک را نزد پزشک برد. 
دکتر ایازی هشدار داد که در غیر اینصورت، عواقب جدی برای بیمار در 

پی خواهد داشت.
Á آشنایی پزشکان با اطالعات روز

دبیر علمی و اجرایی سومین همایش ساالنه بیماری های عفونی کودکان، 
گفت: این همایش با هدف آشنایی پزشکان و متخصصان استان قزوین با 
آخرین یافته های علمی در زمینه بیماری های عفونی کودکان و تبادل 

اطالعات در این زمینه، هر ساله برگزار می شود. 
به گفته دکتر ایــازی، همایش مذکور، روزهای 10 تا 12 آبان 1395 با 
همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز 
تحقیقات رشد کودکان، با داشتن امتیاز بازآموزی و چاپ کتاب مقاالت 

برگزار شد. 
بیماری های قارچی پوســت، بیماری های گوارشی، عفونت در بیماران 
شیمی درمانی، اختالالت خواب و بیماری های عفونی، عفونت در بیماران 
دیابتــی، بیماری های عفونی دهان و دنــدان در کودکی، عفونت های 
ادراری، سینوزیت، تب روماتیسمی، مننژیت، رفالکس و عفونت ادراری، 
تســت های تشخیصی سل، تجویز منطقی دارو در بیماری های عفونی 
کودکان)ســل(، تغذیه در بیماری های عفونی کودکان و واکسیناسیون 
در کودکان و مسمومیت با مواد مخدر، از جمله موضوعات این همایش 
بود که توسط متخصصان رشته های مختلف استان قزوین درباره آن ها 

سخنرانی شد.

ضربان

علم مدیریت

 مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

مدیریت چیست؟                                                                                                                             
ادامه از قبل 

در پــژواک 146 به بررســی معنی اصطالحی مدیریــت و نظریه نقش های 
مدیریتی پرداختیم در این شماره ادامه مطلب را می خوانیم

مدیران عملیاتی: این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه 
مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود و اغلب مجبورند برای نظارت 
در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین 

کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی و کوتاه مدت طرح ریزی کنند. 
مدیران میانی: آنها به طور مســتقیم به مدیریت رده باال گزارش 
میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه واسطی 
را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها 
به تحلیل داده ها ،آماده کردن اطالعات برای تصمیم گیری تبدیل 
تصمیم های مدیریت عالی به پروژههای معین برای سرپرســتان و 

جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . 
مدیریت عالی: مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده 
معموالً می تواند به مدیریت عالی راه یابد. بررسی ها نشان می دهد 
که بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویایی و مشغله، نظیر کار 
مدیران عملیاتی است. با این تفاوت که اینان برنامه ریزی های جامع 
و بلندمدت تری را در حوزه ی فعالیت گســترده تر و عوامل وضعی 
متنوع تری را طراحی یا مورد بررسی قرار می دهند و بیشتر وقتشان 
را با همکاران یا افراد خارج از ســازمان و اندک زمانی را نیز با افراد 

زیردست می گذرانند. 
Á                                                               مدیریت اثربخش

مهارت های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می نماید 
تا آنان کارایی و اثربخشی خویش را بهبود ببخشند از طرفی توسعه 
سریع فناوری و جهانی شدن نیز روندی از رقابت های فشرده را نشان 
می دهد که وجــود مدیریت اثربخش در این محیط های پیچیده 

ضروری به نظر می رسد.
ویژگیها و ســبک های مدیریت اثربخش در فرهنگ سازی،  بهره 
وری کارکنان و در نهایت ، در موفقیت یا شکســت تعیین کننده 
هستند. یک مدیر باید توانایی هدایت،  نظارت،  تشویق،  القاء کردن 
، هماهنگی ، تســهیل در امور و پیشــرو  بودن در تغییر را داشته 
باشــد و ویژگیها ی رهبری خود و دیگران را بسط دهد و از برنامه 
ریزی ، مهارت های ارتباطی و سازمانی بهره جوید. این گونه مهارت 
ها در رهبری مهم می باشــند ولی بیشتر از آن ویژگی هایی مانند: 
درستکاری ، وجدان کاری، جرأت ، تعهد، صداقت ، اشتیاق ، اراده ، 

شفقت و حساسیت است که مهمتر محسوب می شود.
یک مدیر اثربخش باید مهارت ها ی زیر را داشته باشد:

مهارت های خالق حل مسأله:  1- شناخت مسأله 2-توصیف و تجزیه 
و تحلیل مســأله 3- تولید و خلــق راه حل های مختلف و انتخاب 

بهترین راه حل 4- اجرا و ارزیابی موثر و کارآیی تصمیم
مهــارت های ارتباطی:  1- مهارت گــوش دادن 2- مهارت ارائه 3- 

مهارت نوشتن گزارش 4- مهارت بازخورد
مهارت مدیریت تعارض: 1- شناسایی منشاء تعارض های سازنده و 
تعارض های مخرب 2-  انتخاب بهترین اســتراتژی برای برخورد با 
تعارض 3- به کارگیری روشــی برای برای حل تعارض 4- توســعه 

مهارت ها با ترویج تعارض های سازنده در سازمان و تیم ها
مهارت مذاکره:  1- تشخیص مذاکرات توزیعی و منسجم ، موقعیت و 
اصل مذاکره 2- شناخت اشتباهات متداول در مذاکره و شیو ه های 

اجتناب از آن ها
بهبود و خودآگاهی: 1- درک مفهوم خودکنترلی 2-  ارزیابی اثربخش 
خودکنترلــی 3-  توســعه تفکر خالق وجامــع 4-  درک اهمیت 
احساســات در محل کار و خود پرورشــی 5-  درک خود انگیزشی 

6-  مدیریت تغییر اثربخش و خود فراگیری
ویژگی های مشخص دیگری نیز برای یک مدیر خوب که کارمند خود 

را مدیریت می کند وجود دارد که شامل:                   
برنامه ریز:  برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر 
وظایف آنها ارتباطی تنگاتنگ دارد. اگر نگرش مبتنی بر برنامه ریزی 
در سراسر زندگی فردی و سازمانی تسری یابد، نوعی تعهد به عمل 
بر مبنای تعقل و تفکر آینده نگر و عزم راســخ بر استمرار آن ایجاد 
می شود. به نوعی، تحقق اهداف فردی و سازمانی، مستلزم برنامه ریزی 
اســت. نیاز به برنامه ریزی از آنجا است که همه سازمان ها با فعالیت 
در محیطی پویا، مترصد آن هســتند که منابع محدودشان را برای 
رفع نیازهای متنوع و فزاینده خود صرف نمایند و این پویایی محیط 
و وجود تالطم و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی، بر ضرورت 

انکار ناپذیر برنامه ریزی می افزاید.
ادامه دارد

حضور تیم طناب کشی 
زنان کارمند دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین در میان 
هشت تیم برتر کشور

 خبر، حمیده برجی خانی. 
مسابقات طناب کشــی زنان کارمند کشور 
به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
قزوین روز 16 آبان 1395 در ســالن شهید 
بابایــی برگزار شــد. در این رقابــت ها تیم 
زنان کارمند دانشــگاه علوم پزشکی قزوین 
با شایســتگی در بین هشت تیم برتر کشور 

قرار گرفت.
محســن صباغی، رییــس اداره تربیت بدنی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، درباره این خبر، 

گفت:  تعداد 17 تیم از استان های مختلف در 
این مسابقات حضور داشتند و تیم قزوین با تیم 
های گیالن، گلســتان، اردبیل و اداره ورزش و 
جوانان اســتان )به عنوان میزبان، جواز حضور 

در مسابقات را گرفته بود( هم گروه شد.
صباغی با گفتن این مطلب که بازی های مرحله 
اول به صورت دوره ای برگزار شد و تیم دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین با سه برد و یک باخت، به 
همراه تیم اردبیل، به جمع هشت تیم برتر کشور 
راه یافت؛ افزود: در بازی حذفی، تیم دانشگاه در 

عین شایستگی، مقابل تبریز شکست خورد و از 
دور بازی ها کنار رفت. 

رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، با اذعان بــه اینکه در نهایت، تیم های 
تبریز، شــهرکرد و قم، مقام های اول تا سوم را 
کسب کردند؛ اظهار کرد: زهرا دربهانی، پروین 
جوهری، ناهیــد زندیان، مهری اعالیی، ملیحه 
خلیلی، مریــم خوینی ها، خدیجه بیانی و لیال 
محمدزاده، اعضای تیم طناب کشــی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین بودند که به مربیگری فاطمه 

عبدالرزاقی، در این رقابت ها حضور داشتند.
شایان ذکر اســت، تیم دانشگاه علوم پزشکی 
قزویــن در مرحله مقدماتی با شکســت کلیه 
حریفان خود در اســتان قزویــن، مقام اول را 
کسب کرده بود و به عنوان نماینده استان در 

این رقابت ها شرکت کرد. 

ســال های ســال اســت که از مواد غذایی 
صنعتی اســتفاده می کنیم، مواد شوینده را 
برای شســت و شــو به کار می بریم از انواع 
کرم ها و لوازم بهداشــتی و آرایشــی بهره 
مــی بریم. اّما کمتر از خود می پرســیم که 
این محصوالت چگونه تولید می شــوند؟ آیا 
نظارتی بر فرایند ســاخته شدن این کاالها 
وجود دارد؟ چگونه از سالمت این محصوالت 

مطمئن شویم؟
واقعیت این اســت که معاونت غذا و دارو به 
عنوان متولی سالمت غذاهای فرآوری شده و 
محصوالت آرایشی بهداشتی در چند مرحله 

بر تولید اینگونه محصوالت نظارت دارد.
مرحلــه اول دریافت پروانه تولید، بعد پروانه 
بهره برداری و در نهایت از نمونه های تولید 
شــده، اما یکی از واحدهــای مهمی که در 

تشخیص ســالمت کاال و مطابقت محصول 
تولید شده با فرموالســیون پروانه تولید به 
ناظران حــوزه غذا و دارو کمــک می کند،  

آزمایشگاه این حوزه است.
واحدی که نمونه های ارائه شده محصوالت 
غذایــی و آرایــش بهداشــتی را از حیــث 
آلودگی های میکروبی و شیمیایی- مطابقت 
فرموالسیون محصول با فرمول ارائه شده در 

پروانه تولید بررسی می کند.
نمونه ها از ســه طریق به آزمایشگاه ارسال 
می شــود: نمونه از ســطح تولید که توسط 
بازرسان معاونت غذا و دارو به صورت رندوم 
تهیــه می شــود. نمونه های که بازرســان 
بهداشــت محیط از سطح عرضه یعنی مغازه 
ها تهیه می کنند و نمونه هایی که در قالب 
شــکایت برای بررســی به صورت مستقیم 

توسط مردم ارائه می شود.
این نمونه ها بسته به نوع درخواست بررسی 
در بخشــهای مختلــف از حیــث وضعیت 
فیزیکی، آلودگی های میکروبی و شیمیایی 
مــورد آزمایش قــرار می گیــرد. اگر نمونه 
دارای مشــکل، تولید داخل اســتان باشد، 
بازرسان نســبت به برخورد با واحد تولیدی 
و احتماال معدوم کردن تولیدات مشابه اقدام 

می کنند و در مــواردی که محصول، تولید 
استان دیگری باشــد طی مکاتبه ای مراتب 
به معاونت غذا و داروی اســتان مربوط اعالم 

می شود.
Á  کار در آزمایشگاه معاونت غذا و دارو هم

حساس است و هم پر خطر
خیلی وقتهــا کارکنان ایــن واحد به خاطر 
تماس با مواد شیمیایی یا آلودگی ها، دچار 
حساســیتهای پوســتی- تنفسی و حمالت 
آلرژیک شــدید می شــوند. این موضوع را 
وقتــی فهمیدم که در آزمایشــگاه میکروبی 
کپسول اکسیژن را دیدم و فلسفه وجود آن 

را از مسؤول آزمایشگاه پرسیدم.
آزمایشــگاه دنیایی متفاوتی اســت که باید 
رفت و دیــد ولی نتیجه مشــاهدات من از 
بازدید یک ساعته این واحد این بود که اینجا 
همه چیز زیر ذره بین است. قطعا تالش بی 
وقفه کارشناســان معاونت غذا و دارو و دقت  
و تیزبینی کارشناســان آزمایشگاه است که 
خیال ما را برای استفاده از محصوالت بسته 
بندی راحت می کند، البته نباید از دستهای 
پنهانی که بــا وارد کردن کاالهای قاچاق به 
کشــور ســالمت مردم را به بازی می گیرند 

غافل شد.

بیماری های عفونی، با دو چهره 
در سال دیده می شود

اینجا همه چیز زیر ذره بین است
گزارشی از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو
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مثل
سالمت

وقتی کلیه ها بیمار می شــوند ، دیالیز تنها امید کلیه های بیمار برای 
چند صباحی زندگی بیشتر است.

دیالیز رایج ترین روش برای درمان بیمارانی است که نارسایی کلیه در 
آنها به مراحل پایانی رســیده باشد. کلیه ها را پاالیشگاه بدن می دانند 
، چرا که وظیفه پاکســازی خون را بــر عهده دارند. هر روز چندین بار 
تمامــی خون موجود در بدن از ایــن دو عضو کوچک عبور می کند و 

تمام مواد زاید که طی سوخت و ساز بدن تولید شده پاک می شود.
اما وقتی زمانی می رســد که کلیه های شخص از کار می افتد ودیگر 
نمــی تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد اینجاســت که تنها راه 

نجات فرد بیمار راهی نیست جزء دیالیز!!
وقتی که ســطح نیتــروژن و اوره مبتالیان به 
نارســایی  حادکلیه به 100-70میلی گرم در 
دســی لیتر می رسد و یا هنگامی که کراتینین 
آنها بــه کمتر از 20-15میلــی لیتر در دقیقه 

کاهش می یابد دیالیز شروع می شود .  
واقعیت این است که بیمار دیالیز ی برای حفظ 
جان عالوه بر دیالیــز به یک چیز مهم احتیاج 

دارد  و  آن تغذیه مناسب است. 
 نارســایی کلیه بــه طور عمده ناشــی از بروز 
عوارض برخی از بیماری ها مانند فشــار خون 
،دیابت و اثرات ســمی برخی از داروها وســایر 
ترکیبات سمی است که  به میزان قابل توجهی 
می تواند فرد را از انجام فعالیتهای روزمره ناتوان 

کند.
دیالیــز در لغت به معنــای تجزیه وجدا کردن 

اســت و در کل عملی برای جایگزینی کار کرد فعلی کلیه وجداسازی 
مواد زاید وخارج کردن آنها از بدن به کار می رود .

چه زمانی بیماران به دیالیز نیاز پیدا می کنند؟ 
بیماران زمانی که مواد زاید بدنشــان آنقدر زیاد می شود که به خاطر 
آن ناراحتی در بدنشان ایجاد می گرددکه نیاز به دیالیز پیدا می کنند.

 سطح مواد زاید معموالً کم کم در بدن افزایش یافته و وقتی که  مقدار 
دو ماده کراتین ونیتروژن )اوره(در خون باال می رود نشــان دهنده این 
است که توانایی کلیه ها برای تصفیه بدن از مواد زاید پایین آمده است.

انواع دیالیز 
دیالیز دونوع اصلی دارد: همودیالیز ودیالیز صفاقی ، درهمودیالیز برای 
خارج کردن مواد زاید آب اضافی از بدن از یک نوع فیلتر خاص استفاده 
می شود ، اما دیالیز صفاقی بهترین روش درمان بیماران کلیوی است 

وبه عنوان درمان مناسب ، قوی وکم ضرر در دنیا مطرح است.
همودیالیز چگونه عمل مي  کند؟ 

همودیالیز فرآیندي اســت که در طي آن، خون از بدن بیمار مبتال به 
نارسایي کلیه،  خارج مي  شود و پس از تصفیه  شدن در دستگاه دیالیز، 
به بدن بازگردانده مي  شــود. دستگاه دیالیز یا کلیه مصنوعي، ماشیني 
اســت که مي  تواند مواد زائد را از خون جدا کند، یا مواد الزم را به آن 
بیفزاید. دستگاه دیالیز با انجام این عمل، تعادل اسید و باز و مقدار آب 

و مواد محلول موجود در بدن را کنترل مي  کند.
در همودیالیز، خون به تدریج از بدن خارج مي  شود، از میان یک فیلتر 
مخصوص که مواد زائــد و مایعات اضافي را جدا مي  کند، مي  گذرد و 
خون تصفیه   شــده دوباره به بدن بازگردانده مي 
 شــود. خروج مواد زائد مضر و نمــک و مایعات 
اضافي از بدن، فشار خون را کنترل کرده و تعادل 
مواد شیمیایي مانند پتاسیم و سدیم را حفظ مي 

کند.
البته این کلیه ي مصنوعــي نمي تواند یک کار 
مهم کلیه طبیعي، یعني تولید هورمون  هایي که 
بر فشــار خون و خون  سازي تاثیر مي  گذارند را 

انجام دهد.
بیماران هنگام شروع درمان با همودیالیز، باید از 
برنامه دقیقي پیروي کنند. اغلب بیماران باید سه 
بار در هفته و هر بار براي 3 تا 5 ساعت یا بیشتر، 

با مراجعه به درمانگاه دیالیز شوند.
پژوهشگران مدت ها در حال بررسي این موضوع 
بوده  اند که آیا جلسات کوتاه  تر دیالیز یا جلسات 
طوالني دیالیز شبانه )هنگام خواب بیمار( مي  تواند به همان اندازه در 
دفع مواد زائد موثر باشد یا نه. ماشین  هاي جدیدتر دیالیز که مي  توان 
در خانه از آن ها اســتفاده کرد، این گزینه   هاي جایگزین را عملي  تر 

کرده اند.
با یک دوره آموزشــي کوتاه  مدت، مــي  توان یکي از اعضاي خانواده یا 

دوستان بیمار را براي انجام دیالیز در خانه آماده کرد.
دیالیز در خانه به بیمار این امکان را مي دهد که بهتر برنامه هاي روزانه 
اش را تنظیم کنید. در این صورت مدت زمان هر جلسه دیالیز یا تعداد 
جلسات در هفته ممکن است با دیالیز در درمانگاه متفاوت باشد، اما در 

هر حال باید برنامه منظمي براي دیالیز وجود داشته باشد.
مشکالت اختصاصی در بیماران دیالیزی 

افسردگی ، سوءتغذیه ، افزایش فشار خون  ، از مشکالت اساسی بیماران 

دیالیزی هستند ،  از عوارض دیگر موجود در بیماران دیالیزی می توان 
به اختالالت خونی ، سیستم عصبی ، گیجی وتشنج اشاره کرد . 

وارد بخش دیالیز که می شوی تختهای موازی  با دستگاههای بزرگ در 
امتداد هم کشیده شده اند ، شیلنگ پرخوني که یکسر آن به سرخرگ 
و سیاهرگ و سردیگر آن به دستگاه دیالیز متصل است. در این شیلنگ 

ها زندگی جریان دارد.
پرســتاران در بخش دیالیز 80% امر مراقبــت را انجام می دهند و با 
وجود مشکالت ، دلسوزانه بر بالین بیماران که بسیار شکننده هستند 

خدمت می کنند.
این سپید پوشان از اولین ساعات آغازین روز تا پاسی از شب با تحمل 
درد و رنج این بیماران به دســتهای بی رمق و چشمهای نا امید شان 
رنگ زندگی می دهند و به آینده ای هر چند کوتاه امیدوار می سازند.

دکتر عبداهلل کشاورز مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت : 
در استان قزوین نزدیک به 470 بیمار دیالیزی وجود دارد.

وی بــا بیان اینکه در حال حاضر در اســتان قزوین 7 مرکز دیالیز که 
شــامل مرکز بوعلی ، والیت ، الوند ،بیمارستان رازی ، ولیعصر آبیک ، 
امیرالمومنین بویین زهرا و تامین اجتماعی تاکستان وجود دارد اظهار 

داشت : تعداد تختهای فعال استان 82 عدد است.
در مرکز بوعلی ، که بزرگترین مرکز دیالیز استان محسوب می شود با 

40 تخت فعال روزانه حدود 120 دیالیز انجام می شود.
فاطمه جاللیان سرپرستار بخش دیالیز بوعلی تعداد مراجعان مبتال به 
مشکالت کلیوی به این مرکز را 300 نفر اعالم کرد و افزود : تعداد 26 
پرستار در طول شبانه روز در کل هفنه خدمت رسانی می کنند که  2 

روز در هفته تا 2 بامداد دیالیز بیماران انجام می شود. 

اینجا ثانیه ها به کندی می گذرند
حکایت صبر بیماران و پرستاران بخش همودیالیز 

به بهانه هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی 

دکتر عبداهلل کشــاورز مدیر درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

 ، بوعلی  در مرکــز 
بزرگتـرین  کـــه 
استان  دیالیز  مرکز 
محسوب می شود با 
40 تخت فعال روزانه 
دیالیز  حــدود 120 

انجـام می شود.

بیماری انفلوانزا یک بیماری تنفسی حاد واگیر می 
باشد که عامل ان ویروسهای انفلوانزا می باشد.این 
ویروســها دارای  سه گونه  انواع متعددی زیر گونه 
می باشند.بیماری انفلوانزا در تمامی طول سال رخ 
می دهد اما معموال بیشــترین زمان فعالیت آن در 

ماههای سرد سال و اوج آن در زمستان است.

عالیم بیماری انفلوانزا چیست:
افراد مبتال به بیماری انفلوانزا بطور معمول تعدادی از 
عالیم زیر یا همه انها را حداقل بمدت 3تا 8روز نشان 

می دهند:
Á تب و لرز
Á  سرفه،ناراحتیگلو،آب ریزش از بینی یا گرفتگی

بینی
Á درد عضالنی،دردمفاصل،سردرد، خستگی
Á  ازبیماران و اسهال درتعدادی  تهوع،استفراغ 

)البته در کودکان شایعتر از بزرگساالن می باشد(
بعضی از عالیم ممکن است بیش از یک هفته طول 
بکشــد و همچنین ممکن اســت در بعضی از افراد 
عالیم بسیار خفیف باشــد)بخصوص در افرادی که 
قبال واکسینه شده اند یا بعلت ابتالی قبلی  به بیماری 

انفلوانزا مقداری ایمنی کسب کرده باشند.
در صورت بروز و بدتر شدن عالیم زیر باید سریعا به 

پزشک مراجعه نمود:
●کوتاه شدن تنفس )سختی تنفس( یا تنفس سریع

●درد سینه
●گیجی یا سرگیجه ناگهانی 

●استفراغ مداوم

بیماری انفلوانزا چگونه منتشر می شود:
●ویروسهای انفلوانزا بطور عمده از طریق هوا )ذرات 
ریز تنفســی آلوده( توسط سرفه و عطسه کردن فرد 

بیمار  منتقل می شوند.
●انفلوانزا همچنین از طریق تماس ســطوح آلوده به 

ویروس منتقل می گردد.
●انفلوانزا می تواند توســط فرد آلــوده و یا بیمار به 
ســایرین منتقل گردد)حتی در زمانی که فرد آلوده 

بدون عالمت باشد(
●افراد بیمار می توانند از یک روز قبل از شروع عالیم 

تا 5-7 روز بعد از شروع عالیم آلوده کننده باشند.
●کودکان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی مبتال 
به انفلوانزا میتوانند بمدت بیشتری )گاها 1 تا 21 روز( 

آلوده کننده باشند.
چه کسانی در معرض خطر بیماری انفلوانزا قرار 

دارند:
●ابتال به بیماری انفلوانزا در افراد زیر خطر ناشــی از 

عوارض بیماری را افزایش می دهد:
●افراد  سالمند و باالی 65 سال

●زنان باردار
●افراد دارای بیماری زمینه ای مزمن)قلبی-ریوی-

کلیوی-کبدی-عصبی-نقص سیستم ایمنی(
●افراد بیش از حد چاق

▀ کودکانــی که بمــدت طوالنی تحــت درمان با 

آسپیرین قرار دارند
▀ افــرادی کــه داروی ضعیــف کننــده ایمنی یا 

کورتیکواستروئید مصرف می کنند 
چگونه می توان از انتقال و انتشاربیماریانفلوانزا 

پیشگیری کرد:
▀ دریافت واکســن در گروههــای در معرض خطر 
و پرخطر)گروههای پرخطر کســانی هستند که در 
معرض ابتالی بیشــتر به بیماری قرار دارند از جمله 
ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی به بیماران(

یکی از بهترین روشهای پیشگیری از بیماری انفلوانزا 
می باشد

▀ پوشــاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه 
کردن با دستمال یا آرنج دست 

▀ شستشوی مداوم و صحیح دست ها )حداقل بمدت 
30 ثانیه (بخصوص بعد از ســرفه و عطسه کردن و 
دســتکاری بینی بدنبال آبریزش یا گرفتگی بینی، 

تماس با سطوح آلوده
▀ اســتراحت و ماندن در منزل تا زمانی که بهبودی 

حاصل گردد
▀ عدم حضور در اماکن و تجمعات تا بهبودی کامل
ادامه دارد

آنچه در باره انفلوانزا باید بدانید
آشنایی با بیماری انفلوانزا:
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میزان آمادگی متولیان سالمت شهرستان آوج برای اقدام 
در زمان بحران سنجیده شد 

روز 16 آبان 1395 برای ســنجش میزان آمادگی واحدهای ستادی 
شبکه بهداشت - درمان شهرســتان آوج برای اقدام در هنگام بروز 
بحران، اولین مانور دورمیزی حوزه سالمت این شهرستان با حضور 

مسؤوالنی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
این برنامه با حضور دکتر اســماعیل کلهر، معــاون اجرایی معاونت 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین و مهندس محسن نوری، 
کارشناس مدیریت و کاهش خطر بالیا این معاونت، در دفتر مدیریت 

شبکه برگزار شد.

محمد ابراهیم غمخواه، کارشناس مدیریت و کاهش خطر بالیا شبکه 
بهداشــت - درمان شهرســتان آوج درباره این برنامه گفت: در این 
تمرین، عالوه بر اندازه گیری زمان حضور کارکنان در زمان فراخوان؛ 
ســناریویی از سوی مهندس نوری مطرح و خواسته شد نحوه انجام 
فعالیت ها در زمان بحران و چگونگی همکاری با سایر ارگان ها توسط 

کلیه اعضا بیان شود. 
دکتر کلهر، معاون اجرایی معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین نیز در زمان پاسخ گویی متولیان سالمت در شهرستان آوج، 
ضمن بررســی پاســخ ها، نکات و نواقص موجــود در گزارش ها را 

یادآوری کرد.

نبض

    ارسال خبر: فرج اله فرجی، علی اکبر فالح سیفی، شهال کشاورز، مصطفی لطیفی                                                                                                                                        شهرستان ها

البرز

همدلی و همکاری اعضای تیم سالمت، 
مؤثر در ارایه خدمات بهتر به مراجعان

به گفته دکتر علیرضــا مهرعلیان،  مدیر 
شــبکه بهداشت -درمان شهرستان البرز، 
تیم ســالمت  اعضای  و همکاری  همدلی 
مــی توانــد در ارایــه خدمــات بهتر به 

مراجعان، کمک کننده و موثر باشــد.
این  البــرز  شهرســتان  ســالمت  متولی 
با  اولیــن نشســت خود  را در  موضــوع 
پزشــکان مســؤول مراکز خدمات جامع 
ســالمت شهرســتان البرز بیــان کرد و 
گفت: مشــکالت واحدهــای ارائه دهنده 
خدمــات، حل نمی شــود، مگــر زمانی 
کــه تمام اعضای تیم ســالمت با اتحاد و 
برطرف کــردن موانع گام  برای  همدلی، 

بردارند.
دکتر مهرعلیان، با اشاره به دستاوردهای 
مهــم تحــول نظــام ســالمت در حوزه 
بهداشــت، توصیــه کرد همــه کارکنان 
تمرکز  با  البرز  حوزه سالمت شهرســتان 
بــر روی اهــداف تحول نظام ســالمت، 
مشــارکت همه جانبه برای دســتیابی به 

باشند. داشته  اهداف  این 
گفتنی اســت، نشســت مذکور در سالن 
درمــان   - بهداشــت  شــبکه  جلســات 
در  و  شــد  برگــزار  البــرز  شهرســتان 
رابطه با مســائلی، مانند: مســیر ارجاع، 
دســتورالعمل ها و بســته های خدمات 
جدید، توانمندی در تحلیل شاخص ها و 
انرژی، بحث  مدیریت مصرف حامل های 
و گفتگو شــد و پزشــکان مسؤول مراکز 
در جریان آخرین برنامــه ها و انتظارات 

گرفتند. قرار  شبکه 
***

آغاز به کار خدمات دندانپزشکی در 
مرکز خدمات جامع سالمت مهرگان

واحد دندانپزشــکی مرکــز خدمات جامع 
ســالمت مهــرگان، بعد از تجهیــز مرکز 
بــه تجهیــزات دندانپزشــکی و تخصیص 
دندانپزشک، از روز اول آبان 1395  آغاز 
بــه کار کرد. این مرکــز پیش از این فاقد 
دندانپزشــک و تجهیــزات دندانپزشــکی 

برای ارائه خدمات بود.
به گفته بهاره امینی کارشــناس بهداشت 
دهان و دندان شــبکه بهداشــت و درمان 
راســتای  اقدام در  این  البرز  شهرســتان 
برنامه طرح تحول سالمت دهان و دندان، 
با تاکید بر ارتقای بهداشت دهان و دندان 
دانش آمــوزان دوره ابتدایی و متوســطه 

انجام شده است. 
امینــی اظهــار کرد: این خدمات شــامل 
معاینه، آموزش، ترمیم، درمان پالپ زنده، 
فلورایدتراپی،  فیشور سیالنت،  ِجرمگیری، 
کشــیدن برای کــودکان زیر 14 ســال، 
زنان باردار و مادران شــیرده تا یکسال به 
صورت رایگان و برای سایر گروه ها طبق 

تعرفه های مصوب است.

بویین زهرا

عوارض مصرف بي رویه و غیر اصولي مکمل هاي ورزشي، در 
کمین ورزشکاران

امروزه اســتفاده از ترکیبات غیر مجاز هورموني و استروئیدي به صورت 
غیر اصولي و بدون انجام آزمایشــات پاراکلینیکي )دوپینگ( در جوانان 
ورزشکار، رواج بسیاري یافته است، این مسأله اي مهم و عارضه ساز، به 
معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش 

کارآیی در ورزش انجام می شود.
دکتر ســارا تخت آبنوســی، کارشــناس نظارت بر دارو و مخدر مرکز 
بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان سخنان فوق، گفت: طبق تعریف 
ســازمان جهانی مبــارزه با دوپینگ، دوپینگ نوعی تقلب اســت که از 

جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ ورزشــکار می شود. 
وی بــا بیان اینکــه گاه دوپینگ به مرگ فیزیولوژیــک فرد منجر می 
شود، زیرا دســتکاری غیرقانونی در فرایند طبیعی بدن باعث تغییرات 
شــدید و گاهاً برگشــت ناپذیری در فرد می شــود؛ اظهار کرد: مرگ 
جســمی )نظیر برخی موارد اســف بار برای ورزشــکاران در سال های 
أخیر(، انحطاط روانی و شــخصیتی ناشــی از رضایت شخص به تقلب، 
نادیده انگاشتن توانایی هاي شخصی و بزرگ کردن ناتوانی ها و باالخره 
انحطاط اخالقی به واســطه تعدی فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری 

پایبند آن هســتند؛ از دیگر مشکالت روی آوردن به دوپینگ است.
بــه تأکید این کارشــناس، امــروزه اســتروئیدهای آنابولیــک )نظیر: 
تستوســترون و ناندرولــون( بــرای افزایــش حجم عضالت، توســط 
ورزشــکاران مورد سوء استفاده قرار می گیرد که دارای عوارض جانبی 
بســیاری بوده و برخی از آنها برگشــت پذیر و بعضــی دیگر غیرقابل 
برگشــت می باشــد. وی ادامه داد که از جمله آن هــا می توان موارد 

ذیل را نام برد: 
◄خون، ازدیاد فشــار خون، افزایش چربــی های خون، بی نظمی ریتم 

قلب، تغییر ابعاد قلب، انفارکتوس قلبی و ســکته مغزی.
◄عوارض کبــدی: اختالل کبدی، اختالل در عملکــرد کبدی،افزایش 

آنزیم های کبدی،یرقان و سرطان کبد.
◄عوارض جانبــی خاص مردان: کاهش تعداد اســپرم ها،تحلیل رفتن 
بیضه ها،عقیمی،بزرگ شــدن پســتان ها،احســاس دفع فوری و مکرر 

ادرار،کاهش توانایی جنسی.
◄عوارض جانبــی خاص زنان: اختالل در قاعدگی،هیرسوتیسم)رشــد 
زیاد مو در نواحی غیر طبیعی مثاًل در صورت زنان(،طاسی،کلفت شدن 

صدا،تحلیل پستانها،سرکوب شیردهی،پوست چرب و آکنه. 
◄عوارض جانبی در پســران نابالغ: بســته شدن زودرس غضروف های 

رشد و توقف رشد قدی،رشد غیرطبیعی مو،تیرگی پوست.
◄ عــوارض روانی: افســردگی، هیجان بیش از حد، پرخاشــگری، بی 
ثباتی عاطفی، حالت تهاجمی و خشونت، بی خوابی،اضطراب،اختالالت 

شخصیت و وابستگی روانی به دارو.
دکتر تخت آبنوســی اظهار کرد: بر اساس تعریف سازمان جهانی مبارزه 
با دوپینگ، اگر ورزشکاری به سالمتی خود اهمیت می دهد، مواد ذیل 

را نباید مصرف کند:
ناندرولون، تستوســترون، متاندیون )متان(، هورمون رشــد، انسولین، 
ســوما، LH، HCG ، فروزماید )الزیکــس(، آمفتامین )در ایران کراک 
با مخلوطی از آمفتامین و هروئین(، مت آمفتامین )شیشــه(، دی اکسی 
مت آمفتامین )اکس(، کوکائین، مواد مخدر ُسّنتی )حشیش و ترکیبات 
تریاکــی(، دگزامتــازون، بتامتــازون، پردنیزولــون، هیدروکورتیزون، 

تریامسینولون، الکل، ایندرال )پروپرانول( و آتنولول.
کارشــناس نظارت بر دارو و مخدر مرکز بهداشــت شهرســتان بویین 
زهرا علت مخالفت با دوپینگ را احترام به اخالق پزشــکی و ورزشــی؛ 
محافظت از ســالمت ورزشــکاران و فراهــم آوردن محیطی برابر برای 

تمامي ورزشکاران عنوان کرد.
***

انجام بیش از 75 هزار آزمایش در مراکز خدمات جامع شهری و 
روستایی شهرستان بویین زهرا

به گفته مهدی یونســی، سرپرست آزمایشگاه شهرســتان بویین زهرا 
در شــش ماه نخست ســال 1395 بیش از 75 هزار آزمایش در مراکز 

خدمات جامع شــهری و روستایی این شهرستان انجام شده است.
یونســی عنوان کرد: در زمان یاد شــده، تعداد 16 هــزار 240 تن به 
آزمایشگاه های مراکز خدمات جامع شهری و روستایی در بویین زهرا، 
دانســفهان، شال، ارداق و سگزآباد مراجعه کرده اند. وی افزود که برای 

این افراد، تعداد 75 هزار و 421 آزمایش انجام شده است.  
این مقام مســؤول تصریح کرد : عملکرد آزمایشــگاه های شهرســتان 
بویین زهرا در نیمه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه  سال گذشته، 

بالغ بر 28,1 درصد افزایش داشته است.

آلودگی های باکتریایی و انگلی از طریق دست یا لباس و یا ترشحات حلق و 
بینی، منتقل می شود

در همایش ایمنی غذا  و در جمع 250 تن از اهالی روستای رازمیان از توابع شهرستان 
قزوین، مهندس تورج برزگر، کارشــناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید 
بلندیان این شهرستان، گفت: انواع آلودگی های باکتریایی و انگلی از راه های مختلف 
و در اثر تماس با دست، ترشحات حلق و بینی و حتی لباس افرادی که وظیفه تهیه و 

توزیع مواد غذائی را به عهده دارند، به مصرف کننده منتقل می شود. 
این کارشناس بهداشتی، عنوان کرد که برای جلوگیری از مخاطرات گفته شده، الزم 
است افرادی که در کار تهیه و توزیع مواد غذائی هستند، از جمله: کارکنان بوفه های 
مدارس، رستوران ها، اغذیه فروشی ها، در زمینه رعایت اصول بهداشت فردی، آموزش 

ببینند.
مهنس برزگر، مخاطــرات بیولوژیک را در دو گروه حشــرات، جوندگان نامطلوب و 
ناخوشــایند -که ناقل عامل بیماري زا هســتند- و باکتري ها، ویروس ها، انگل ها و 
سموم قارچي، دانست که به صورت مستقیم )وجود میکروب( و یا غیرمستقیم )وجود 

سم در مواد غذایی( باعث ایجاد بیماری می شود.
کارشــناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شــهید بلندیان شهرستان قزوین، 
تصریح کرد: میکروارگانیسم های بیماری زایی است که شاید در مراحل مختلف تهیه 
و آماده سازی، وارد غذا شده و رشد و تکثیر یابند، با پخت کامل غذا از بین می روند.

وی تأکید کرد که زمانی پخت غذا کامل اســت که همه قسمت های آن حداقل 70 
درجه سانتی گراد حرارت دیده باشد و سفارش کرد برای اینکه غذا سالم بماند باید به 
صورت کامال داغ )درجه حرارت 70 درجه سانتیگراد و باالتر( و یا کامال سرد )درجه 

حرارت زیر چهار درجه سانتیگراد، یعنی در یخچال( نگهداری شود. 
این کارشناس بهداشتی، با بیان اینکه آلودگی شیمیایی، مانند جیوه، در دراز مدت اثر 
داشته، در بدن جمع شده و سال ها در بدن مي ماند و در طوالنی مدت، باعث سرطان 
زایي مي شود، مهمترین این عوامل را مواد شوینده دانست که در تهیه،  تولید، عرضه 

و آماده سازي غذا روي وسایل و ابزار باقي مي ماند و یا به خود غذا وارد مي شود. 
مهندس برزگر، اظهار کرد: فلزات سمي از راه محیط آلوده، خاک کشاورزي، آب و مواد 
شیمیایي مورد استفاده در مزارع و یا موادی، مانند: قلع )از ظروف با جنس قلع(، جیوه 

)از ماهي(، کادمیوم و سرب )از محیط(، وارد مواد غذایی می شود.
کارشناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، هشدار 
داد کــه آفت ُکش ها و ترکیبات محافظت کننده موادغذایی در انبارها و مواد از بین 
برنده جانوران موذی )مانند مرگ موش( هم از دیگر مواد شــیمیایی است که باعث 

آلودگی موادغذایی می شود.       
ایشــان در ادامه به مخاطرات فیزیکی اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ مقبولیت و 
ایمني مواد غذایي باید از ورود هر گونه ماده فیزیکي خارجي به مواد غذایي جلوگیري 
کرد. مهندس برزگر اضافه کرد: شیشه و فلزات، باعث ایجاد بریدگي در دهان شده و 

در صورت بلعیده شدن، عوارض وخیمی به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس بهداشتی، عنوان کرد که ُخرده سنگ، شیشه و ماسه، در منابع گیاهي، 
مثل سبزیجات؛ چوب، در بستنی چوبی و پالستیک مي تواند به مواد غذایي وارد شده 

که ممکن است قطعات تیز و برنده منجر به بریدگي دهان شود.
کارشناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با بیان 
اینکه در محلی که برای تهیه و آماده ســازی غذا اســتفاده می شود، باید تمام اصول 
بهداشتی به منظور پیشگیری از انتقال بیماری های ناشی از غذای آلوده رعایت شود؛ 
گفت: این محل ممکن است آشپزخانه منازل، رستوران ها، اغذیه فروشی ها و بوفه های 

مدارس باشد. 
ایشــان ضمن تأکید به لزوم تمیز نگهداشــتن تخته و سطوحی که برای ُخرد کردن 
ســبزی ها و مواد غذائی از آنها استفاده می شــود؛ اظهار کرد: به منظور جلوگیری از 
آلودگی مواد غذایی باید دقت شــود که تمام سطوح مورد استفاده برای تهیه و آماده 

سازی غذا بطور مرتب کامال شسته شده و تمیز باشد. 
مهندس برزگر در ادامه، پوشــیدن لباس تمیز در محل کار، دور کردن زیور آالت از 
خود، پوشاندن موی سر، پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه و سرفه، باند پیچی کردن 
خراش ها و زخم های روی انگشتان، شستن کامل دست ها با آب و صابون قبل از تهیه 
غذا و بعد از اجابت مزاج و کوتاه نگهداشتن ناخن ها را از مواردی دانست که باید هنگام 

تهیه و توزیع مواد غذایی رعایت کرد. 

قزوین

آوج
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 ◄  شماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات مردمی 

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

پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله فرمود:

بهترین کارها در پیش خدا آن است که بینوایی را سیر کنند؛ یا قرض او رابپردازند؛ یا زحمتی را از او دفع نمایند.                              
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کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی                                                                                                                         حقوق شهروندی

اعالم آمادگی خّیرین و صاحبان صنایع استان قزوین برای همکاری در سـاخت مـرکــز رادیوتــراپی قـزوین

مهم ترین حقوق شهروندی

دستورالعمل برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه 
های اجرایی )ویژه مدیران، کارکنان و مراجعین(

حضرت امام خمینی )ره(:
به مجلس و دولت و دست اندکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت 
را بدانید و در خدمتگذاری به آنان خصوصاً مســتضعفان و محرومان و 
ستمدیدگان که نورچشمان ما و اولیای نعم همهم هستند و جمهوری 
اســالمی ره آورد آنان و با فداکاری های آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن 
نیز مرهون خدمات آنان اســت. فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان 

را از خود بدانید.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

ممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه ها را پیش رو داشته 
باشــیم و اجرا کنیم. باید در میان آن ها آن چه خدمت رسانی 

عمیق تر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب می شود، اولویت 
پیدا کند به ویژه این کارها باید بیشــتر در خدمت قشرهای 

مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد.
کلیـات:

1ـ دبیران حقوق شــهروندی دســتگاه های اجرایی و مدیران کل 
اجتماعی استانداری ها، مسؤول پیگیری اجرای آنها برگزار شود.

2ـ جلســات منظمی با حضور مدیران مراکز تابعه و واحدهای تحت 
پوشش برای توجیه برنامه ها و پیگیری اجرای آنها برگزار شود.

3ـ مخاطبان اصلی برنامه ها و اقدامات صیانت از حقوق شهروندان، 
ارباب رجوع ، کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی می باشند.

4ـ گزارش نوبه ای ســه ماهه از اجرای برنامه ها به همراه مستندات 
مربوطه به دبیرخانه ستاد مرکزی صیانت ارسال گردد.

5ـ از تجربیات موفق و ایده های نو  ابتکارات موثر سایر دستگاه ها و 
استان ها در اجرای برنامه ها استفاده شود.

6ـ در برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی و اخالق اداری از حقوق 

دانان و اساتید مورد تائید حوزه و دانشگاه استفاده شود.
7ـ برگزاری جلسات حقوق شهروندی را می توان با جلسات مستقل 
ســتاد صیانت و یا جلسات شورای فرهنگی دستگاه مربوطه تجمیع 

کرد.
8ـ در پایــان هر برنامه از مخاطبین نظرســنجی به عمل آورده و از 

نتایج آن برای بهبود برنامه های بعدی استفاده شود.
9ـ ســتاد صیانت اســتان ها در صــورت لزوم می توانند بر اســاس 
مقتضیات و شرایط فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و ... استان نسبت 
به بومی ســازی برنامه های حقوق شهروندی با هماهنگی دبیرخانه 

ستاد مرکزی صیانت اقدام نمایند.
01ـ با توجه به اینکه برنامه های ابالغی حقوق شهروندی جزو وظایف 
جاری و ذاتی دستگاه ها و ادارات دولتی بوده و ارایه آن توسط ستاد 
مرکزی صیانت به دلیل اهمیت آن می باشد، بنابراین ضمن تاکید بر 
اهتمام الزم در اجرای برنامه ها، در صورت نیاز از اعتبارات فرهنگی، 

اجتماعی و سایر منابع دستگاه و اداره متبوع استفاده نمایند.

کوهپیمایي پنج ساعته تکنسین هاي 
اورژانس براي نجات جان مرد 61 ساله 

خبر، سید مهدی حسینی.
 ظهر روز 16 آبان 1395 و پس از آن که بیهوش شدن مردي 61 ساله 
در مرتفع ترین کوه هاي منطقه الموت شــرقی شهرستان قزوین، به 
شماره 115 پایگاه فوریت هاي پزشکي معلم کالیه اعالم شد، تکنسین 
های اورژانس در کوهپیمایی پنج ساعته، جان این فرد را نجات دادند.

 دکتــر پیمان نامــدار، رییس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت هاي 
پزشکي استان قزوین، با  بیان خبر فوق، گفت: در باغ های مرتفع ترین 
کوه هاي معلم کالیه، مرد 61 ســاله ای در حین چیدن زرشک، دچار 

کاهش سطح هوشیاري و بیهوش شده بود.

وفاداری سگ نگهبان، مرد مجروح را به زندگی بازگرداند
به گفته دکتر نامدار، پس از بیهوش شــدن این مرد، سگ نگهبان که 
همراهش بود، رهسپار روستا شده و باالخره توانسته بود خانواده فرد را 
از این اتفاق با خبر سازد. وی ادامه داد: پس از یک روز جست و جوي 
فرزندان این مرد، آنان با کمک سگ، موفق به پیدا کردن پدر خانواده 

در حالت بیهوشی در ارتفاعات کوهستان شدند.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشــکي اســتان قزوین، 
عنوان کرد: به محض آگاه شــدن اورژانس از موضوع، ناجیان ثانیه ها 
پس از پیمودن مقداری از مســیر با آمبوالنس، براي ادامه کار مجبور 
به پیاده روي و کوهپیمایي شــدند و پس از دو و نیم ساعت به محل 

اعالم شده رسیدند. 
آسیب دیدگی یکی از ناجیان

بنا به اظهار دکتر نامدار، پس از انجام اقدامات درماني اولیه، تکنسین 
ها، فرد مورد نظر را روي تخته پشتي بسته و براي حمل آن تا نزدیک 
آمبوالنس اقدام کردند، اما متأســفانه در مسیر برگشت، پاي یکي از 
تکنسین ها در برخورد با تخته سنگ دچار جراحت شد که البته این 
تکنســین وظیفه شناس تا رســیدن به آمبوالنس از کار خود دست 

نکشید و بیمار را تا رسیدن به آمبوالنس همراهي کرد.
متولی اورژانس استان قزوین تصریح کرد که بالفاصله، تکنسین دیگري 
جایگزین فرد آســیب دیده شد و تکنسین مجروح نیز برای درمان به 

مرکز بهداشتی - درمانی معلم کالیه اعزام شد. 
به گفته دکتر نامدار، مرد مجروح نیز برای اقدامات درماني تکمیلي به 
مرکز آموزشي - درماني بوعلي سینا قزوین اعزام شد که در حال حاضر 

وضعیت کنوني وی رو به بهبود است.

ناجیان ثانیه ها


