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ــد و  ــع رش ــر آن توق ــوی دیگ ــک س ــد و ی ــاران نیازمن ــوی آن بیم ــک س ــه ی ک ــگاهی  کار در دانش
ــنگین  ــس س ــئولیتی ب ــد . مس ــتی باش ــی و بهداش ــی  ــ  آموزش ــای پژ              وهش ــی و نیازه ــی علم تعال
کــه همــه بــا هــم یــک  بــر دوش یکایــک همــکاران ایــن مجموعــه عظیــم خواهــد بــود. جایــی 
صــدا و متحدالقــول از زحمــات ایــن عزیــزان و همــکاران شایســته بنــده از دورتریــن خانــه هــای 

بهداشــت تــا پیشــرفته ترین اتاق هــای عمــل جراحــی پیونــد عمــل قلــب ممنــون و متشــکریم.
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــا تمامــی مشــکالت اقتصــادی موجــود و تحریــم هــای دشــمنان ایــن مــرز و بوم 
بــا همــان شــتاب قبلــی و شــاید بیشــتر بــه رشــد و تعالــی خــود ادامــه داده و در شــش ماهــه اول ســال ۹۷ کارنامــه 
کــه در جشــنواره هــای کشــوری  قابــل ســتایش و در خــور تحســینی را از خــود بــر جــای گذاشــته اســت تــا جایــی 
کشــور، دســتگاه برتــر اســتانی در  و اســتانی متعــدد بــا کســب مقام هــای برتــر خدمــات درمانــی بیمارســتانی در 
جشــنواره رازی و اخــذ مقــام ســوم پژوهشــی در ارزیابی هــای بین المللــی  کســب مقام هــای برتــر جشــنواره های 
علمی فرهنگی و دانشــجویی. مقام اول تا ســوم  همه   به لیاقت کارکنان و مســئولین این دانشــگاه گذاشــتن 
کارکنان دانشــگاه  همه و همه  و در هفتادمین ســال تاســیس این دانشــگاه قدردان زحمات آنها هســتند و ما 
مفتخریم که در این مقطع پرافتخار و درخشــان از تاریخ دانشــگاه، خدمتگزار مردم بوده و هســتیم.آنچه در 
این شــماره از نشــریه ندای ســالمت دانشــگاه می خوانید  همه نشــان از فتح قله های افتخار در این دانشــگاه 
گرفتــه تــا حضــور مهمانــان خارجــی بی شــمار در جشــنواره ها و همایش هــای ایــن  کبــد  دارد، از پیونــد قلــب و 

دانشــگاه و نیــز افتخــارات ملــی منطقــه ای و حتــی جهانــی ایــن دانشــگاه پیــر   هفتاد ســاله.              

بازدیــد اعضــای VIP دانشــگاه اودنســه از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  2 • تقدیــر معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار از رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز 2 اطالع رســانی در خصوص 
مجــالت نامعتبــر 5 • افزایــش 27درصــدی ماموریتهــای اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی در امــداد نــوروزی 97/کاهــش فوتی هــای تصــادف در ایــن ایــام  6 • اولیــن عمــل آندوســکوپیک 
ماکروآدنــوم هیپوفیــز در تبریــز 7 • معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندارآذربایجان شــرقی: فعالیت هــای حــوزه ســالمت چشــمگیر و قابــل تقدیــر اســت/ بحــث تغذیــه ســالم از تولیــد تــا 
مصــرف در اولویــت برنامــه ســازمانها و نهادهــا باشــد 9 • تحت پوشــش قــرار گرفتــن 100هــزار نفــر از دانش آمــوزان اســتان در طــرح ســفیران ســالمت 10 • دومیــن همایــش تجلیــل از برگزیــدگان 
جشــنواره ســفیران ســالمت دانش آمــوزی اســتان 10 • برگــزاری جلســه هماهنگــی امــور بین الملــل دانشــگاه های کالن منطقــه دو آمایــش آمــوزش عالــی 11 • اطالعیــه ابــالغ راهنمــای بازنگــری 
شــده اخــالق در انتشــار آثــار پژوهشــی  11 • کنفرانــس علمــی یــک روزه ی » تغذیــه و رژیــم درمانــی در بیمــاران بزرگســال مبتــال بــه CKD« 11 • جلســه هــم اندیشــی ســازمانهای مــردم نهــاد بــه 
مناســبت هفتــه ســالمت 11 • انحــراف اتوبــوس شــرکت واحــد در راســته کوچه حادثه ســاز شــد  11 • 4000کیلومتــر ســفر بــرای نجــات جــان یــک هموطــن 12 • همــه ایرانیــان تــا پایان ســال 98، 
یــک مراقــب ســالمت خواهنــد داشــت 13 • بــا شــعار نمیتــوان کشــور را اداره کــرد بلکــه بایــد علــم و دانــش را تقویــت کنیــم  14 • در تالشــیم تجهیــزات، فضــا و نیــروی انســانی کافــی و مــورد نیــاز 
را در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تامیــن کنیــم 14 • دو ویژگــی مهــم اســتان مــا وجــود دکتــر صومــی به عنــوان مدیــری پــرکار و جهــادی در عرصــه ســالمت و وجــود خیریــن ســالمت بزرگــوار اســت 
15 • نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه تبریــز پزشــکی، رســالتی انســانی و مســئولیتی شــرعی اســت  16 • افتتــاح مرکــز ســالمت اللــه بعنــوان نمونــه ای از طرح هــای بهداشــتی هفتــه 
ســالمت بــا حضــور وزیــر بهداشــت 16 • افتتــاح کلینیــک تــازه تأســیس مرکــز اســدآبادی تبریــز بــه دســت یکــی از جانبــازان جهــادی دفــاع مقــدس  17 • بیانیــه مشــترک دانشــگاه علوم پزشــکی و 
اداره کل آمــوزش و پــرورش بــه مناســبت هفتــه ســالمت 97 17 • افتتــاح مرکــز جامــع و فوق تخصصــی ســوانح و ســوختگی شــمالغرب کشــور در مرکــز آموزشــی و درمانــی ســینا تبریــز  19 • کلینیــک 
تخصصــی وفوق تخصصــی امــام خمینــی)ره( تبریــز بــا حضــور دکتــر هاشــمی وزیربهداشــت، عصــر امــروز همزمــان بــا حضــور رییــس محتــرم جمهــور در تبریــز افتتــاح شــد 19 • اولیــن پیونــد کبــد در 
تبریــز انجــام شــد  20 • جزئیــات بیشــتر از اولیــن پیونــد کبــد در مرکــز پیونــد مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( 21 • عملیــات اجرایــی احــداث مرکــز آموزشــی درمانــی پژوهشــی 1000 تختخوابــی 
تدبیرآغــاز شــد  21 • بیانیــه مشــترک آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان آذربایجانشــرقی بــه مناســبت روز جهانــی روانشناســی 26 • بازدیــد و خریــد 
ــا حضــور اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه  ــاب تهــران 30 • برگــزاری ســمیناریک روزه " روزه و ســالمت " ب ــی کت ــوم غذایــی از ســی ویکمین نمایشــگاه بین الملل ــه و عل ــاب توســط دانشــکده  تغذی کت
31 • مراســم بزرگداشــت روز مامــا در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  33 • اســتخوان و مفصــل فــک دختــر 8 ســاله کــه در 4 ســالگی در نتیجــه حادثــه رانندگــی دچــار آســیب دیدگــی شــده بودبــا 
تــالش جــراح متخصــص فــک و صــورت و تیــم جراحــی مرکزآموزشــی درمانی • کســب رتبــه دوم کشــوری توســط مجلــه)Advanced Pharmaceutical Bulletin)APB   36 • قوانیــن بازدارنــده، 

مســیر بــرون رفــت از صدمــات ناشــی از اسیدپاشــی 37 • کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا مهارتهــای فرزندپــروری بــرای والدیــن دارای کــودک • ...



بازدید مسئولین و کارشناسان استانی از وضعیت بهداشتی مراکز

ح بســیج  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در راســتای طــر بــه 
کل بازرســی  کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری، مدیــر  نــوروزی مدیــر 
اســتانداری و کارشناســان امور اجتماعی اســتانداری بهمراه کارشناسان بهداشت 
کــن بیــن راهــی و داخل  محیــط مرکــز بهداشــت اســتان از وضعیــت بهداشــتی در اما
عرضــه  کــز  مرا و  رســتورانها  بهداشــتی،  ســرویس های  )نمازخانه هــا،  شــهری 
کــز  کــن اقامتــی و محلهــای اســکان فرهنگیــان، مرا مــواد غذایــی بیــن راهــی، اما
بهداشــتی درمانــی شــبانه روزی( شــهرهای صوفیــان، مرنــد، جلفــا و هادیشــهر 
کشــورهای  گردشــگری  بــا هــدف اســتقبال از مســافران اســتانی بعنــوان پایتخــت 

اســالمی در ســال جــاری بازدیــد بعمــل آوردنــد.
گفتنــی اســت ارزیابــی وضعیــت رعایــت بهداشــت فــردی و نظافــت عمومــی، 

کــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی از جملــه رســتورانهای  بهداشــت مــواد غذایــی در مرا
کن ارائه دهنــده خدمت در  کــز اقامتی، بهبــود وضعیت اما بیــن راهــی، هتلهــا و مرا
اطــراف محلهــای تاریخــی و ســیاحتی، پایانه هــای مســافربری شــامل فرودگاههــا 
کیــد بــر همکاریهــای بــرون بخشــی در راســتای  و ترمینالهــای بیــن شــهری و تا
ــگران از  گردش ــه  ــات ب ــر خدم ــه بهت ــه هرچ ــان در ارائ ــای متصدی ــش قابلیته افزای

موضوعــات مــورد بررســی در ایــن بازدیــد بــود.
موازیــن  رعایــت  در  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  احصــاء  امــر،  ایــن  دســتاوردهای  از 
بهداشــتی و ابــالغ وضعیــت بــه مســئولین اســتانی و شهرســتانی در راســتای رفــع 
تامیــن  راســتای  در  موجــود  وضعیــت  ارتقــای  در  تــالش  و  بهداشــتی  نواقــص 

ســالمتی مــردم و مســافران نــوروزی بــوده اســت.

دیدار نوروزی دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزواعضای هیئت رئیسه دانشگاه 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریزدیدارنـــوروزی دکتـــر صومـــی 
کلیـــه اعضـــاء هیـــات علمـــی، روســـا، مدیـــران،  واعضـــای هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه بـــا 
کارکنـــان وهمـــکاران دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در 14 فروردیـــن ۹۷ برگـــزار 
گردیـــد. یکـــی از آداب دیرینـــه عیـــد نـــوروز ســـنت خـــوب دیـــد وبازیـــد عیـــد مـــی باشـــد 
بنـــا برایـــن ســـنت دیرینـــه، دکتـــر صومـــی بـــه همـــراه اعضـــای هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه 

کارکنـــان ودانشـــجویان بـــه مناســـبت ســـال نـــو از  بـــا اســـاتید، اعضـــای هیـــات علمـــی، 
کردنـــد. کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت دیـــدار  ســـاعت 11 الـــی 13 در محـــل ســـالن 

کـــه بـــا  رئیـــس دانشـــگاه واعضـــاء هیـــات رئیســـه ضمـــن تبریـــک عیـــد نـــوروز در ســـالی 
کلیـــه همـــکاران در ایـــن دیـــد  کاالی ایرانـــی مزیـــن شـــده اســـت بـــرای  نـــام حمایـــت از 

وبازدیـــد آرزوی ســـالی سرشـــار از خیـــر وبرکـــت تـــوام بـــا ســـالمتی نمودنـــد.
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بازدید اعضای VIP دانشگاه اودنسه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

اعضــای VIP دانشــگاه اودنســه از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه مــدت ســه روز 
بازدیــد نمودنــد. اســامی و ســمتهای مهمانــان برنامــه مذکــور بشــرح ذیــل می باشــد: 
Kim Brixen )Director, Odense University Hospital(
Uffe Holmskov )Professor, Head of Institute of Molecular Medicine, 
University of Sothern Denmark(
Anders Meinert Pedersen )Medical Director of Psychiatry, Regions of 
Southern Denmark(
Manouchehr Seyyed Vafaee
دیــدار و نشســت علمــی بــا رئیــس دانشــکده پزشــکی و جمعــی از اعضــای  هیئــت 

کــز تحقیقــات علــوم اعصــاب، تحقیقــات ایمونولــوژی، رازی،  علمــی، بازدیــد از مرا
کاربــردی علــوم  داروئــی،  ســلولهای بنیــادی و پزشــکی ســاختاری، تحقیقــات 

گــروه بــود. بخــش دیالیــز امــام رضــا از برنامه هــای ایــن 
در  بین دانشــگاهی  تفاهم نامــه  دانشــگاه  رئیــس  بــا  دیــدار  از  پــس  نهایــت  در 
زمینه هــای تبــادل دانشــجو و اســاتید، برگــزاری دوره هــای آموزشــی مشــترک، 
گســترش همکاری هــا و بــاال  طراحــی پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک در زمینــه 
کیفــی منابــع علمــی، پژوهشــی، آموزشــی، تحقیقــات و فــن  بــردن ســطح ارتقــاء 

گردیــد.. آوری فــی مابیــن منعقــد 
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تقدیر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از رییس دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز

دکتــر شــهرتی فــر معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندارآذربایجان شــرقی ضمــن ارســال لوحــی، از دکتــر صومــی رییــس 
ح ذیــل اســت:  کــرد متــن لــوح بــه شــر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تقدیــر 

قای دکتر صومی رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز جناب آ
ج نهــادن بــه تــالش ثمــره بخــش تمامــی فعالیــن عرصــه اوقــات فراغت، از مســاعی و تالشــهای در خور تحســین جنابعالی  بــا ار
و همــکاران محتــرم آن مجموعــه در راســتای ســاماندهی، رونــق بخشــی و برگــزاری برنامه هــای اوقات فراغت در ســال 13۹6 
کســب رتبــه دانشــگاه فعــال در زمینــه غنــی ســازی اوقــات فراغــت دانشــجویان را تبریــک عــرض  صمیمانــه تشــکرنموده و 
نمــوده و توفیقــات شــما را در راه خدمــت بــه نظــام و انقــالب اســالمی و تقویــت بیشــتر بنیه هــای هویتــی، فرهنگــی و اعتقــادی 

جوانــان ایــن خطــه از درگاه ایــزد منــان مســالت دارم. 
شهرتی فر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری
و جانشین رییس ستاد ساماندهی امور جوانان استان

راه اندازی واحد میلینگ دانشکده دندانپزشکی تبریز 

کاربــرد وســیعی در درمانهــای زیبایــی، ایمپلنــت و ســاخت پروتزهــای دندانــی دارد. طراحــی و آمــاده ســازی روکــش   )Digital Dentistry( دندانپزشــکی دیجیتالــی
گــردد.  بــا توجــه بــه پیشــرفت روز افــزون  کیفیــت باعــث تســریع مراحــل ســاخت رستوریشــن های دندانــی مــی  بــا دســتگاه CAD-CAM عــالوه بــر افزایــش دقــت و 
گردید و دوره آموزشــی  دندانپزشــکی دیجیتالی و لزوم آشــنایی دانشــجویان و دســتیاران تخصصی با فن آوری  CAD-CAM  واحد میلینگ دانشــکده، راه اندازی 
آشــنایی بــا نــرم افــزار EXO-CAD در آمفــی تئاتــر دانشــکده بــا حضــور اســاتید و دســتیاران تخصصــی برگــزار شــد. معــاون آموزشــی دانشــکده دکتــر رامیــن نگاهــداری و 
مدیرگــروه پروتزهــای دندانــی دکتــر طاهــره غفــاری ایــن فنــاوری را در ارتقــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان و دســتیاران تخصصــی، بســیار مهــم توصیــف نمودنــد
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کمیته ورزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
تاکید رئیس مرکز بر سالمت پرسنل اورژانس 

بررســی  از  پــس  ورزش  کمیتــه  جلســه  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اقدامــات انجــام یافتــه و برنامــه آتــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی 
اســتان، بــرای تامیــن ســالمت جســمی و روحــی پرســنل اورژانــس مورد بررســی قرار 
گــزارش پرونــده ســالمت  گرفــت. دکترفــرزاد رحمانــی رئیــس مرکــز پــس ازدریافــت 
کــه ســال قبــل انجــام یافــت دســتور الزم بــرای پیگیــری و انجــام اقدامــات  پرســنل 
گذشــته وســایل ورزشــی  کــرد: ســال  کــرد. وی تصریــح  مداخــالت مربوطــه صــادر 
الزم بــرای آمادگــی جســمانی در پایگاههــای اورژانــس ســطح اســتان در اختیــار 
کوهنــوردی، شــنا، فوتســال و انجــام  گرفتــه اســت و برنامه هــای  همــکاران قــرار 

مســابقات ورزشــی الزم بــرای تقویــت جســمی و روحــی پرســنل در حــال انجــام 
کوهپیمائــی هفتگــی روزهــای  اســت. دکترفــرزاد رحمانــی ابــراز داشــت: برنامــه 
کــوه عینالــی در مــاه  کــوه عینالــی، ضیافــت خانوادگــی در  پنجشــنبه ســاعت 1۷ در 
رمضــان، جــام ســالمت در شــهریور مــاه، واردوهــای خانوادگــی و.....از اهــم مــوارد 
کید بر  در راســتای آمادگــی جســمانی و تقویــت روحــی همــکاران مــی باشــد وی بــا تا
ادامــه و پیگیــری معاینــات دوره ای همــکاران گفــت: برنامه هــای ویــژه بــرای رفع 
کــه بــا انجــام معاینــات دوره ای شــد در دســت  بیمــاری زمینــه ای مرتبــط شــغلی 

اقــدام واجــرا اســت.
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انجام بیش از 200 بازدید در ایام عید از واحدهای تولیدی و داروخانه های استان توسط معاونت غذا و دارو

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوب  ــر محب ــز دکت ــکی تبری ــوم پزش عل
نعمتــی معــاون غــذا و دارو دانشــگاه 
خصــوص  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
اقدامــات انجــام یافتــه در ایــام عیــد 
گفــت: در ایــن ایام علی رغم تعطیلی 
بعضــی واحدهــای تولیــدی نظــارت 
بــر واحدهــای فعــال، داروخانه هــای 
اســتان و ســطح عرضــه محصــوالت 
کار  دســتور  در  بهداشــتی  و  آرایشــی 
ایــن  در  بازدیــد  از 200  بیــش  و  بــوده 

و  دارویــی  کارشناســان  توســط  ایــام 
خوراکــی انجــام شــده اســت. 

دکتــر نعمتــی ادامــه داد: در بازدیــد از 
ســطح عرضــه محصــوالت آرایشــی و 
بهداشــتی مقادیــری کاالی غیــر مجاز 
ــر  ــه براب ــده ک ــف ش ــز توقی ــاق نی و قاچ
ایــن  کننــدگان  عرضــه  بــا  مقــررات 
ــب  ــدون برچس ــی ب ــوالت واردات محص
خواهــد  برخــورد  ســالمت  و  اصالــت 
ــزود:  ــن اف ــی همچنی ــر نعمت ــد. دکت ش
مدیــران  بــا  ســال  تحویــل  از  قبــل 

و  تجهیــزات  دارویــی،  پخش هــای 
ــی  ــئولین فن ــکی و مس ــات پزش ملزوم
جلســات  اســتان  داروخانه هــای 
اقدامــات  و  کــرده  برگــزار  هماهنگــی 
قوانیــن  و  نــوروزی  کشــیک های  و 
موجــود را بررســی کردیــم کــه در ایــن 
همــکاری  گذشــته  ماننــد  نیــز  ایــام 
ــته  ــذا و دارو داش ــت غ ــا معاون ــی ب خوب
ــد. وی  ــش نیام ــی پی ــکل خاص و مش
ــاده  ــن آم ــوروز ضم ــام ن ــه داد: در ای ادام
مدیریت هــای  تمامــی  کامــل  بــاش 

تجهیــزات  و  دارو  غــذا،  موجــود، 
غــذا  کنتــرل  آزمایشــگاه  پزشــکی، 
دریافــت  آمــاده  نیــز  معاونــت  دارو  و 
شــکایتی  و  مشــکوک  نمونه هــای 
تســت های  انجــام  و  بررســی  بــرای 
بــود.  میکروبــی  و  شــیمیایی  ســریع 
ایــام  در  گفــت:  دارو  و  غــذا  معــاون 
تعطیــالت نــوروزی بیــش از بیســت 
ــانی  ــالع رس ــت اط ــور و پمفل ــزار بروش ه
ــان  ــهروندان و میهمان ــن ش ــز در بی نی

توزیــع شــد.  نــوروزی 

بازدید هیات بیمارستان دانشگاهی اودنسه دانمارک از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز هیات بیمارستان 
بــا  دانمــارک  اودنســه  دانشــگاهی 
ــز  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکی تبریـ ــگاه علوم پزشـ ـ ـ ـ دانشـ
به منظــور اجرائــی نمــودن تفاهم نامه 
بین دانشــگاهی در زمینه هــای ذیــل 

تبادل نظــر شــدند: و  بحــث  وارد 

 تبادل دانشجو و اساتید �
برگزاری دوره های آموزشی  �

مشترک
طراحی پروژه های تحقیقاتی  �

مشترک
ــامل 6  ــترک ش ــه مش ــم نام ــن تفاه ای
ــودن  ــی نم ــدف از اجرائ ــوده و ه ــد ب بن

آن گســترش همکاریهــا وبــاال بــردن 
ســطح ارتقــاء کیفــی منابــع علمــی، 
و  تحقیقــات  آموزشــی،  پژوهشــی، 

بــود. فنــآوری فی مابیــن خواهــد 
جلســه  ایــن  در  اســت  ذکــر  شــایان 
ــی بنــد بنــد تفاهــم نامــه مــورد  بررس
ــا  ــت و ب ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــث وتب بح

مشــترک  نظریه هــای  بــه  رســیدن 
دو  ایــن  مابیــن  نامــه  تفاهــم  ایــن 

گردیــد. امضــاء  دانشــگاه 
بــا امضــاء ایــن تفاهــم نامــه بســتر 
آموزشــی،  علمــی،  تولیــدات  تبــادل 
پژوهشــی و.. مابین این دو دانشــگاه 

فراهــم خواهــد شــد.
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فوت پاراگالیدرسوار در 
شبستر بر اثر تندباد 

باختـــن  جـــان  موجـــب  تندبـــاد  وزش 
گالیـــدر ســـوار در ارتفاعـــات شبســـتر  پارا

ــس  ــخنگوی اورژانـ ــل از سـ ــه نقـ ــگاه بـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  ــد. بـ شـ
گالیدرســـوار  ـــارا  اســـتان آذربایجـــان شـــرقی به دنبـــال دریافـــت خبـــر ســـقوط یـــک پ
کوه هـــای اطـــراف شـــنجان شبســـتر تیمهـــای اورژانـــس و هـــالل احمـــر عـــازم  در 
ــاله توســـط  ــرد چهـــل سـ ــر مـ ــاعته پیکـ ــه پـــس از ماموریـــت 3سـ کـ ــدند  محـــل شـ

ــد. ــدا شـ ــران پیـ امدادگـ
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حضور چهار دستگاه 
آمبوالنس اورژانس در 

صحنه تصادف

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
بــه نقــل از ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی برخــورد شــاخ بــه شــاخ 
پیــکان -پــژو در محــور یادشــده چهــار دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس رابــه صحنــه 
کــرد  کشــاند. شــادی نیــا ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی اعــالم 
در حادثــه رانندگــی عصــر امــروز شــنبه درمســیر روســتائی شــیرین دره ۸ مصــدوم 
تحــت اقدامــات درمانــی اورژانــس  بــه بیمارســتان باقرالعلــوم اهــر انتقــال یافتنــد و 

فــوت مرد۵0ســاله توســط اورژانــس  در محــل تاییــد شــد.

هشدار اورژانس 115 استان درباره تندباد 

آذربایجـــان   11۵ اورژانـــس  رییـــس 
شـــرقی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه وقـــوع 
بـــا  مســـمومیت  احتمـــال  تندبـــاد، 

دارد.  وجـــود  مونوکســـیدکربن 
 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
آذربایجـــان   11۵ اورژانـــس  رییـــس 
شـــرقی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه وقـــوع 
بـــا  مســـمومیت  احتمـــال  تندبـــاد، 
فـــرزاد  دارد.  مونوکســـیدکربن وجـــود 

تنـــد  بـــه وقـــوع  اشـــاره  بـــا  رحمانـــی 
ــی  ــال جابجایـ ــز و احتمـ ــاد در تبریـ بـ
دربـــاره  خانگـــی،  دودکش هـــای 
بـــا  مســـمومیت  احتمـــال  افزایـــش 
مونوکســـیدکربن هشـــدار داد. وی در 
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار صـــدا و ســـیما 
از شـــهروندان خواســـت حتمـــا از بـــاز 
ــود  ــزل خـ ــش منـ ــیر دودکـ ــودن مسـ بـ

اطمینـــان حاصـــل کننـــد. 
بـــه گفتـــه رحمانـــی در 10 روز گذشـــته 
26 نفـــر از هـــم اســـتانی ها بـــه دلیـــل 

ـــموم  ـــیدکربن مس ـــاق مونوکس استنش
ـــد. ـــده ان ـــوت ش ـــر ف و 3 نف

وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه شـــهروندان 
از  ضـــروری  کار  نداشـــتن  درصـــورت 
ــوم  ــوند از عمـ ــارج نشـ ــود خـ ــزل خـ منـ
مـــردم خواســـت از حضـــور در اماکـــن 
هوایـــی  پل هـــای  ماننـــد  مرتفـــع 
راه هـــای  پیـــاده  و  هـــا  روگـــذر  یـــا 

کننـــد. پرهیـــز  جـــدا  خطرنـــاک 
شـــدت  درصـــورت  داد:  ادامـــه  وی 
چســـب  نـــوار  از  بـــاد  تنـــد  گرفتـــن 

روی  ضربـــدری  صـــورت  بـــه  پهـــن 
پنجره هـــای منـــزل اســـتفاده شـــود. 
ــان اینکـــه درصـــورت  ــا بیـ رحمانـــی بـ
تـــوام شـــدن رانندگـــی بـــا شـــروع تنـــد 
ــا خـــودرو در ســـمت راســـت  ــاد حتمـ بـ
شـــود  متوقـــف  جـــاده  یـــا  خیابـــان 
گفـــت: اتومبیـــل در مکانـــی امـــن و 
بـــرق  بـــه دور از کابل هـــای تلفـــن و 
و  ضعیـــف  درختـــان  همچنیـــن  و 

شـــود. داشـــته  نگـــه  خشـــکیده 
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اطالع رسانی در خصوص مجالت نامعتبر

ضمــن تشــکر از زحمــات بی شــائبه 
ارتقــاء  در  محتـــــــرم  همــکاران 
خدمــات  و  پژوهــش  آمــوزش، 
باســتحضار  دانشــگاه،  ســالمت 
می رســاند متاســفانه در ســالهای اخیــر انتشــار برخــی مجــالت پولــی بی کیفیــت 
اســت.  گردیــده  نشــده  مقــاالت داوری  نشــر  و  آلودگــی فضــای علمــی  موجــب 
اعضــاء  یافته هــای  انتشــار  و  تحقیقــات  کیفیــت  ارتقــاء  در  دانشــگاه  سیاســت 
کیفــی تــر و بخصــوص مجــالت Q1 و عــدم  محتــرم هیــات علمــی در مجــالت 

انتشــار مقــاالت در مجــالت لیســت ســیاه و تخصیــص امتیــاز منفــی بــرای مقاالتــی 
کــه در مجــالت لیســت ســیاه منتشــر مــی شــوند، در حــال اجــرا  )ســال 201۸( 
اســت. بــا توجــه بــه راه انــدازی ســامانه معرفــی مجــالت نامعتبــر و جعلــی در وبــگاه 
www.research.ac.ir و امــکان جســتجوی مجــالت لیســت ســیاه، همــکاران 
محتــرم قبــل از اقــدام بــرای ارســال مقالــه، مجلــه مــورد نظــر را از ســامانه فــوق 
ــه نماینــد. جهــت مزیــد اطــالع، باســتحضار  بررســی ســپس اقــدام بــه ارســال مقال
همــکاران مــی رســاند بــرای مقــاالت 201۸ چــاپ شــده در مجــالت نامعتبــر از طــرف 
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت متبوعــه، امتیــاز منفــی تعلــق خواهــد گرفت.

اطالعیه مهم

اعزام چهار دستگاه آمبوالنس اورژانس
واژگونی سمند در آزادراه پیامبر اعظم 

گفـــت: بدنبـــال اعـــالم خبـــر واژگونـــی  کـــرگان  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، ســـخنگوی اورژانـــس اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در تشـــریح حادثـــه رانندگـــی حوالـــی روســـتای  بـــه 
کردنـــد. ســـخنگوی  ـــا توجـــه بـــه تعـــداد مصدومیـــن چهـــار دســـتگاه آمبوالنـــس اورژانـــس بـــه عـــازم و امـــداد رســـانی را شـــروع  یـــک دســـتگاه ســـمند در محـــدوده اعـــالم شـــده و ب
گـــزارش شـــده اســـت. وی افـــزود تمامـــی مصدومیـــن تحـــت  ـــا 40ســـاله هســـتند و وضعیـــت یکـــی از مصدومیـــن وخیـــم  اورژانـــس اظهـــار داشـــت تمامـــی مصدومیـــن مـــرد  30 ت

اقدامـــات درمانـــی بـــه بیمارســـتان امـــام رضـــا علیـــه الســـالم تبریـــز انتقـــال یافتنـــد.
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افزایش 27درصدی 
ماموریتهای اورژانس 

استان آذربایجان شرقی 
در امداد نوروزی 97/

کاهش فوتی های 
تصادف در این ایام 

ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
وفوریتهای پزشــکی اســتان آذربایجان 
گفــت: ماموریتهــای اورژانــس  شــرقی 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
داشــت  2۷درصــدی  افزایــش  قبــل 
افزایــش  عدد۵44۵ماموریــت  بــه  و 
افزایــش  از  رحمانــی  یافت.دکترفــرزاد 
تصادفــی  ماموریتهــای  4۹درصــدی 
امســال  نــوروز  ایــام  در  جــاده ای 
وافــزود  خبــرداد  پارســال  بــه  نســبت 
توســط  نــوروز  ایــام  در  412ماموریــت 
اورژانــس در جاده هــا و ۷12 ماموریــت 
تصادفــی در حــوزه شــهری انجــام یافته 
افــزود: خوشــبختانه آمــار  اســت. وی 
ــه ســال  فوتی هــای تصادفــی نســبت ب
قبــل بــا کاهــش چشــمگیر 23درصــد در 
جاده هــا و 14درصــد شــهری را در پــی 
داشــت. رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث 
خصــوص  در  پزشــکی  وفوریتهــای 
ایســتگاههای  در  حدمــات  ارائــه 
اســتان  ســطح  در  اورژانــس  ســالمت 
ســالمت  13ایســتگاه  امســال  گفــت: 
خدمــات بــه مســافرین ارائــه دادنــد و 
1463نفر)پنــج درصــد افزایــش نســبت 
دریافــت  خدمــات  قبــل(  ســال  بــه 

کردنــد.
کارشناســان  دکتر رحمانی تصریح کرد: 
بــه  مــدت  ایــن  در  اســتان  اورژانــس 
بــا  هــم  تصادفــی  غیــر  ماموریتهــای 
بــا  جاده هــا  در  و  افزایــش  23درصــد 
وخدمــات  اعــزام  افزایــش  2۹درصــد 

دادنــد. ارائــه  پزشــکی  فوریتهــای 
امــداد  طــرح  اســت  توضیــح  بــه  الزم 
نــوروزی ســال ۹۷ از تاریــخ 24اســفند 
ســال ۹6 تا پانزده فروردین ســال جاری 
کیپهــای اورژانــس بــا  ادامــه داشــت و ا
کنــار  آمــاده بــاش مضاعــف واســتقرار در 

جــاده امــداد رســانی کردنــد.
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بزرگداشت روز دندانپزشک با حضور 
رئیس دانشگاه

بــه مناســبت بیســت وســوم فروردیــن  روز دندانپزشــک، 
نشســتی بــا حضــور اعضــای هیــات علمــی دانشــکده 
کنفرانــس حــوزه ریاســت  دندانپزشــکی در محــل ســالن 

ــا حضــور دکتــر صومــی برگــزار شــد. دانشــگاه و ب
گـــــــزارش روابـــــط عمومـــی دانشگاه، دکتر صومی  بـــــه 
ــی  ــات علم ــای هی ــه اعض ــک ب ــک روز دندانپزش ــا تبری ب
دانشــکده، از عملکــرد مثبــت دانشــکده دندانپزشــکی در 
حــوزه آموزشــی، پژوهشــی تشــکر نمــوده و خاطــر نشــان 
ســاخت: بــا وجود مرکز تحقیقات خوب، متریــال کافی و 
فضای فیزیکی مناســب، بایســتی برنامه های پژوهشی 
باشــد،  دندانپزشــکی  دانشــکده  اولویت هــای  جــزو 
هرچنــد از لحــاظ آمــوزش و درمــان در وضعیــت مطلوبــی 
قرارداریــم، امــا امیدواریــم بــه جایــگاه بهتــری در بیــن 
دانشــکده های  دادنپزشــکی  دســت یابیم. دکتر صومی 
بــر حاکمیــت خدمات دندانپزشــکی بر کل اســتان و نگاه 
گفــت: بــا توجــه بــه  جامعــه نگــر در آن تاکیــد نمــوده و 
تعــداد بــاالی اعضــای هیــات علمــی دانشــکده و  دو روز 
همــکاری اعضــای هیــات علمــی در کلینیــک تخصصی 
و فوق تخصصــی و بــا وجود تجهیــزات و امکانات کافی، 
انتظــار مــی رود دانشــکده همچــون ســبقه خــوب آن  

همیشــه پیشــتاز باشــد. وی با بیان اینکه به وجود تک 
تــک شــما هــا افتخــار میکنیــم افــزود: وجــود نیروهــای 
پــرکار، عالقمنــد و شــاداب در دانشــکده دندانپزشــکی 
همچنیــن  دکترصومــی  اســت.  خوشــحالی  موجــب 
بااشــاره بــر لــزوم توســعه در دانشــکده خواســتار توجــه بــر 
حــوزه فلوشــیپ شــده و تربیــت دانشــجویان فلوشــیپی 
را ضــروری دانســت. ســپس دکتــر عدیلــه شــیرمحمدی 
رئیــس دانشــکده، ضمــن  تبریــک ســال نــو،   از حمایــت 
کــرده و روز  هــا و زحمــات رئیــس دانشــگاه  قدردانــی 
تبریــک  علمــی  هیــات  اعضــای   بــه  را  دندانپزشــک 
گزارشــی از آمــار دانشــکده در حــوزه درمانــی را در  گفتــه  و 
بخشهای مختلف دانشکده، بیمارستان و کلینیک در 
برنامــه طــرح تحــول نظــام ســالمت ارائــه نمــود. گفتنــی 
در پایــان بحــث و تبــادل نظــر بین اعضــای هیات علمی 
مشــکالت  و  مســائل  درخصــوص  دانشــگاه  رئیــس  و 
ــش  ــش از پی ــعه بی ــا و توس ــای ارتق ــکده و راهکاره دانش

گرفــت. دانشــکده دندانپزشــکی صــورت 
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پیام معاون بهداشتی دانشگاه 
به مناسبت روز جهانی بهداشت 

حرفه ای

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
و  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  درســتی  دکتــر  تبریــز 
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان در پیامــی روز جهانــی 
کــه متــن پیــام بــه  بهداشــت حرفــه ای را تبریــک گفــت 

ح مــی باشــد:  ایــن شــر
ســازمان جهانــی بهداشــت  ۸ اردیبهشــت مــاه ســال ۹۷ 
مصــادف بــا 2۸ آوریــل 201۸ را روز جهانــی بهداشــت 
حرفــه ای بــا عنــوان بهبــود وضعیــت ایمنــی و بهداشــت 
کــرده اســت  کار نوجوانــان ) 1۸-1۵ ســاله( نامگــذاری 
اینجانــب فــرا رســیدن ایــن روز را بــه مهندســین تالشــگر 
خــودم در دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــت 
درمانــی تبریــز و همــکاران ارجمنــدم در کلیــه واحد هــای 
کاری اســتان آذربایجان شــرقی تبریک و تهنیت عرض 
ارتقــاء  در  عزیــزان  همــه  افــزون  روز  موفقیــت  نمــوده 

ســالمت جامعــه را از درگاه ایــزد منــان خواســتارم.

 دکتر درستی معاون بهداشت دانشگاه 
و رئیس مرکز بهداشت استان
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فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 61397



در اجرای برنامه سالمت نوروزی نزدیک به 50تن مواد غذایی در سطح عرضه جمع آوری و معدوم شده است

ــتان از  ــت اسـ ــز بهداشـ ــگاه و رئیـــس مرکـ ــاون بهداشـــت دانشـ ــتی معـ ــر درسـ دکتـ
ـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  گ ـــه  ـــر داد. ب ـــوروزی خب اتمـــام برنامـــه ســـالمت ن
دکتـــر درســـتی ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از فعـــاالن برنامـــه ســـالمت نـــوروزی، هـــدف 
نـــوروزی و  را تامیـــن بهداشـــت و ســـالمت مســـافران  ایـــن برنامـــه  از اجـــرای 
ــه  ــان بـ ــد. ایشـ ــالم نمودنـ ــتان اعـ ــتانهای اسـ ــر شهرسـ ــهروندان در سراسـ ــز شـ نیـ
کارشناســـان بهداشـــت محیـــط در ســـطح اســـتان بـــه تعـــداد  اقدامـــات مهـــم 
آشـــامیدنی  آب  بـــودن  ســـالم  کنتـــرل  جهـــت  در  کلرســـنجی  1۷24۷  مـــوارد 
کـــن تهیـــه و عرضـــه مـــواد غذایـــی  شـــهرها و روســـتاها، تعـــداد 2۸23 بازرســـی از اما

ـــی  ـــتی و تفریح ـــای توریس ـــی، محله ـــی و اقامت ـــن عموم ک ـــتورانها، اما ـــل رس از قبی
ــاره  و جمـــع آوری و معـــدوم نمـــودن ۵0تـــن مـــواد غذایـــی در ســـطح عرضـــه اشـ

ــتند. داشـ
گفتنــی اســت برنامــه ســالمت نــوروزی از 1۵ اســفند 13۹6 بــا انجــام مانــور اســتانی 
کارشناســان بهداشــت  شــروع و تــا 1۵ فروردیــن 13۹۷ در ســطح اســتان بــه همــت 
محیط و با مشــارکت نمایندگان ســایر دســتگاههای دولتی در قالب بازرســی های 
کــه به دســتاوردهای ایــن برنامه  مشــترک بهداشــتی در سراســر اســتان اجــرا گردیــد 

ح ذیــل اشــاره نمــود. میتــوان بــه شــر

تعداد موارد تجمعینوع فعالیت

کن و محل ها و سامانه های آبرسانی و... ( کز، اما کل بازرسی ها )از مرا 31۵۹۹تعداد 

کن بین راهی کز و اما کل بازرسی از مرا 20۷۹تعداد 

۷44تعداد بازرسی های مشترک با دسنگاه های دیگر

کن متخلف معرافی به مراجع قضایی کز و اما 23۵تعدادمرا

6412تعداد صدور اخطار بحرانی و غیر بحرانی

2۷تعداد محل های متخلف تعطیل شده

240تعداد نمونه برداری مواد غذایی

۸۷2۸تعداد موارد سنجش با تجهیزات پرتابل

کلرسنجی 1۷24۷تعداد موارد 

کیلوگرممقدار مواد غذایی معدومی و از سطح عرضه جمع آوری شده  4۸234
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اولین عمل آندوسکوپیک ماکروآدنوم هیپوفیز در تبریز

آندوســـکوپیک  جراحـــی  عمـــل 
ـــوش  ـــور خ ـــز ) توم ـــوم هیپوفی ماکروآدن
خیـــم بـــزرگ غـــده هیپوفیـــز( بـــرای 
کشـــور  شـــمال غرب  در  بـــار  اولیـــن 
مرکـــز  مغـــز  جراحـــی  تیـــم  توســـط 
ـــز  ـــا؟ع؟ تبری ـــام رض ـــی ام ـــی درمان آموزش

بـــا موفقیـــت انجـــام شـــد.
آندوســـکوپیک  جراحـــی  عمـــل 
ـــوش  ـــور خ ـــز ) توم ـــوم هیپوفی ماکروآدن
خیـــم بـــزرگ غـــده هیپوفیـــز( بـــرای 
کشـــور  غـــرب  شـــمال  در  بـــار  اولیـــن 
مرکـــز  مغـــز  جراحـــی  تیـــم  توســـط 
آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا ) ع( تبریـــز 

بـــا موفقیـــت انجـــام شـــد.
ـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه،  ب
تیـــم  رئیـــس  پـــور  ـــح  صال فیـــروز 

جراحـــی مغـــز ایـــن مرکـــز گفـــت: ایـــن 
عمـــل بـــا روش آندوســـکوپیک بـــرای 
کشـــور  غـــرب  شـــمال  در  بـــار  اولیـــن 
ــراح  ــوی جـ ــم موسـ ــکاری خانـ ــا همـ بـ
و متخصـــص گـــوش و حلـــق بینـــی 
در تبریـــز بـــر روی بیماریکـــه تومـــور 
بـــا  خـــوش خیـــم هیپوفیـــز داشـــت 

موفقیـــت انجـــام یافـــت.
صالـــح پـــور در توضیـــح آندوســـکوپیک 
ـــز ادامـــه داد: در ایـــن  ـــوم هیفی ماکروآدن
روش آندوســـکوپی از راه بینـــی و بـــا 
و  بینـــی  داخلـــی  تیغـــه  شکســـتن 
بعـــد از آن شکســـتن اســـتخوان کـــف 
ســـینوس بـــه هیپوفیـــز مـــی رســـیم 
بـــا اســـتفاده از روش آندوســـکوپی  و 
تومـــور را از راه بینـــی و بـــدون عمـــل 

ـــدا  ـــار ج ـــز بیم ـــده هیپوفی ـــی از غ جراح
و خـــارج می کنیـــم.

زمـــان  مـــدت  خصـــوص  در  وی 
ایـــن عمـــل جراحـــی افـــزود: پـــس از 
ـــل  ـــک عم ـــرای ی ـــه ب ـــه ک ـــات اولی اقدام
الزم و ضـــروری مـــی باشـــد در حـــدود 1 
الـــی 2ســـاعت بـــه طـــول می انجامـــد.
مرکـــز  مغـــز  جراحـــی  تیـــم  رئیـــس 
)ع(  رضـــا  امـــام  درمانـــی  آمـــوزش 
تبریـــز ابـــراز داشـــت: بیمـــار خانـــم 30 
و  ســـردرد  عالئـــم  بـــا  کـــه  ســـاله ای 
بینـــی  دو  همچنیـــن  و  دیـــد  تـــاری 
مرکـــز  ایـــن  بـــه  بینایـــی  ضعـــف  و 
معاینـــات  از  پـــس  و  کـــرده  مراجعـــه 
مـــورد  تومـــور  تشـــخیص  و  اولیـــه 
ماکروآدنـــوم  آندوســـکوپیک  عمـــل 

ــرار گرفـــت. ــز قـ ــز در ایـــن مرکـ هیپوفیـ
روش  داشـــت:  ابـــراز  صالح پـــور 
بـــار  اولیـــن  بـــرای  را  آندوســـکوپیک 
بـــا همـــکاری خانـــم موســـوی جـــراح 
ــی  ــق و بینـ ــوش، حلـ و متخصـــص گـ
بـــه همـــراه دســـتیاران جراحـــی مغـــز 
امیدواریـــم  و  داده  انجـــام  تبریـــز  در 
بتوانیـــم در آینـــده نیـــز بیمـــاران را بـــا 
ــا کمتریـــن آســـیب مـــورد  ایـــن روش بـ

عمـــل جراحـــی قـــرار دهیـــم.
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شعار سازمان جهانی بهداشت 2018: سالمتی برای همه
اقدام نوآورانه مشارکتی و عملیاتی دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز در حوزه پیشگیری و کنترل اعتیاد، 

اولین مورد از پنچ آسیب اجتماعی اولویت دار کشور

7 آوریــل مصــادف بــا 18 فروردیــن 1397 روز جهانــی بهداشــت بهانــه ای شــد 
تــا مهمــان صحبتهــای دکتــر محمــد حســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تبریــز باشــیم.

آقــای دکتــر صومــی در خصوص کاربــردی نمــودن آموزش های 
دانشــگاه بــرای مــردم تــا در اصــالح ســبک زندگــی شــان موثر 
ــام  ــه فرمایشــات مق ــا توجــه ب ــع  ب ــن صنای باشــد و همچنی
ــی در  ــد داخل ــت از تولی ــوص حمای ــری در خص ــم رهب معظ

ســال جدیــد چــه فعالیتهایــی صــورت مــی گیــرد ؟

از جملــه رســالت های اصلــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی، عــالوه بــر تربیــت 
نیروهــای متخصــص بــرای ارایــه خدمــات تخصصــی بهداشــتی و درمانــی، 
ایجــاد ســاختارهای ارتباطــی موثــر بــا جامعــه و تــالش در مســیر افزایــش ســطح 
کنــار  ســواد ســالمت عــام جامعــه اســت. ترجمــه و انتقــال دانــش تخصصــی در 
کارشناســان دانشــگاهی، آشــنا بــا زبــان و فرهنــگ بومــی  تربیــت متخصصــان و 
کمــک مینماینــد و  کارآمــد  جامعــه بــه طراحــی و اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی 
همزمــان، عمــوم جامعــه و ســازمانها  و صنایــع مختلــف نیــز میتواننــد  از مطالــب 
مهارتهــای  و  شــده  بهرمنــد  خــود  ســواد  ســطح  و  فرهنــگ  بــا  ســازگار  علمــی 
گیرنــد همچنیــن صنایــع  کســب شــده را در تنظیــم شــیوه زندگــی ســالم بــکار 
کارخانجــات مختلــف بــه ســهولت نیازهــای خــود را بــه سیســتم تحقیــق و  و 
توســعه دانشــگاه ها منتقــل مــی نماینــد تــا در حــل مشکالتشــان از دانــش بومــی 
کــه چنیــن اقدامــات ارزشــمندی مــا را در  کشــور بهــره  منــد شــوند. پرواضــح اســت 
کــرد وایجــاد  کمــک خواهــد  طــی مســیر حرکــت بــه ســوی جامعــه ســالمت محــور 
دپارتمــان مدیریــت دانــش در ســازمان جهانــی بهداشــت در چنــد ســال اخیــر 

کیــدی بــر موثــر بــودن چنیــن رویکــردی اســت. خــود تا

ــهای  ــوزش از روش ــرای آم ــگاه ب ــرا در دانش ــر ظاه ــای دکت آق
ــن  ــا در ای ــد لطف ــی کنی ــتفاده م ــدی اس ــه و کار آم نوآوران

ــد. ــح دهی ــوص توضی خص

مــی  ممکــن  شــیوه  بهتریــن  بــه  مفاهیــم  انتقــال  مربیــان  وظیفــه  خــوب، 
کننــده پیــام داشــته باشــد.  مــدل جامــع  ــا تاثیــر بیشــتری در دریافــت  باشــد، ت
 Systematic comprehensive ســالمت:  ارتقــاء  آمــوزش  و  سیســتماتیک 
health education and promotion model )SHEPmodel(   ابتــکار جدیــدی 
کــه توســط همــکاران  در عرصــه ترجمــه و انتقــال دانــش ســالمت مــی باشــد 
پرتــالش و عزیــزم در دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 
تبریــز بــا فلســفه و دکتریــن مدیریــت دانــش ســالمت، درجهــت افزایــش ســطح 
کتورهــای  ســواد ســالمتی مــردمPublic health literacy  ، بــه عنــوان یکــی از فا
اساســی در ارتقــای ســالمت، طراحــی، تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت.

ــت. ــرده اس ک ــگاه  ــب دانش ــمندی را نصی ــج ارزش ــه نتای ک

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افتخــار دارد بــه عنــوان فــوکال پوینــت طراحــی و 
کشــور بــا جلــب نظــر و حمایــت وزارت  مدیریــت برنامه هــای ایــن مــدل در ســطح 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر ارگان هــای مرتبــط، توانســته اســت 
در موضوعــات ایدز-آنفلوانــزا- التــور-  دیابــت و ســالمت دهــان ودنــدان ویــژه 
کــودکان- نظــام مراقبــت ســندرمیک - تــب مالــت، بیماریهــای قلبــی عروقــی، 
ســرطانها، هپاتیــت و ســواد ترافیکــی  بســته های آموزشــی بــرای عمــوم جامعــه 
TOT- کارگاههــای تربیــت مربــی تهیــه و تدویــن نمایــد و بــا برگــزاری آبشــاری 

کشــوری- اســتانی و شهرســتانی موفــق بــه آمــوزش بیــش  TOS-TOPبصــورت 
کشــور در هــر دو حــوزه  درون و  از 100 هــزار نفــر از همــکاران سیســتم ســالمت 
کثیــری از مــردم  بــرون ســازمانی وزارت بهداشــت شــود. و بــه تبــع آن تعــداد 
آموزشــهای های  تحــت   PES و   SES آموزشــی  جلســات  در  کشــورمان  عزیــز 

گرفتنــد. مســتقیم ســالمت قــرار 

آقــای دکتــر صومــی در خصــوص آســیب های اجتماعــی کــه 
موضــوع جــدی جامعــه فعلــی مــا هســتند در ایــن خصــوص 

چــه فعالیتــی صــورت گرفتــه اســت ؟

کنونــی از یــک ســو بــه طراحــی  ارتقــای ســالمت) health promotion ( در مقطــع 
و اجــرای مداخــالت آموزشــی بــا هــدف افزایــش ســطح ســواد ســالمت و از ســوی 
نظــام  برنامه هــای  بــا  بــه جلــب مشــارکت الیه هــای مختلــف جامعــه  دیگــر 

ــاز دارد. کننــده ســالمت نی ســالمت و تامیــن محیط هــای حمایــت 
ع اعتیــاد بــه عنــوان اولیــن مــورد از پنــچ آســیب اجتماعــی اولویــت دار  موضــو
بــه  توجــه  بــا  کــه  نیــز میباشــد  از مهمتریــن چالشــهای ســالمت  یکــی  کشــور 
کننــده مــواد  کشــورهای تولیــد  موقعیــت جغرافیایــی ایــران و همســایگی آن بــا 
مخــدر و مســیر ترانزیــت مــواد بــه اروپــا و آمریــکا، نیــاز بــه انجــام اقدامــات علمی، 
کارتیمــی و بیــن بخشــی بنــا شــود. ایــن  کــه بــر اســاس  عملــی و همــه جانبــه دارد 
فعالیتهــا بایــد هــر ســه جنبــه پیشــگیری، درمــان و بازتوانــی بیمــاران مبتــال بــه 
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کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان  در اولین جلسه 
ح شد آذربایجان شرقی )سال 1397( مطر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندارآذربایجان شرقی: فعالیت های حوزه 

سالمت چشمگیر و قابل تقدیر است/ بحث تغذیه 
سالم از تولید تا مصرف در اولویت برنامه سازمانها 

و نهادها باشد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اولیــن  بنــا بــه 
کارگــروه ســالمت، ایمنــی و امنیــت غذایــی اســتان  و ســی وســومین  جلســه 
ــا  ــتانداری و ب ــی اس ــه میزبان ــال 13۹۷ ب ــای س ــن روزه ــی در آغازی ــه پیاپ جلس

ــد. ــکیل ش ــتان تش ــئولین اس ــران و مس ــور مدی حض
گفــت: فعالیت هــای حــوزه ســالمت در تمامــی حوزه هــای  دکتــر شــهرتی فــر 
درمــان و بهداشــت و تحقیقــات چشــمگیر و قابــل تقدیــر اســت. ایشــان افــزود: 
توجــه بــه موضوعــات ســالمتی مــردم یکــی از مهمتریــن مســائل جامعــه اســت 
وبایــد نظــارت مســتمر بــر آلودگــی پســماند چرمشــهر و ســایر چرمســازی هــا، 
نظــارت و پیگیــری ســالمت و مدیریــت منابــع آب و بررســی لــزوم اســتفاده از 

گیــرد. کار مســئولین قــرار  دســتگاههای تصفیــه آب در دســتور 
کیــد بــر اولویــت تهیــه تغذیــه ســالم از تولیــد تــا مصــرف اســتفاده  ایشــان ضمــن تا
گاهــی بخشــی بــرای مــردم در  از توانمندیهــای ســازمانهای مــردم نهــاد در امــر آ

کــرد. حــوزه ســالمت را توصیــه 
و  ایمنــی  ســالمت،  جلســه  دبیــر  و  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــالمت  ــتانی س ــع اس ــن مجم ــکیل اولی ــه تش ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی اس ــت غذای امنی
کارگــروه  بــا همــکاری مدیــران ارشــد اســتانداری و همچنیــن ســایر اعضــای 
گیــر اســتان آذربایجــان شــرقی توســط  و رونمایــی از ســند بیماریهــای غیــر وا
دکتــر ایــازی معــاون اجتماعــی وزارت بهداشــت و اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
کارگــروه ســالمت ایمنــی و امنیــت  ــا  از تالشــها و همکاری هــای بســیار ارزنــده ب

غذایــی تقدیــر نمــود.
ــت  ــل، فعالی ــه قب ــات جلس ــل از مصوب کام ــی  گزارش ــه  ــن ارائ ــی ضم ــر صوم دکت
کــه در ایــام تعطیــالت نــوروز توســط معاونت هــای بهداشــت  هــا و خدماتــی 
ــود بــه اطــالع  ــان اســتان ارائــه شــده ب ــرای مــردم و مهمان و درمــان دانشــگاه ب
ــال  ــت در س ــی بهداش ــازمان جهان ــعار س ــان ش ــا بی ــان ب ــاند. ایش ــئولین رس مس
201۸ » ســالمتی بــرای همــه  Health for All « رویکــرد جدیــد وزارت بهداشــت 
کــردن ســالمت دانســت و فعالیتهــا و برنامه هــای پیــش بینــی  را اجتماعــی 
ارگانهــا و نهادهــا در  بــا ســازمان ورزش و جوانــان و دریگــر  شــده مشــارکتی 

کــرد. گرامیداشــت هفتــه ســالمت اعــالم  ســطح اســتان را در ایــام 

گــردد. اعتیــاد را هــم در زمینــه فــردی و هــم در زمینــه اجتماعــی شــامل 
کــه مرحلــه تحقیــق و بررســی های الزم در  کنــم  خوشــبتخانه بایــد اعــالم 
کــه نهایتــا منتــج بــه ایــن شــد  گرفــت  گذشــته در دانشــگاه صــورت  ســال 
گیــری از تــوان تمــام ســازمانهای مســئول در ایــن  کــه در راســتای بهــره 
ع  اعتیــاد در دانشــگاه علــوم پزشــکی  مرحلــه، بســته آموزشــی بــا موضــو
برنامــه،  کشــوری  اجــرای  بــا  و  الهــی  لطــف  بــه  و  گــردد  تهیــه  تبریــز 
گاهــی هــا و مهارتهــای مــردم علــی الخصــوص  بتوانیــم باعــث افزایــش آ
جوانــان در مراقبــت از خــود در مقابــل بیمــاری مهلــک اعتیــاد شــده و در 
کاهــش اثــرات ســوء یکــی از آســیبها و معضــالت  جــدی و اجتماعــی ایــن 

بیمــاری در جامعــه، موفــق باشــیم.

آقــای دکتــر در تهیــه ایــن بســته آموزشــی کــه فرمودیــد 
بســته آموزشــی کامــل و بــا کیفیتــی هســت آیــا ارگانهای 
دیگــری هــم شــرکت داشــتند و آیــا ایــن آموزشــها شــروع 
شــده و مــردم بــه چــه شــکلی می تواننــد از ایــن آموزشــها 

ــتفاده کنند. اس

گیــری از تــوان تمــام ســازمانهای  گفتــم در راســتای بهــره  کــه   همانطــور 
مســئول در ایــن مرحلــه، بســته آموزشــی بــا موضــوع  اعتیــاد بــا همــکاری 
ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران، شــورای 
کشــور، ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، مرکــز مدیریــت  اجتماعــی وزارت 
کــرده انــد و بســته آموزشــی  گیــر وزارت بهداشــت همــکاری  بیماریهــای وا
کیفیــت عالــی توســط همکارانــم در معاونــت  پیشــگیری از اعتیــاد بــا 
گردیــد و شــروع  اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تهیــه و تدویــن 
کارگاههــای تربیــت مربــی برای بیش از ۵00 نفر از سرشــاخه های ســازمان 
کشــور از اردیبهشــت  جوانــان جمعیــت هــالل احمــر اســتانهای سراســر 
ــن  ــدگان در ای کنن ــرکت  ــت ش ــد. بناس ــد ش ــروع خواه ــال 13۹۷ ش ــاه س م
کارگاه هــا بصــورت آبشــاری اندوخته هــای خــود را بــه همســانان خــود 
کننــد.  منتقــل  هــدف  مختلــف  گروه هــای  بــه  نهایــت  در  و  تبریــز   در 
در فــاز دوم برنامــه قــرار اســت تــا تمــام دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر 
کشــور بــا مشــارکت در اجــرای ایــن برنامــه، و بــا همــکاری ســایر ارگانهــای 

ذیربــط اقــدام بــه افزایــش ســواد ســالمت مــردم در حــوزه اعتیــاد نماینــد.

ــعه  ــن توس ــم ضم ــا امیدواری ــی م ــر صوم ــای دکت آق
ــن  ــدن ای ــر ش ــاهد فراگی ــدل، ش ــن م ــای ای برنامه ه
تجربــه موفــق در ســایر بخشــهای سیســتم ســالمت نیــز 
باشــیم اگــر مطلبــی هســت کــه بخواهیــد اضافــه کنیــد 

ــد. بفرمایی

کلیــه عزیزانــی  بنــده هــم ضمــن تشــکر از حضــور شــما الزم مــی دانــم از 
کــه در تالیــف ایــن بســته آموزشــی بــا کیفیــت، مشــارکت فعــال داشــته اند 
کلیــه خدمتگــزاران عرصــه ســالمت  تشــکر نمــوده، توفیقــات روز افــزون 
را از درگاه خداونــد متعــال مســئلت نمایــم و انشــاءاهلل ایــن اقدامــات 

کاهــش آالم مــردم موثــر باشــد درمســیر اجتماعــی نمــودن ســالمت و 

ده 
یزا

عل
مد

ح
د م

هزا
ر: ب

خب
س 

شنا
کار

9   شماره هفدهم - بهار 1397     فصلنامه ندای سالمت



تحت پوشش قرار گرفتن 100هزار نفر از دانش آموزان 
استان در طرح سفیران سالمت

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش آذربایجـان 
شـرقی  همزمـان با آغاز هفته سـالمت، 
در مجتمـع زهـرا مردانـی آذر ناحیـه دو 
از  بیـش  در حـال حاضـر  گفـت:  تبریـز 
1۵ درصـد یعنـی نزدیـک 100 هـزار نفـر 
از دانش آمـوزان اسـتان تحـت پوشـش 

طـرح سـفیران سـالمت مـی باشـد.
دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
پاشـایی  تبریـز، جعفـر  پزشـکی  علـوم 
ضمـن تبریـک اعیـاد شـعبانیه اظهـار 
جهـت  بـه  پـرورش  و  آمـوزش  کـرد: 
مسئولیت ذاتی در حوزه های مختلف 
بویـژه حـوزه سـالمت روحـی و جسـمی 
برنامه هـای متعـددی در حـال انجـام 
بـوده و تاکنـون نیـز برابـر سـند تحـول 
بنیادین آموزش و پرورش کشـور انجام 
داده اسـت. مدیـرکل آمـوزش و پـرورش 
آذربایجـان شـرقی ادامـه داد: دسـتگاه 
تعلیـم و تربیـت بـه دلیـل گسـتردگی، 
تاثیرگذاری و اهمیت موضوع می تواند 
حوزه هـای  در  خوبـی  رسـانی  پیـام 
فرهنـگ  ترویـج  بویـژه  و  مختلـف 
سـالمت در جامعـه باشـد. وی بـا تاکیـد 

بـر اهمیـت رعایـت بهداشـت فـردی و 
اجتماعـی افـزود: در این راسـتا دسـتگاه 
تعلیـم و تربیـت اسـتان خـود را موظـف 
می داند در راسـتای نهادینه شـدن این 
فرهنـگ در مـدارس حرکـت کنـد. وی 
افـزود: اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان 
کوشـیده بـا انجـام پروژه هـای مشـترک 
بـا وزارت بهداشـت، درمـان و پزشـکی 
بـه  تبریـز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  و 
ایـن موضـوع ورود پیـدا کنـد و اقدامـات 
بسـیاری نیـز بهمیـن منظـور در بسـتر 
مـدارس صـورت گرفتـه کـه از آن جملـه 
اجـرای طـرح آهن یـاری و  بـه  می تـوان 
آمـوزش تغذیـه و تفکـر سـالم در بیـن 

کـرد. اشـاره  دانش آمـوزان 
ظرفیـت  از  حداکثـری  اسـتفاده  وی 
مـدارس، دانش آمـوزان و معلمـان بـرای 
همگانـی و عمومـی کـردن بهداشـت را 
مهـم دانسـت و افـزود: بنابرایـن بایـد با 
آمـاده سـازی بسـتر مـدارس در جهـت 
تحقـق  و  عمومـی  بهداشـت  توسـعه 

شـعار هفتـه سـالمت حرکـت کنیـم.
پاشایی همچنین گفت: در حال حاضر 

بیـش از 1۵ درصد یعنی نزدیـک 100 هزار 
نفر از دانش آموزان استان تحت پوشش 
طرح سفیران سالمت بوده و می کوشیم 
برنامه سفیران سـالمت و مدارس جامع 
بـا دانشـگاه  را بطـور مشـترک  سـالمت 
علوم پزشکی تبریز در سطح استان اجرا 
و پیگیری کنیم. وی همچنین با اشاره 
به سفر ریاست جمهوری در روزهای سه 
شنبه و چهارشنبه به آذربایجان شرقی، 
از همه دانش آموزان و فرهنگیان استان 
خواست با شرکت پرشـور خود در مراسم 
استقبال از کاروان تدبیر و امید، بار دیگر 
بـه  را  انقـالب  و  نظـام  از  حمایـت خـود 
گوش جهانیان برسانند. دکتر عباسعلی 
درستی معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشـکی تبریز درمراسم زنگ سالمت با 
تاکیـد بـر اهمیـت سـالمتی گفـت: یـک 

چهـارم دانش آمـوزان دارای اضافـه وزن 
هسـتند و اغلـب مـردم در زندگـی روزانـه 
دکتـر  دارنـد.  تحرکـی  بـی  حالـت  خـود 
درسـتی با اشـاره به مصرف باالی نمک 
و شـکر در کشـور گفـت: مصـرف نمـک و 
شـکر سـه برابر کشـورهای دیگر اسـت  و 
همه مردم برای دریافت راهنمایی های 
مراجعـه  سـالمت  مراکـز  بـه  بهداشـتی 

کنند.
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دومین همایش تجلیل از برگزیدگان جشنواره سفیران سالمت دانش آموزی استان

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
برگزیـــدگان  از  تجلیـــل  همایـــش 
ـــالمت  ـ ـ سـ ـــفیران  ـ ـ سـ ـــنواره  ـ ـ ـ جشـ
بـــا  همزمـــان  اســـتان  دانش آمـــوزی 
روز جـــوان در ســـالن اجتماعـــات تـــاالر 
اندیشـــه ائـــل گلـــی تبریـــز برگـــزار شـــد. 
بهداشـــت  معـــاون  درســـتی  دکتـــر 
بهداشـــت  مرکـــز  رئیـــس  و  دانشـــگاه 
ایـــن همایـــش، ســـالمتی  اســـتان در 
بـــرای  ارزشـــمند  و  بـــزرگ  نعمتـــی  را 
امـــروزه  کـــرد:  بشـــر دانســـت و اظهـــار 
جـــزو  واگیـــردار  بیماری هـــای  دیگـــر 
کشـــورهای  جـــاری  چالش هـــای 
امـــا  نیســـت  دنیـــا  یافتـــه  توســـعه 
ایـــن نـــوع بیمـــاری هـــا هنـــوز هـــم در 
یافتـــه  توســـعه  حـــال  در  کشـــورهای 
ایـــن کشـــورها  و  بـــوده  قابـــل توجـــه 

بـــرای مقابلـــه و کنتـــرل ایـــن بیمـــاری 
هـــا نیازمنـــد برنامـــه ریـــزی منســـجم 

هســـتند.
وی بــا بیــان اینکــه کشــور مــا یکــی از 
کشــورهای پیشــرو در حــوزه ســالمت 
اســاس،  ایــن  بــر  افــزود:  اســت، 
جــزو  دیگــر  واگیــردار  بیماری هــای 
مشــکالت جــاری کشــورمان نیســت. 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون 
پزشــکی تبریــز بیماری هــای غیرواگیر 
را مهمتریــن مشــکل حــوزه ســالمت 
فرهنــگ  ادامــه  در  و  دانســت  کشــور 
و  مقابلــه  راهــکار  را  آمــوزش  و  ســازی 
کنتــرل ایــن نــوع بیمــاری هــا برشــمرد. 
اســتان  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
حــوزه  مشــکالت  حــل  کــرد:  تصریــح 
تمامــی  همراهــی  نیازمنــد  ســالمت 

پــرورش  و  آمــوزش  و  سازمانهاســت 
از  یکــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
حــوزه  ایــن  در  پیشــرو  ســازمان های 
مــی باشــد و قطعــا بــا بهــره گیــری از 
خواهیــم  آن  عظیــم  ظرفیت هــای 
توانســت بخــش اعظمــی از مشــکالت 
حــوزه ســالمت را مرتفــع ســازیم. جعفــر 
آمــوزش  کل  اداره  کل  مدیــر  پاشــایی 
مراســم،  ایــن  در  اســتان،  پــرورش  و 
آرامــش، ســالمت و نشــاط دانش آموزان 
را یــک رســالت مهــم در کنــار آمــوزش 
عنــوان کــرده و اذعــان داشــت: مصداق 
پیــروی از ایــن اصــل توجــه بــه ورزش 
درون  المپیادهــای  دانش آمــوزی، 
ــازی  ــا و فضاس ــاط پوی ــه ای، حی مدرس
مدیــر  اســت.  ورزشــی  مکان هــای 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان تاکیــد 

بــرای  تربیــت  و  تعلیــم  در  داشــت: 
روانــی  و  جســمی  ســالمت  ارتقــای 
ــم در  ــت مه ــه ماموری ــوزان س ــش ام دان
نظــر گرفتــه شــده کــه حفــظ و اســتمرار 
مــورد  روانــی  و  جســمانی  ســالمت 
ــن  ــن، اولی ــول بنیادی ــند تح ــه س توج
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــی باش ــت م ماموری
دو ماموریــت دیگــر ادامــه داد: توجــه 
غذایــی  ســالم  برنامــه  و  تغذیــه  بــه 
دانش آمــوزان و نشــاط و حفــظ آرامــش 
روانــی آنــان ماموریت هــای مهــم دیگــر 
ــی  ــوزان م ــالمت دانش آم ــتای س در راس
باشــد. پاشــایی در پایان، کارتیمی را در 
ــان  ــم بی ــالمت مه ــداف س ــبرد اه پیش
از  انفــرادی  کارهــای  بــا  گفــت:  و  کــرد 
ــوزی  ــاط دانش آم ــالمت و نش ــدف س ه

شــد. خواهیــم  دور 
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برگزاری جلسه هماهنگی امور بین الملل دانشگاه های کالن منطقه دو آمایش آموزش عالی

گــزارش  کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاهی برگــزار شــد. بــه  کالن منطقــه دو آمایــش آمــوزش عالــی در ســالن  اولیــن جلســه هماهنگــی امــور بین الملــل دانشــگاه های 
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، اولیــن جلســه هماهنگــی امــور بین الملــل دانشــگاه های کالن منطقــه دو آمایــش آمــوزش عالــی بــا حضــور رییــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز و آقــای دکتــر محســن اســدی الری قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در امــور بین الملــل و روســای دانشــگاهها و دانشــکده های 
گفتنــی اســت دانشــگاه های علــوم پزشــکی اردبیــل و ارومیــه،  کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار شــد.  قطــب بــه همــراه مدیــران امــور بین الملــل آنهــا در ســالن 

کالن منطقــه دو آمایــش آمــوزش عالــی می باشــند. دانشــکده های علــوم پزشــکی مراغــه و ســراب و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اعضــای دانشــگاه های 

66
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جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد به مناسبت 
هفته سالمت

بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  نهــاد  مــردم  ســازمانهای  فصلــی  جلســه  اولیــن 
اجتماعــی  معــاون  حضــور  بــا   13۹۷ ســالمت  هفتــه  برنامه هــای  محویــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و نماینــده معاونــت بهداشــتی دانشــگاه در حضــور 

ده مدیــران عامــل و نماینــدگان ســازمانهای مــردم نهــاد اســتان تشــکیل شــد.
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کنفرانس علمی یک روزه  برگزاری 
»CKD کنفرانس علمی یک روزه ی » تغذیه و رژیم درمانی در بیماران بزرگسال مبتال به

غ التحصیــالن رشــته های پرســتاری، پزشــک عمومــی، علــوم تغذیــه، جراحــی  در محــل دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا شــرکت فــار
گردیــد گــروه تغذیــه بالینــی برگــزار  کلیــه و مجــاری ادراری-تناســلی، بیماری هــای داخلــی و نفرولــوژی بــا تدریــس اعضــای محتــرم هیئــت علمــی 
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انحراف اتوبوس شرکت واحد در راسته کوچه 
حادثه ساز شد 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان  بــه 
گــزارش حادثــه برخــورد اتوبــوس شــرکت واحــد بــه چنــد  گفــت بــا دریافــت  شــرقی 
کوچــه دو دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس  نفــر در پیــاده روی در خیابــان راســته 
بــازار موتــور آمبوالنــس بعنــوان پیشــرو  بــه ترافیکــی منطقــه  تبریــز وبــا توجــه 
طبــق  کــه  شــدند  مصــدوم  نفــر  چهــار  حادثــه  ایــن  در  اعــزام شــد.  بــه محــل 
از مصدومیــن وخیــم می باشــد. یکــی  اعزامــی وضعیــت  کارشناســان  گــزارش 
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اطالعیه ابالغ راهنمای بازنگری شده اخالق در انتشار آثار پژوهشی 

کیفــی پژوهش هــای علــوم پزشــکی در جمهــوری اســالمی ایــران و برابــر مــاده ۵ قانــون تشــکیل وزارت بهداشــت مصوبــه مجلــس محتــرم  کّمــی و   بــا توجــه بــه توســعه 
شــورای اســالمی)1364/۷/۹( مبنــی بــر وظیفــه وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در نظــارت بــر پژوهش هــای علــوم پزشــکی، ابــالغ راهنمــای بازنگــری شــده 
کــه بــه توشــیح وزیــر محتــرم بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی رســیده اســت بــه تاریــخ ۹۷/1/26 توســط معاونــت محتــرم تحقیقــات  اخــالق در انتشــار آثــار پژوهشــی 
گردیــد؛ مفــاد ایــن راهنمــا معیــار عمــل و رســیدگی بــه اختالفــات و شــکایات احتمالــی در خصــوص انتشــار نتایــج پژوهش ــهای انجــام  شــده خواهــد بــود. و فنــآوری ابــالغ 
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پس از 22 سال دوری از وطن
4000کیلومتر سفر برای نجات جان یک هموطن

فردی که بیش از 22 ســال اســت مقیم 
کشــور المــان و شــهر برلیــن اســت  بــرای 
اهــداء عضــو بیــش از 4000 کیلومتر ســفر 
کــرده و توانســت جــان هموطــن خــود را 
نجــات دهــد. بــه گــزارش روابط عمومی 
ــوان  ــز، ج ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
24 ســاله ای کــه از یــک ســال پیــش 
دچــار ســرطان حــاد خــون شــده و در 
طول دوره درمان ۵دوره شــیمی درمانی 
بــرای وی تجویــز شــده و جــواب منفــی 
ایــن رو  از  بــود،  بــه تمــام داروهــا داده 
پزشــکان بخــش پیونــد بیمارســتان 
امــام رضــا ) ع( تبریــز در صــدد پیونــد 
مغــز اســتخوان بــرای فــرد بیمــار شــدند 
ــی  ــامانه جهان ــاز در س ــالم نی ــس از اع و پ
ــردی  ــن ف ــلولهای بنیادی ــت س درخواس
ایرانــی کــه بیــش از 20 اســت در آلمــان 
اعــالم  مشــاهده  از  پــس  دارد  اقامــت 
مرکــز  پیونــد  بخــش  ســوی  از  نیــاز 
امــام رضــا)ع( تبریــز  آموزشــی درمانــی 
ایــن مرکــز تمــاس گرفتــه و اعــالم  بــا 
تبریــز  بــه  ســفر  بــا  و  نمــوده  آمادگــی 
ــود. ــدا نم ــود را اه ــادی خ ــلولهای بنی س
ــد  ــش پیون ــس بخ ــی رئی ــک نجات باب
ــا  ــام رض ــتان ام ــتخوان بیمارس ــز اس مغ
ــک  ــدود ی ــار از ح ــت: بیم ــز گف )ع( تبری

ســرطان  نوعــی  دچــار  پیــش  ســال 
ــیمی  ــی ۵دوره ش ــده و ط ــون ش ــاد خ ح
درمانــی نیــز پاســخ مناســبی بــه درمان 
نــداد و باتوجــه بــه اعــالم نیــاز از طریــق 
بــرای  جهانــی  ســرچینگ  سیســتم 
ــداء  ــرد اه ــن ف ــلولهای بنیادی ــداء س اه
کننــده از برلیــن آلمــان بــا توجــه بــه 
ــرد  ــا ف ــود ب ــلولی خ ــروه س ــی گ همخوان
ــرد. ــران ک ــه ای ــفر ب ــه س ــدام ب ــده اق گیرن
پیونــد  پروســه  کل  افــزود:  نجاتــی 
۵روز بــوده و پــس از انجــام یکســری 
اهــداء  فــرد  بــر روی  اولیــه  آزمایشــات 
از  قبــل  داروهــای  تجویــز  و  کننــده 
صــورت  بــه  اســتخوان  مغــز  اهــداء، 
ســرپائی از از اهداءکننــده گرفتــه و بــه 
شــد. وی  داده  انتقــال  گیرنــده  فــرد 
و  درمــان  دوره  طــول  خصــوص  در 
مراقبتهــای ویــژه از بیمــار گفــت: بیمــار 
پس از 2 هفته از بیمارستان ترخیص 
و در 4مــاه اول بعــد از پیونــد مراقبتها و 
ــت  ــد  داش ــتمری خواه ــای مس کنترله
بــه وی  کــه  نــکات  برخــی  رعایــت  و 
ــد از آن  ــد بع ــود می توان ــی ش ــه م توصی
برگردد. ایــن  عــادی خــود  زندگــی  بــه 
ــوژی  ــکان هماتول ــن پزش ــو انجم عض
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ب ــوژی اروپ و انکول

مــورد انتقــال مغــز اســتخوان بســیار 
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــود ادام ــی ب اورژانس
کیمیتراپــی  بــه  بیمــار  بــدن  اینکــه 
ــد  ــن رو بای ــود از ای ــی داده ب ــخ منف پاس
صــورت  بــه  اســتخوان  مغــز  پیونــد 
بــا  و  گرفــت  مــی  انجــام  اورژانســی 
هماهنگی هــای الزم از ســوی این مرکز 
و همــکاری فــرد اهدا کننده این پیوند 
بــا موفقیت انجــام گرفت. نجاتــی ابراز 
داشــت: اینکه فردی از کشــور آلمان که 
ــروترین  ــی از پیش ــکی یک ــم پزش در عل
بــرای  باشــد  مــی  جهــان  کشــورهای 
و  ایــران  کشــور  بــه  خــود  اهــدا عضــو 
شــهر تبریــز ســفر کنــد، مایــه افتخــار 
بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
هســت کــه فــرد اهــداء کننده بــا اعتماد 
ــه ایــن شــهر آمــده و ســلولهای  کامــل ب
بنیادیــن خــود را اهــداء میکندبا توجه 
ایــن  می توانســت  فــرد  اینکــه  بــه 
پیونــد را در کشــورآلمان انجــام دهــد.
وی ادامــه داد: دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز و علی الخصوص بخش پیوند 
رضــا)ع(  امــام  درمانــی  آموزشــی  مرکــز 
جهــان  برترین هــای  زمــره  در  تبریــز 
قــرار داشــته و گــواه ایــن ادعــا شــرکت 
در کنگره هــا و ســمینارهای پزشــکی، 

پــرورش اســاتید و متخصــص نامــدار 
ــتان  ــگاه و بیمارس ــی دانش ــا، معرف دنی
امــام رضــا)ع( تبریــز بــه عنــوان مرکــز 
موضوعــات،  از  برخــی  در  مرجــع 
در  خارجــی  دانشــجویان  پذیــرش 
در  پزشــکی  مختلــف  رشــته های 
دانشــگاه تبریــز و اخیــرا هــم ســفر یــک 
ایرانــی از آلمــان بــه تبریــز بــرای اهــدای 
عضــو می باشــد. عضــو انجمــن پیوند 
ایــران در خصــوص عوامــل  اعضــای 
بــروز  افــزود:  ســرطان  بــروز  در  مؤثــر 
محیطــی  عوامــل  از  متأثــر  ســرطان 
اشــعه های  شــغلی،  شــرایط  ماننــد 
ــی و...،  ــزه و رادیوتراپ ــته ای و یونی هس
عامــل ژنتیکــی مانند ارثــی بــودن و...، 
عامــل تغذیــه بــه خصــوص نیترات ها 
انــواع  آب  در  موجــود  نیتریت هــای  و 
کنســروجات کــه از مــاده نگهدارنــده در 
عامــل  و  و...  اســتفاده می شــود  آنهــا 
ســیگار،  ماننــد  شــخصی  بهداشــت 
نمــک،  و  اشــباع  چربی هــای  الــکل، 
را  مــوارد  ایــن  فــردی  اگــر  در مجمــوع 
رعایــت نمایــد می توانــد تــا 40 درصــد از 

ــد.   ــری کن ــرطان جلوگی ــروز س ب
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وزیر بهداشت در همایش پیاده روی خانوادگی تبریز: 
همه ایرانیان تا پایان سال 98، یک مراقب سالمت خواهند داشت

کــه البتــه بایــد شــعار هــر ســال باشــد ایــن اســت  وزیــر بهداشــت گفــت: شــعار امســال 
کــه ســالمتی، یکــی از نعمت هایــی  کــه بایــد بــه فکــر ســالمتی خــود باشــیم چــرا 

کــه عقــل ســالم در بــدن ســالم اســت. کــه خــدا بــه انســان داده چــرا  اســت 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر ســید حســن  بــه 
هاشــمی همزمــان بــا فــرا رســیدن هفتــه ســالمت در همایــش پیــاده روی خانوادگی 
گفــت:  گلــی تبریــز حضــور یافــت و  و برنامــه صبــح و نشــاط شــبکه 3 در پــارک ائــل 
کنیــم و بــه دنبــال بهانه هایــی ماننــد عــدم وجــود  همــه بایــد از خودمــان مراقبــت 
ورزشــگاه، عــدم توســعه ورزش همگانــی و فراهــم نکــردن امکانــات مــورد نیــاز 
کمبودهایــی  توســط دولــت نباشــیم البتــه ممکــن اســت در مــواردی، مشــکالت و 
کــم فکــری برخــی مســئوالن وجــود داشــته باشــد امــا همــه  در بودجــه، ناتوانــی و 

بایــد بــه فکــر ســالمتی خــود باشــند.
کافــی و مصــرف تغذیــه ســالم  کیــد بــر لــزوم انجــام تحــرک  وزیــر بهداشــت ضمــن تا

کــه تــا پایــان  کــرد: تــالش وزارت بهداشــت ایــن اســت  در بیــن مــردم، تصریــح 
ســال ۹۸، همــه ایرانیــان یــک مراقــب ســالمت داشــته باشــند امــا انتظــار داریــم 
کــه فرزنــدان، دانش آمــوزان و دانشــجویان عــالوه بــر مراقبــت از خــود، ســفیران 

ســالمت باشــند.
کــرد: متاســفانه ۵0 درصــد از مــردم ایــران اضافــه وزن دارنــد  کیــد  دکتــر هاشــمی تا
کشــور اســت و بیشــترین علــت مــرگ مــردم،  و دیابــت و چاقــی، دو مشــکل عمــده 
کــه ریشــه آن بــه عــدم رعایــت ســرانه مصــرف  ســکته های مغــزی و قلبــی اســت 
گــردد. وزیــر بهداشــت تصریــح  گذشــته بــر مــی  شــکر، روغــن و نمــک در 30 ســال 
کــردن، تفــاوت وجــود دارد و مــردم ایــران حــدود  کــرد: بیــن زنــده بــودن و زندگــی 
کــه تقریبــا 60 ســال از زندگــی آنهــا بــا ســالمت همــراه  ۷۵ ســال عمــر می کننــد 
کــه انســان بــا  کننــد و بهتــر اســت  اســت و 1۵ ســال دیگــر را بــا معلولیــت زندگــی مــی 

مراقبــت از ســالمتی خــود در دهــه پایــان عمــر، نیازمنــد دیگــران نباشــد.
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دکتر صومی درجشن هفتاد سالگی دانشگاه: 
در تالشیم تجهیزات، فضا و نیروی انسانی کافی و مورد نیاز را در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تامین کنیم

جشـــن هفتادمیـــن ســـالگرد تاســـیس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا حضـــور دکتـــر 
قاصـــی زاده هاشـــمی، دکتـــر پزشـــکیان نایـــب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی، دکتـــر 
آل هاشـــم نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان و امـــام جمعـــه محبـــوب تبریـــز، جمعـــی 
از نماینـــدگان اســـتان در مجلـــس شـــورای اســـالمی، اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی، 
شـــهردار و اعضـــای شـــورای اســـالمی کالنشـــهر تبریـــز و جمعـــی از اســـاتید، پرســـنل، 
کارکنـــان و دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ســـالن زکریـــای رازی 

دانشـــکده داروســـازی ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
تبریــز در ابتــدای ایــن مراســم ضمــن خیــر مقدم گویــی بــه حضــور همــه میهمانــان در 
جشن هفتاد سالگی تاسیس این دانشگاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ثمره 
کــه همــه وجــود خــود را بــه  تالش هــای بی دریــغ انســان های بی نــام و نشــانی اســت 
پــای رشــد و توســعه ایــن دانشــگاه نهادنــد و در طــول ایــن ۷0 ســال از هیــچ تالشــی در 

جهــت نشــو ونمــای ایــن دانشــگاه دریــغ نکردنــد.
ــال و وضعیــت نامناســب چاقــی را دو مشــکل  ــاالی 60 س ــراد ب ــش شــمار اف وی افزای
مهــم حــوزه درمانــی اســتان برشــمرد و افــزود: متاســفانه مصــرف نمــک در اســتان مــا 
نیــز همچــون کشــور، 4 برابــر و مصــرف روغــن و نمــک بیــش از 3 برابــر اســتانداردهای 
کــه ایــن امــر ســبب شــده بیــش از 2۵0 هــزار نفــر در اســتان آذربایجــان  جهانــی اســت 

شــرقی بــا بیمــاری دیابــت دســت و پنجــه نــرم کننــد.
دکتــر صومــی بــا ارایــه گزارشــی کوتــاه از عملکرد این دانشــکاه در طــول دولت تدبیر 
ــا 1۸ شــبکه بهداشــت، 2  ــز ب ــوم پزشــکی تبری و امیــد اظهــار داشــت: دانشــگاه عل
دانشــکده مســتقل و 42 واحــد بیمارســتانی بــه ارایــه آمــوزش و خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی می پــردازد.
کافـــی و مـــورد  ـــا بیـــان اینکـــه در تالشـــیم تجهیـــزات، فضـــا و نیـــروی انســـانی  وی ب
گفـــت: احـــداث بزرگتریـــن  کنیـــم،  نیـــاز را در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز تامیـــن 
ســـلف ســـرویس بـــرای تغذیـــه دانشـــجویان، احـــداث ســـاختمان جدیـــد دانشـــکده 
داروســـازی، خریـــد 1۵1 دســـتگاه آمبوالنـــس، تجهیـــز اورژانـــس بیمارســـتانها، 
بیمارســـتان در شهرســـتانها،  احـــداث چندیـــن  ســـالمت،  احـــداث 2۵0 خانـــه 
راه انـــدازی مرکـــز پیونـــد مغـــز و اســـتخوان در اســـتان، ایحـــاد 2۵0 تخـــت ویـــژه 
از ۵13 تخـــت ویـــژه پیـــش بینـــی شـــده، افتتـــاح مرکـــز رصـــد ســـالمت اســـتان و 
آغـــاز عملیـــات اجرایـــی احـــداث 1۸0 مرکـــز ســـالمت بخشـــی از فعالیت هـــای ایـــن 
دانشـــگاه در طـــول دولـــت تدبیـــر و امیـــد محســـوب می شـــود. وی در خاتمـــه 
کانون هـــای دانشـــجویی ایـــن دانشـــگاه، افزکـــد:  بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای 
ـــر  کانون هـــا، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز را بـــه دانشـــگاه برت فعالیت هـــای ایـــن 

کـــرده اســـت.  کشـــور تبدیـــل 

گرامی داشت 70 سالگی دانشگاه:  دکتر هاشمی، وزیر بهداشت در مراسم 
با شعار نمیتوان کشور را اداره کرد بلکه باید علم و دانش را تقویت کنیم 

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
درجشــن  حضــور  بــرای  کــه  پزشــکی 
هفتادمین ســالگرد تاســیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریز و همچنیــن بهره 
برداری از چند طرح بهداشتی و درمانی 
بــه تبریز ســفر کــرده اســت، در این آیین 
بــا شــکوه گفــت: واقعیــت ایــن اســت 
کــه همــه آذربایجــان را دوســت دارنــد 
و همیشــه ایــن منطقــه نمــاد آزادی و 

آزادگــی در کشــور بــوده و اســت.
ــاور  ــه ب ــتی هم ــرد: بایس ــح ک وی تصری
کنیــم راه پیشــرفت از مســیر علــم و 
دانشــگاه و حــوزه اســت و ایــن اعتقــاد 

ــت. ــن اس ــی م قلب
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر 
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــکی در ادام پزش
ــگاه دســـت  ــوزه و دانشـ ــا حـ ــر کجـ در هـ
شـــاهد  مـــا  دادنـــد  هـــم  دســـت  بـــه 
ـــم  موفقیـــت بودیـــم افـــزود: مـــا بایـــد عال
تربیـــت کنیـــم و بـــرای رســـیدن بـــه 
ایـــن هـــدف بایـــد در جرگـــه جهانـــی 
ـــه شـــکل  قـــرار گیریـــم و از عمـــل کـــردن ب

جزیـــره ای پرهیـــز کنیـــم.
ــه داد:  ــمی ادامـ ــی زاده هاشـ ــر قاضـ دکتـ
در دنیـــای امـــروز بـــا توجـــه بـــه ســـرعت 
چشـــمگیر پیشـــرفت علـــم، رقابـــت 

ـــق  ـــانی موف ـــود و کس ـــد ب ـــختتر خواه س
خواهنـــد بـــود کـــه زحمـــت بیشـــتری 
بکشـــند و بـــه راه خـــود ایمـــان داشـــته 
بـــا  کـــرد:  نشـــان  باشـــند. وی خاطـــر 
و  پتانســـیلها  ظرفیتهـــا،  بـــه  توجـــه 
علـــوم  دانشـــگاه  کـــه  موفقیتهایـــی 
پزشـــکی تبریـــز داشـــته اســـت، نیـــاز 
ــد  ــگاه رشـ ــن دانشـ ــرادی در ایـ ــت افـ اسـ
و پـــرورش یابنـــد کـــه از نظـــر دانـــش، 
بهتریـــن  منـــش  و  رفتـــار  و  مهـــارت 
قهرمـــان  ملـــت  تـــا همطـــراز  باشـــند 
ـــدواری  ـــراز امی ـــند. وی اب ـــان باش آذربایج
کـــرد کـــه حاشـــیه ها در کشـــوز کمتـــر شـــود 

ـــالش،  ـــرو ت ـــور در گ ـــرفت کش ـــت: پش و گف
ـــی اســـت. علـــم، اخـــالص و همدل

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
پزشــکی بــا تقدیــر از زحمــات ارزنــده 
گفــت:  همکارانــش  و  صومــی  دکتــر 
ــرادی را  ــه اف ــت ک ــه اس ــه وظیف ــر هم ب
تربیــت کننــد کــه میــراث دار خوبــی 

باشــند. خــود  نیــاکان  بــرای 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از آمــدن 
پیامبــران و انبیــا و انقــالب اســالمی 
ایــران تزکیــه بــوده اســت، افــزود: مــا 
ــه  ــم بلک ــم نداری ــت حاک ــه تقوی ــاز ب نی

ــم.  ــم داری ــت عال ــه تربی ــاز ب نی
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دکتر خدابخش؛ استاندار آذربایجان شرقی درجشن هفتادسالگی دانشگاه: 
دو ویژگی مهم استان ما وجود دکتر صومی به عنوان مدیری پرکار و جهادی در عرصه سالمت و وجود 

خیرین سالمت بزرگوار است

ــور  ــا حض ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
در جشــن هفتادمیــن ســال تاســیس 
ــت:  ــز گف ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
مــا در هفتــه ســالمت در جمــع مدیــران 
ــتیم و  ــالمت هس ــوزه س ــئوالن ح و مس
بایــد بــه موصــوع پیشــگیری بیشــتر 
از پیــش پرداختــه شــود و ایــن یــک 

وظیفــه همگانــی اســت.
اســاس  بــر  افــزود:  خدابخــش  دکتــر 
علــوم  دانشــگاه  رییــس  گفته هــای 
پزشــکی تبریــز و آمــار ارایــه شــده کــم 
تحرکــی و مصــرف 3 برابــری روغــن، 
نمــک و شــکر آمــار خوبــی نیســت و 
در ایــن زمینه هــا بــه فرهنــگ ســازی 
ــت و  ــاز اس ــتری نی ــانی بیش ــالع رس و اط

بایــد فرهنــگ ســازی شــود.
رانندگــی  حــوادث  در  داد:  ادامــه  وی 
 40 کشــور  کل  در   ۹۷ نــوروز  ایــام  در 
هــزار مجــروح داشــتیم کــه ایــن آمــار 
ــه و  ــد توج ــت و بای ــده ای اس تکاندهن

شــود. ســازی  فرهنــگ 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه بــا 

اشــاره به اینکه شــاه بیــت اتفاق هایی 
ــاده، در  ــد افت ــر و امی ــت تدبی ــه دو دول ک
ــزود:  ــوده اف ــان ب ــت و درم ــوزه بهداش ح
انقالبــی عظیــم را در ایــن زمینه شــاهد 
ــیار  ــی بس ــر اتفاق های ــالوه ب ــم و ع بودی
خوبــی کــه در ایــن عرصــه شــاهد آن 
خــاص  ویژگــی  دو  از  اســتان  بودیــم، 
ــه  ــت ک ــوردار اس ــه برخ ــن زمین ــز در ای نی
ــه عنــوان  یکــی حضــور دکتــر صومــی ب
مدیریــت  بــا  پــرکار  فعــال،  ریاســتی 
جهــادی بــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــیار  ــن بس ــری خیری ــت و دیگ ــز اس تبری
ــی  ــری و مردان ــان نوب ــاب آقای ــز جن عزی
دانشــگاه  همیشــگی  همــراه  کــه  آذر 

ــتند. هس
دکتــر خدابخــش افــزود: بیمارســتان 
۵60 تختخوابــی کــودکان کــه توســط 
در  آذر  مردانــی  جنــاب  محتــرم  خیــر 
اتمــام  حــال  در  اســت  احــداث  حــال 
کارهــای ســاختمانی اســت و در ســفر 
رییــس جمهــور میــزان بودجــه بــرای 

تجهیــز آن رایزنــی خواهــد شــد.

وی در پایــان گفــت: خدمــات بســیار 
ارزنــده بهداشــتی و درمانــی کــه در ایــن 
اســتان ارایــه می شــود مردم اســتانهای 
را  همســایه  کشــورهای  و  همجــوار 
افتخــار  ایــن  کــه  ســازد  مــی  منتفــع 

بزرگــی بــرای ماســت.
شــورای  مجلــس  اول  رییــس  نائــب 
اســالمی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر 
و اســکو در مجلــس شــورای اســالمی 
نیــز بــا حضــور در آییــن باشــکوه جشــن 
هفتادمیــن ســال تاســیس دانشــگاه 
در  مــا  گفــت:  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
دانشــگاهی  پیــش  تبریــز ۷۵0 ســال 
زنــده دنیــا  زبــان  بــه ۷  کــه  داشــتیم 
تربیــت  دانشــجو  و  میکــرد  تدریــس 
 و بــه ســایر نقــاط دنیــا اعــزام میکــرد
ربــع  دانشــگاه  در  زمــان  آن  در 
فرآینــدی  مدیریــت  رشــیدی 
بیــش  کــه  مدیریتــی  بــود،  حاکــم 
در  مــا  مدیــران  از  درصــد   ۹0 از 
نیســتند آشــنا  آن  بــا  حاضــر   حــال 
وی ادامــه داد: دانشــگاه ربــع رشــیدی 

در آن دوره خودگــردان بــود و همــه را 
بیمــه کردو از مهمترین شــاخص های 
آن نهادینــه بــودن فرهنــگ وقــف بــود 
و در تمامــی زمینه هــا در ایــن دانشــگاه 

ــود. وقــف انجــام شــده ب
شــورای  مجلــس  اول  رییــس  نایــب 
عنــوان  بــه  مــن  داد:  ادامــه  اســالمی 
خــود  گذشــته  بــه  آذربایجانــی  یــک 
افتخــار میکنــم، گذشــته ای کــه االن 

آن هســتیم. دنبــال  بــه 
را  رشــیدی  ربــع  دانشــگاه  احیــا  وی 
پیگیــر  مــن  گفــت:  و  شــد  خواســتار 
ایــن قضیــه بــوده و هســتم و حمایــت 
مســئولین را در ایــن زمینــه خواســتارم.

وی در پایــان افــزود: حیات کل هســتی 
حیــات  و  اســت  انســان  خاطــر  بــه 
ــم بســتگی دارد، علمــی  ــه عل انســان ب
ــد  ــد باش ــالص پایبن ــل و اخ ــع عم ــه ب ک
ــه  ــد ک ــم ش ــد خواهی ــی توانمن ــا وقت و م
ــن اوج  ــم و ای ــت کنی ــردم خدم ــرای م ب

انســانیت اســت.

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

15   شماره هفدهم - بهار 1397     فصلنامه ندای سالمت



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز:
 پزشکی، رسالتی انسانی و مسئولیتی شرعی است 

ــام  ــه در اســتان و ام ــی فقی نماینــده ول
جمعــه تبریــز گفــت: از نــگاه اســالم، 
پزشــکی حرفــه ثــروت اندوزی نیســت 
ــئولیتی  ــانی و مس ــالتی انس ــه رس بلک
در  هاشــم  آل  دکتــر  اســت.  شــرعی 
جشــن هفتادســالگی دانشــگاه علــوم 
ــب  ــن مطل ــالم ای ــا اع ــز ب ــکی تبری پزش
میــزان  همــان  بــه  داشــت:  اظهــار 
از  باشــد  مقــدس  علــم  هــدف  کــه 
برخــوردار  بیشــتری  ارزش  و  اهمیــت 
تندرســتی  تامیــن  وی  بــود.  خواهــد 
و ســالمت در جامعــه را هــدف علــم 
اهمیــت  گفــت:  و  دانســت  پزشــکی 
ســالمت جامعــه از دیــدگاه اســالم بــر 
جایــی  تــا  نیســت  پوشــیده  کســی 
ــه  ــی ب ــف واجب ــر تکلی ــالم اگ ــه در اس ک
برســاند،  آســیب  انســان  تندرســتی 
نیســت  واجــب  انجامــش  تنهــا  نــه 
ــا  ــود. وی ب ــد ب ــم خواه ــرام ه ــه ح بلک
ــکی  ــم پزش ــالم عل ــه در اس ــان اینک بی
ــمرده  ــمند ش ــن ارزش ــم دی ــای عل همت
شــده اســت، افــزود: پزشــکی حرفــه ای 
اســت کــه در هیــچ دوره ای، انســان ها 
از آن بی نیــاز نبــوده  و نخواهنــد بــود و 
از ایــن جهــت چــاره ای جــز مراجعــه به 

پزشــک و درمــان ندارنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، بــا بیان 
اینکــه پزشــکان بایــد خصوصیــات و 
ریزه واری هــای نظــام خلقــت را بــدن 
دهنــد،  قــرار  مداقــه  مــورد  انســان ها 

ــول دوران  ــکان در ط ــرد: پزش ــح ک تصری
ــداوم  ــور م ــاران بط ــان بیم ــوزش و درم آم
بــا پیچیدگــی نظــام هســتی در ارتبــاط 
هســتند، بنابراین زمینه ســیر و سلوک 
از  بیــش  پزشــکان  بــرای  معرفــت  و 

اشــاره  بــا  وی  اســت.  فراهــم  دیگــران 
ــه  ــده ک ــالمی آم ــات اس ــه در روای ــه اینک ب
ــد  ــام می ده ــد انج ــت را خداون کار طباب
و طبیــب واقعــی خــود اوســت، گفــت: 
پزشــک وســیله اســت و خدا به پزشــک 
تــوان  او  و  می دهــد  نیــرو  طبیــب  و 

معالجــه می یابــد.
ــکی  ــالم، پزش ــگاه اس ــه داد: از ن وی ادام
حرفــه ثــروت انــدوزی نیســت بلکــه 
رســالتی انســانی و مســئولیتی شــرعی 
اســت. در حقیقــت جامعــه پزشــکی 
الزم  بنابرایــن  می کنــد،  الهــی  کاری 
اســت پزشــکان تقوای الهی را مراعات 
معنــوی  ارزش  کارشــان  تــا  کننــد 
ــم  ــر آل هاش ــد. دکت ــدا کن ــتری پی بیش
بــا تاکیــد بــر اینکــه دســت انــدکاران 
درمانی اســتان باید پیشکسوتان این 

حرفه را فراموش نکنند، گفت: احترام 
بازنشســتگان،  و  پیشکســوتان  بــه 
احتــرام بــه شــاغلین اســت و موجبــات 
رشــد و توسعه و خوسحالی شاغلین را 

می ســازد. فراهــم 

امــام جمعــه تبریــز در ادامه ســخنانش 
قاضــی  دکتــر  خدمــات  بــه  اشــاره  بــا 
زاده هاشــمی، وزیــر محترم بهداشــت و 
درمــان، اظهــار داشــت: ایشــان در دوران 
ــازندگی و در  ــاد س ــدس در جه ــاع مق دف
خدمــت شــهید بزرگــوار صیــاد شــیرازی 
انجــام  ارزشــمندی  بســیار  خدمــات 
امیــد  و  تدبیــر  دولــت  در  و  داده انــد 
نیــز همیشــه دغدغــه ســالمت کشــور 
از  ســخنانش  پایــان  در  وی  دارنــد.  را 
ــان  ــوزه درم ــت اندرکاران ح ــات دس زحم
در  ســالمت  خیریــن  بویــژه  اســتان 
تامیــن بهداشــت و ســالمت جامعــه 
تقدیــر و تشــکر کردند. ضــرورت آموزش 
ــم  ــوزش عل ــار آم ــکی در کن ــالق پزش اخ
پزشــکی دکتــر جلیــل واعــظ قراملکــی 
علــوم  دانشــگاه  ســابق  اســاتید  از 

پزشــکی تبریــز دیگــر ســخنران ایــن 
ــکی  ــم پزش ــه عل ــان اینک ــا بی ــم ب مراس
می رســاند،  خــدا  بــه  ســریعتر  را  مــا 
ــجویان  ــد دانش ــاتید موظفن ــت: اس گف
کنــار  در  کــه  کننــد  تربیــت  طــوری  را 

ــز  ــکی را نی ــالق پزش ــکی، اخ ــم پزش عل
ــالت  ــه رس ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــاد بگیرن ی
ــکی  ــجویان پزش ــاتید و دانش ــزرگ اس ب
ــر از  در حــوزه ســالمت، اظهــار داشــت: اگ
ــف  ــرده و وظای ــتفاده ک ــت اس ــن فرص ای
خــود را بــه صــورت صحیــح و درســت 
مصــداق  عمرشــان  دهنــد،  انجــام 
زین العابدیــن)ع(  امــام  فرمایــش 
در  انســان  لبــاس  و  زینــت  یعنــی 
پیشــگاه خداونــد خواهــد بــود. ایــن 
اســتاد ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز بــا تاکیــد بــر ضــرورت یــادآوری 
و  انســان  خلقــت  در  خداونــد  نقــش 
ــر امــروز ژن را  جهــان آفرینــش گفــت: اگ
می شناســیم، بایــد ببینیــم چقــدر بــه 

نزدیــک شــده ایم. ایــن ژن  خالــق 
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افتتاح مرکز سالمت الله بعنوان نمونه ای از طرح های 
بهداشتی هفته سالمت با حضور وزیر بهداشت

مرکـــز ســـالمت اللـــه بعنـــوان نمونـــه ای از طرح هـــای بهداشـــتی هفتـــه ســـالمت 
بـــا حضـــور دکتـــر قاضـــی زاده هاشـــمی، دکتـــر خدابخـــش، نماینـــدگان و مســـئولین 
ـــه  ـــالمت الل ـــز س ـــگاه،   مرک ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ـــد. ب ـــاح ش ـــتانی افتت اس
ـــا در  ـــر زیربن ـــا 600 مت ـــز ب ـــهر تبری ـــت ش ـــوردار و پرجمعی ـــم برخ ـــی ک ـــی از نواح در یک
ـــد داد. ـــش خواه ـــر را پوش ـــالمت، 2۵000 نف ـــب س ـــک و ۹ مراق ـــا 2پزش ـــه ب ـــه طبق س
ـــه،  ـ ـ ـ ـــاور تغذیـ ـ ـ ـ ـ ـ بهداشـــت محیـــط، بهداشـــت حرفـــه ای ســـالمت روان و مشـ
دندانپزشـــک و کارشـــناس آزمایشـــگاه هـــر کـــدام یـــک نفـــر، در ایـــن مرکـــز ارائـــه 

ـــفند  ـــام اس ـــال اتم ـــفند 13۹۵ و س ـــات اس ـــروع عملی ـــال ش ـــرد. س ـــد ک ـــت خواهن خدم
ــده اســـت. ــان احـــداث شـ ــون تومـ ــر ۷00 میلیـ ــغ بـ ــه ای بالـ ــا هزینـ ــوده و بـ 13۹6 بـ
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بیانیه مشترک دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل 
آموزش و پرورش به مناسبت هفته سالمت 97

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، در مراســـم نمادیـــن زنـــگ ســـالمت بیانیـــه 
مشـــترک دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و اداره کل آمـــوزش و پـــرورش بـــه مناســـبت هفتـــه 
ســـالمت ۹۷ توســـط نماینده دانش آموزان قرائت گردید که به شـــرح ذیل می باشـــد:
حمـــد و ســـپاس خداونـــد منـــان را کـــه انســـان را آفریـــد و ســـالمتی را بـــه عنـــوان 
ـــه  ـــالمت را ک ـــان س ـــی حامی ـــپاس تمام ـــود. و س ـــی فرم ـــه وی ارزان ـــت ب ـــن نعم باالتری
مـــی کوشـــند تـــا نـــور زندگـــی را در جـــان انســـانها روشـــن نـــگاه دارنـــد. ســـالمت و امنیـــت 
ـــود.  ـــت ب ـــن نعم ـــکرگزار ای ـــد ش ـــه بای ـــت ک ـــال اس ـــروردگار متع ـــر پ ـــت بی نظی دو نعم
بهتریـــن شـــکرگزاری هـــر نعمتـــی، مراقبـــت و محافظـــت از آن اســـت. پاســـداری از 
ـــک  ـــه ت ـــئولیتی ک ـــت؛ مس ـــی اس ـــئولیت همگان ـــک مس ـــت ی ـــالمت و امنی ـــم س حری
ـــی  ـــن فرصت ـــالمت بهتری ـــه س ـــیم. هفت ـــخگو باش ـــه آن پاس ـــبت ب ـــد نس ـــا بای ـــک م ت
ـــود  ـــالمت خ ـــت س ـــوده و وضعی ـــه نم ـــم توج ـــائل مه ـــن مس ـــه ای ـــر ب ـــه باردیگ ـــت ک اس
ـــال  ـــم، امس ـــم بگیری ـــزی و تصمی ـــه ری ـــود برنام ـــال خ ـــک س ـــرای ی ـــرده و ب ـــرور ک را م
ــا  ــارن بـ ــه مقـ ــود کـ ــیس خـ ــال تاسـ ــن سـ ــت در هفتادمیـ ــی بهداشـ ــازمان جهانـ سـ
ـــعار  ـــد ش ـــی باش ـــز م ـــز نی ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــیس دانش ـــال تاس ـــن س هفتادمی
ـــی  ـــش همگان ـــت. پوش ـــرارداده اس ـــد ق ـــورد تاکی ـــاب و م ـــه را انتخ ـــرای هم ـــالمت ب س
ـــاز  ـــورد نی ـــات م ـــه، خدم ـــراد جامع ـــه اف ـــه؛ هم ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای ـــردم ب ـــالمت م س
ـــی دریافـــت کننـــد. دولـــت جمهـــوری اســـالمی  ســـالمت را بی هیـــچ فشـــار مال
ایـــران بـــا اجـــرای برنامـــه طـــرح تحـــول ســـالمت از ســـال 13۹2 گام بزرگـــی بـــرای 

ـــعه  ـــا توس ـــا " ب ـــر کج ـــه در ه ـــرای هم ـــالمت ب ـــی س ـــش همگان ـــعار "پوش ـــق ش تحق
مراکـــز ســـالمت و نیـــروی انســـانی کارشـــناس برداشـــته اســـت.

 ما نوجوانان از مسئولین محترم تقاضا داریم: 
امـــکان دسترســـی بـــه خدمـــات ســـالمت را بـــه صـــورت یکســـان بـــرای همـــه  �

ـــد. ـــود آورن ـــه وج ب
کیفیـــت مناســـب در اختیـــار مـــا قـــرار  � کافـــی، بـــا  خدمـــات ســـالمت را بـــه انـــدازه 

گـــردد. دهنـــد تـــا باعـــث ارتقـــای ســـالمت مـــا 
کننــد تــا افــراد  � مــا را در مقابــل پرداخــت هزینه هــای ســالمت محافظــت 

ــار  ــرده و دچ ک ــت  ــود را دریاف ــاز خ ــورد نی ــات م ــد خدم ــم بتوانن ــد ه ــم درآم ک
مشــکالت مالــی نشــوند.

 ما دانش آموزان برای تحقق این شعاردر جامعه، همه با هم پیمان می بندیم که: 
بــرای اطــالع از وضعیــت ســالمت خــود بــه همــراه خانــواده در اولیــن فرصــت  �

بــه مرکــز ســالمت محلــه مراجعــه نماییــم.
از ســالمتی و تندرســتی خــود و دوســتانمان مخصوصــًا در دوره نوجوانــی و  �

کنیــم. کــه طالیی تریــن دوران زندگی مــان هســتند مراقبــت  جوانــی 
بــه جهــت حفــظ ســالمتی رعایــت تغذیــه ســالم، انجــام ورزش و تحــرك  �

کافــی، عــدم مصــرف ســیگار و دخانیــات را ســرلوحه زندگــی خــود  بدنــی 
قــرار داده و در ترویــج آنهــا در بیــن دوســتان خــود بکوشــیم.

کـــه ســـالمت هرگـــز بـــه عنـــوان هدیـــه بـــه دســـت  در پایـــان یـــادآوری می نماییـــم 
کنـــد و بتوانـــد  کوشـــش  انســـان نمـــی رســـد مگـــر آنکـــه بـــرای بدســـت آوردن آن 
ـــران  ـــربلندی ای ـــزت و س ـــداوم ع ـــد. ت ـــاد نمای ـــود ایج ـــار خ ـــی در رفت ـــرات مثبت تغیی
ـــا  ـــا نشـــاط، مســـئول و متعهـــد اســـت. م ـــان ســـالم، ب ـــرو داشـــتن نوجوان گ ـــز در  عزی
ـــا احســـاس تعهـــد و قبـــول مســـئولیت های  ـــان ایـــران اســـالمی ب ـــان و جوان نوجوان
اجتماعـــی همچنـــان بـــه عنـــوان یـــك عضـــو فعـــال جامعـــه مراقـــب عوامـــل 

خطـــرزای ســـالمت خواهیـــم بـــود. شـــاد و خـــرم باشـــید.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پروش

سازمان آموزش و پرورش
 استان آذربایجانشرقی
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باحضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی: 
افتتاح کلینیک تازه تأسیس مرکز اسدآبادی تبریز به 

دست یکی از جانبازان جهادی دفاع مقدس 

 افتتــاح کلینیــک اســدآبادی تبریــز بــا حضــور دکتــر قاضــی زاده  هاشــمی وزیــر 
از  اســتاندار و جمعــی  آمــوزش پزشــکی و هیئــت همــراه،  و  بهداشــت درمــان 
نماینــدگان اســتان افتتــاح شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی  دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز، کلینیــک اســد آبــادی تبریــز بــا زیربنــای 3۸00 متــری در 4 طبقــه 
کــه عملیــات اجرایــی آن از ســال ۹4 آغــاز گردیــده اســت در طــول مــدت دو ســال از 
ــغ بــر 10 میلیــارد تومــان بــه  آذر مــاه ۹4 الــی فروردیــن مــاه ۹۷ بــا صــرف هزینــه بال

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــره ب به
مشخصات طبقات

طبقــه همکــف: دارای واحــد خدمــات پرســتاری، آزمایشــگاه، داروخانــه، کلینیــک 
پزشکی خانواده و پزشک عمومی، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، نمازخانه و 

واحدهای پشــتیبانی می باشــد.
طبقــه اول: کلینیک هــای قلــب و عــروق، مغــز و اعصــاب، گــوارش، کلینیــک 

اعصــاب و روان، کــودکان، زنــان و زایمــان، بیماریهــای عفونــی و ارتوپــدی
ــک  ــوژی، کلینی ــدد، ارول ــه، غ ــت، تغذی ــی و دیاب ــای داخل ــه دوم: کلینیک ه طبق

تخصصــی پیشــگیری و ارتقــای ســالمت، خــون و انکولــوژی، جراحی عمومــی، ریه 
و اتــاق عمــل ســرپایی

طبقــه ســوم: کلینیک هــای چشــم، گــوش، حلــق و بینی، پوســت، مــو وزیبایی 
و کلینیک دندانپزشکی

ــوردار  ــم برخ ــای ک ــی قطب ه ــی در یک ــی و فوق تخصص ــک تخصص ــن کلینی ای
و پرجمعیــت شــهری قــرار داشــته و احــداث آن مــژده ای از طــرف دانشــگاه علــوم 

ــد. ــق می باش ــان آن مناط ــرای هموطن ــکی و وزارت ب پزش
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برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه ارزیابی عملکرد کارکنان

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ــی  ــز کارگاه آموزشـ ــوم پزشـــکی تبریـ علـ
بـــه  کارکنـــان  عملکـــرد  ارزیابـــی 
همـــکاری  بـــا  الکترونیکـــی  صـــورت 
ـــد  ـــز، واح ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
مدیریـــت ارزیابـــی عملکـــرد، بازرســـی 
ـــگاه  ـــکایات دانش ـــه ش ـــخگویی ب وپاس
وبـــا حضـــور کارشناســـان فنـــی وآموزشـــی 
محرمـــی  )امیـــر  آذرخـــش  شـــرکت 
و  سیســـتم(  پشـــتیبانی  مســـئول 
)محســـن شـــعار برنامـــه نویـــس (آغـــاز 
مـــاه  فروردیـــن  ودوم  بیســـت  وامـــروز 

ســـال ۹۷ بـــه کار خـــود پایـــان داد.
ایـــن کارگاه آموزشـــی وتخصصـــی در طی 

ســـه روز متوالـــی از بیســـت فروردیـــن مـــاه 
ـــی بیســـت ودوم  ال ســـال نودوهفـــت 
کنفرانـــس  ســـالن  در  مـــاه  فروردیـــن 
ـــن  ـــرای کارگزی ـــگاه ب ـــت دانش ـــوزه ریاس ح
هـــا، رابطیـــن ارزیابـــی عملکـــرد کارکنـــان 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــان دانش وکارشناس
ـــر  ـــد. دکت ـــزار گردی ـــی برگ ـــورت عمل ـــه ص ب
محمـــد علیـــزاده رئیـــس اداره ارزیابـــی 
عملکـــرد، بازرســـی وپاســـخگویی بـــه 
شـــکایات دانشـــگاه ضمـــن توضیـــح 
اعـــالم  آموزشـــی  دوره  ایـــن  اهمیـــت 
ــی  ــدازی وعملـ ــورت راه انـ ــت در صـ داشـ
ــرد از  ــوع ارزیابـــی عملکـ ــن نـ ــودن ایـ نمـ
ـــی  ـــتم الکترونیک ـــه سیس ـــق برنام طری

ــای ارزیابـــی  ــزه نمـــودن برگه هـ ومکانیـ
می توانیـــم  مـــا  کارکنـــان  وارزشـــیابی 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف کاغـــذ، صرفـــه 
ـــی در  ـــه جوی ـــا، صرف ـــی در هزینه ه جوی
زمـــان ومـــکان، عـــدم حضـــور فیزیکـــی 
اداره ودسترســـی  در  وروســـا  کارمنـــدان 
آســـان، ســـریع وبـــروز آمـــار واطالعـــات 

ــاهد باشـــیم. ــان را شـ کارکنـ

اظهـــار  همچنیـــن  علیـــزاده  دکتـــر 
فراینـــد  ایـــن  بـــا  کـــه  کـــرد  امیـــدواری 
جدیـــد و راه انـــدازی ســـیتم الکترونیکی 
بتوانیـــم گامـــی بـــه ســـوی پیشـــرفت 
ــه  ــیم وصرفـ ــته باشـ ــی داشـ الکترونیکـ
جویی هـــای الزم وممکـــن را در پیشـــبرد 
ــی  ــورت علمـ ــه صـ ــگاه بـ ــداف دانشـ اهـ

وعملـــی بدســـت آوریـــم.
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 WHOحضور کارشناسان ایمنی

کــروزت و  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، پروفســور دیدیــر پیتــت و دکتــر  بــه 
دکتــر اعلمــی از اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــه همــراه هیئــت همــراه 
مرکــز  ریاســت محتــرم  نمــودن  بــا همراهــی  تبریــز  دانشــگاه  درمــان  معاونــت 
ومســئولین محتــرم مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی، از بخش هــای مختلــف 
گاهــی بیمــاران و پرســنل درمــورد  مرکــز بازدیــد نمودنــد. پروفســور پیتــت از آ
اهمیــت رعایــت بهداشــت دســت بــا اجــرای صحیــح آن دربیــن پرســنل وبیماران 

ــراز داشــتند.  ــادی اب رضایــت زی
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محوریت بهداشت دست، نجات بخش زندگی است

شست وشـــوی  همایـــش  کمپیـــن 
توســـط  آموزشـــی   برنامـــه  و  دســـت 
کارشـــناس بهداشـــت محیـــط خانـــم 
ـــا محوریـــت شـــعار بهداشـــت  کنعانـــی ب
دســـت نجـــات بخـــش زندگـــی اســـت 

ــزار شـــد. برگـ
خانـــم دکتـــر چـــم حیـــدر متخصـــص 
زنان و زایمان و سرپرســـت بیمارســـتان 
شـــهدای بنـــاب بـــا خیرمقدم گویـــی 
ـــه  ـــر مقول ـــا ذک ـــبکه، ب ـــئولین ش ـــه مس ب
اســـت،  درمـــان  از  بهتـــر  پیشـــگیری 
اهمیت رعایـــت بهداشـــت دســـت را 
انتقـــال  عـــوارض  و  یادآوری نمـــوده 
ـــاران  ـــت به بیم ـــق دس ـــت از طری عفون

در  نمودنـــد.  تشـــریح  و  تبییـــن  را 
ادامـــه مراســـم آقـــای دکتـــر شـــریفی 
ـــت  ـــبکه بهداش ـــرم ش ـــت محت سرپرس
بنـــاب بـــا تبریـــک گویـــی مناســـبت 
کارکنـــان  بـــه  فطـــر  ســـعید  عیـــد 
ـــدگان  ـــزار کنن ـــهدا از برگ ـــتان ش بیمارس
ــوی  همایـــش و کمپیـــن شســـت و شـ
و  تقدیـــر  بیمارســـتان  در  دســـت 
ــتن دســـت ها را  ــوده و شسـ ــکر نمـ تشـ
شـــخصیت اجتماعـــی افـــراد دانســـته 
و توصیه هایـــی در ایـــن خصـــوص بـــه 

شـــرح زیـــر تبییـــن نمودنـــد.
1- تاکید و سفارش اهمیت شستن 

دستها در ارائه خدمات

2- دقت الزم در رعایت بهداشت 
دست ها جهت جلوگیری از صدمه 

زدن به خود و افراد دیگر
3- جلوگیری از انتقال عفونت به 

مریض ها با رعایت موازین بهداشتی
ایشــان در ادامــه ابــراز امیــدواری کردنــد 
سرپرســتی  همدلــی  و  وحــدت  بــا 
ســیر  بیمارســتان  کارکنــان  و 
خدمــات  ارائــه  کیفیــت  صعــودی 
برتــری  ادامه یافتــه  و در حفظ رتبــه 
کلیــه  شــهدا با همدلــی  بیمارســتان 
گیــرد. صــورت  الزم  کارکنان اهتمــام 
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با حضور رییس جمهور و وزیر بهداشت
افتتاح مرکز جامع و فوق تخصصی سوانح و سوختگی شمالغرب کشور در مرکز آموزشی و درمانی سینا تبریز 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز بــا حضــور رئیــس جمهــور و وزیــر بهداشــت 
بیمارســتان 64 تخــت ســوانح ســوختگی ســینای 
ــع  ــر مرب ــزار و ۸00 مت ــز 6 ه ــد.این مرک ــاح ش ــز افتت تبری
ــرای ســاختمان  ــارد تومــان ب ــه 13 میلی وســعت دارد ک
و 34 میلیــارد تومــان برای تجهیزات آن هزینه شــده 

اســت.مرکزجامع و تخصصــی ســوانح و ســوختگی 
ســینای تبریــز در 4 بخــش کــودکان، زنــان، مــردان 
و بخــش مراقبت هــای ویــژه ایجــاد شــده و مجهــز 
بــه اتــاق عمــل اســت.این مرکــز 64 تخــت خوابــی 
ســوانح  بــه  تخصصــی  درمــان  و  رســیدگی  بــرای 
بــار در شــمالغرب کشــور  اولیــن  بــرای  و ســوختگی 

احــداث شــده اســت.دکتر روحانــی رئیــس جمهــور 
ــاران  ــز ازبیم ــهای مرک ــد از بخش ــن بازدی ــرم ضم محت
بســتری نیزعیادت نمود.شایان ذکراســت: در جریان 
ســفر رئیــس جمهــور بــه آذربایجــان شــرقی قــرار اســت 
۷0 طــرح حــوزه بهداشــت و درمــان بــا هزینــه ای افزون 

ــود. ــاح ش ــان افتت ــارد توم ــر 1۵0 میلی ب
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کلینیک تخصصی وفوق تخصصی 
امام خمینی)ره( تبریز با حضور 

دکتر هاشمی وزیربهداشت، عصر 
امروز همزمان با حضور رییس 

محترم جمهور در تبریز افتتاح شد

ــوم پزشــکی  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل ب
مراســم  در  بهداشــت  وزیــر  هاشــمی  دکتــر  تبریــز 
ــی امــام  ــی وفوق تخصص ــاح کلینیــک تخصص افتت
اظهــار داشــت: وقتــی دکتــر صومــی  )ره(  خمینــی 
دربخــش ســوختگی محضــر رئیــس جمهــور گــزارش 
ارائــه میکــرد، خســتگی از تــن همــه و رئیــس جمهور 
ــن  ــا ای ــی ب ــر صوم ــزود: دکت ــمی اف ــر هاش ــد. دکت درآم
ــگاه و  ــه دانش ــه جانب ــعه هم ــه در توس ــهایی ک تالش
ایجــاد امکانــات قابــل تقدیــر بــرای مــردم آذربایجان 
داشــتید، بهشــت ســهم شماســت. دکتــر صومــی 
درآئیــن  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
افتتــاح کلینیــک تخصصــی و فوق تخصصــی امــام 
ــک  ــروژه کلینی ــان پ ــان ومتولی ــی)ره( از مجری خمین
خمینــی  امــام  فوق تخصصــی  و  تخصصــی 

تشــکر وقدردانــی نمــود. گفتنــی اســت: کلینیــک 
)ره( خمینــی  امــام  فوق تخصصــی  و  تخصصــی 

دارای 60 اتــاق پزشــک اســت در زمینــی بــا زیــر بنــای 
3۸00 متــر مربــع و در 4 طبقــه احــداث و در مــدت 2۸ 

ــاخته  ــان س ــارد توم ــر 11 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاه ب م
و تجهیــز شــده اســت.در ایــن کلینیــک، خدمــات 
تخصصــی و فوق تخصصــی بــا تعرفــه پاییــن بــه 

ــود.  ــه می ش ــردم ارائ م

ی
دای

مه 
اط

: ف
خبر

س 
شنا

کار

19   شماره هفدهم - بهار 1397     فصلنامه ندای سالمت



اولین پیوند کبد در تبریز انجام شد 

ــی  ــی درمان ــز آموزش ــد در مرک ــن کب اولی
تیــم  توســط  تبریــز  رضــا)ع(  امــام 
جراحــی پیونــد ایــن مرکــز انجــام شــد.
ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــیپ پیون ــی فلوش ــرزاد کاکای ــر ف دکت
کبــد بهمــراه تیــم پزشــکی مربوطــه 
بیمارســتان  در  کبــد  پیونــد  اولیــن 
امــام رضــا )ع( را از دختــر جوانــی کــه 
دچــار  رانندگــی  صانحــه  دلیــل  بــه 
مــرگ مغــزی شــده بــود بــا موفقیــت 
ــان  ــتان زنج ــل اس ــاله اه ــه فرد4۹س ب

پیونــد زدنــد.
زمــردی متخصــص پیونــد و رئیــس 
درایــن  مرکــز  ایــن  پیونــد  تیــم 
خصــوص گفــت: پــس از تشــخیص 
متخصصــان  توســط  مغــزی  مــرگ 
تشــخیص و تاییــد نهایــی و البتــه 
رضایــت خانــواده بیمــار بــرای اهــداء 

مــرگ  فــرد  ارگان  اعضــا مقــرر شــد ۸ 
شــود. اهــداء  شــده  مغــزی 

وی ادامــه داد: عــالوه بــر کبــد بیمار مرگ 
ــرای  ــز ب ــای وی نی ــده کلیه ه ــزی ش مغ
یــک دختــر بچــه 11 ســاله و مــرد 36 
ســاله کــه منتظــر پیونــد بودنــد زندگــی 

ــید. ــاره بخش دوب
فرهنــگ  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  زمــردی 
توســط  عضــو  اهــدا  بــرای  ســازی 
ــو  ــداء عض ــگ اه ــزود: فرهن ــانه ها اف رس
در ســالهای اخیــر رشــد چشــمگیری در 
جامعــه مــا داشــته و در واقــع بخشــش 
ســت  زندگــی  یــک  بخشــش  عضــو 
و بنــده بــه عنــوان یــک عضــو تیــم 
پیونــد مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضا 
ــاء  ــانه ها را در ارتق ــش رس ــز نق )ع(  تبری
اهــدا عضــو بســیار مهــم و  فرهنــگ 
در  همــکاری  بــه  دعــوت  رســانه ها  از 

جهــت نیــل بــه ایــن هــدف واال را دارم.
گفتنی است اولین پیوند کبد در تبریز 
همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــور بــه 

تبریــز انجــام یافتــه و یکــی از مصوبــات 
وزارت بهداشــت نیــز تاســیس بخــش 

پیونــد کبــد در تبریــز مــی باشــد.

وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان امام رضا)ع( از بیمار تبریزی که اولین 
پیوند کبد استان آذربایجان شرقی برای وی انجام شده بود، عیادت کرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ســید  دکتــر  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
عیــادت  حاشــیه  در  هاشــمی  حســن 
تعــداد  داشــت:  اظهــار  بیمــار،  ایــن  از 
افــراد در صــف انتظــار پیونــد کلیــه در 
کشــور را حــدود 2۵ هــزار نفــر هســتند امــا 
خوشــحالم کــه فرهنــگ اهــدای عضــو 
در کشــور گســترش پیدا کرده و امروز هم 
ــی  ــواده متوف ــار خان ــا ایث ــه ب ــاهدیم ک ش
مــرگ مغــزی، اولین پیوند کبد در تبریز 
بــا موفقیــت انجــام شــد و حیــات دوباره 

ــد. ــدا کردن ــار اه ــن بیم ــه ای را ب
امــروز  کــرد:  تصریــح  بهداشــت  وزیــر 
دو پیونــد کلیــه در تبریــز بــه خوبــی 
ــزی  ــرگ مغ ــرد م ــب ف ــد و قل ــام ش انج
ــال  ــران ارس ــه ته ــد، ب ــرای پیون ــده ب ش
شــد و منشــا ایــن زیبایــی هــا، مــردم و 
ــردی  ــی ف ــه وقت ــت ک ــا اس ــگ آنه فرهن
وی  بــدن  اعضــای  و  شــده  فــوت 
موجــب حیــات فــرد دیگــری و ادامــه 

زندگــی انســانها مــی شــود.

ــات وزارت  ــت: اقدام ــمی گف ــر هاش دکت
بهداشــت در  جهــت توســعه خدمــات 
ســالمت در کشــور اســت و توســعه 4۵0 
زیرســاخت های  مربعــی  متــر  هــزار 
حــوزه ســالمت در اســتان آذربایجــان 
شــرقی، نشــان دهنــده توجــه وزارت 
ــت  ــات اس ــعه خدم ــه توس ــت ب بهداش
و از دولــت و مجلــس تشــکر مــی کنیم 
ــه  ــن توج ــاج ای ــالمت، محت ــوزه س و ح
بــود و امیدواریــم کــه حمایــت از حــوزه 

ــد. ــته باش ــتمرار داش ــالمت، اس س
وزیــر بهداشــت از عدالــت در دسترســی 
بــه خدمــات ســالمت بــه عنــوان یکــی 
طــرح  و  بهداشــت  وزارت  اهــداف  از 
از  کــرد و گفــت:  یــاد  تحــول ســالمت 
آغــاز  دورافتــاده  شــهرهای  و  مرزهــا 
ســال  هــر  پیونــد  مراکــز  و  کردیــم 
گســترش پیــدا مــی کنــد و در گذشــته، 
پیونــد کبــد و مغــز اســتخوان در تبریــز 
پیونــد  امــروز  امــا  شــد  نمــی  انجــام 
ــه  ــم ک ــدازی شــده و امیدواری کبــد راه ان

پیونــد قلــب هــم بــه زودی آغــاز شــود.
تــا  اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی  دکتــر 
قبــل از دولــت یازدهــم، فقــط دو مرکــز 
در کشــور اقــدام بــه پیونــد کبــد مــی 
کردنــد، افــزود: در حــال حاضــر تعــداد 
مراکــز پیونــد کبــد در کشــور بــه ۷ مرکــز 
افزایــش پیــدا کــرده اســت و اعمــال 
پیونــد اعضــا، بســیار پیچیــده اســت.
وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: باالتریــن 
آمــار پیونــد اعضــا در یــک بیمارســتان 
ــه از  ــت ک ــران اس ــه ای ــوط ب ــا مرب در دنی
افتخــارات کشــور اســت امــا در تــالش 
در  اعضــا  پیونــد  مراکــز  تــا  هســتیم 
کشــور گســترش پیــدا کنــد امــا بایــد 
کاری کنیــم کــه کار مــردم بــه پیونــد 

عضــو نرســد.
ــعه  ــت: توس ــار داش ــمی اظه ــر هاش دکت
توســعه  بلکــه  نیســت  هنــر  درمــان، 
بهداشــت و پیشــگیری از بــروز بیماری 
ــالش  ــد ت ــن بای ــت بنابرای ــر اس ــا، هن ه
ــگیری  ــی و پیش ــه خودمراقبت ــم ک کنی

از بیمــاری هــا در جامعه گســترش پیدا 
کند که بخشــی از آن متوجه رســانه ها 
اســت و امیدواریــم کــه ایــن فرهنگ به 
حــدی نهادینــه شــود کــه در ســال های 
آینده نیازمند توســعه زیرســاخت های 

درمانــی نباشــیم.
گفتنــی اســت: وزیــر بهداشــت بعــد از 
افتتــاح کلینیــک تخصصــی و فــوق 
 تخصصــی امام خمینــی)ره( از بیمــار 
پیونــد کبــد عیــادت نمــود و ســپس در 
ــوم  ــگاه عل ــئولین دانش ــا مس ــه ب جلس
پزشــکی تبریز  و نماینده و معتمدین 
شهرســتان های مرنــد و جلفا در ســالن 
دانشــگاه  ریاســت  حــوزه  کنفرانــس 
در  جلســه  از  پــس  و  یافــت  حضــور 
اســتانی  شــبکه  تلویزیونــی  برنامــه 

ســهند حضــور یافــت.
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جزئیات بیشتر از اولین پیوند کبد در مرکز پیوند مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اولیــن پیونــد کبــد همزمــان بــا ســفر ریاســت محتــرم جمهــور  و وزیــر بهداشــت بــه تبریــز  در بخــش پیوند مرکــز پیوند 
مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( از خانمــی 1۸ ســاله دچــار مــرگ مغــزی بــه مــرد4۹ ســاله در حــال انجــام اســت.

کــه دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود، بــه بیمــار مــرد 4۹ ســاله اهــل زنجــان انجــام شــد. ایــن  کن آذربایجــان شــرقی،  ایــن پیونــد از ›نیلوفــر بیگــی یــام‹، دختــر 1۹ ســاله ســا
دختــر 1۹ ســاله بــر اثــر تصــادف در بیمارســتان بســتری بــود و بــه دلیــل مــرگ مغــزی و بــا رضایــت خانــواده، 2 کلیــه اش نیــز بــه یــک دختــر 12 ســاله و مــرد 36ســاله نیازمنــد 

کلیــه در بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز پیونــد زده شــد. قلــب ایــن بیمــار نیــز بــرای پیونــد دریچــه و عــروق قلبــی بــه بیمــاران نیازمنــد دیگــر بــه تهــران انتقــال یافــت.
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با دستور مستقیم رئیس جمهور و توسط وزیر بهداشت: 
عملیات اجرایی احداث مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 1000 تختخوابی تدبیرآغاز شد 

همزمــان بــا ســفر رئیــس محتــرم جمهــوری جنــاب دکتــر روحانــی و هیــات وزیــران 
و بــا حضــور دکتــر قاضــی زاده هاشــمی وزیــر محتــرم بهداشــت درمــان وآمــوزش 
پزشــکی، عملیــات اجرایــی مرکــز آموزشــی درمانــی پژوهشــی 1000 تختخوابــی 
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــاز ش ــس آغ ــو کنفران ــورت ویدئ ــر بص تدبی
ــر 6000 هــزار میلیــارد  ــغ ب ــا زیــر بنــای  140 هــزار متــر مربــع و  اعتبــاری بال ــز ب ایــن مرک
ریــال درنیمــه اول ســال 1400  مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت. دکتــر قاضــی 

زاده وزیــر بهداشــت درایــن مراســم، ضمــن ارائــه گــزارش اجمالــی اقدامــات ســالمت 
دراســتان در طــی ۵ ســال گذشــته، از کلیــه مســئولین اســتانی، اســتاندار، امــام 
ــود.  ــی نم ــکاران وی قدردان ــگاه و هم ــس دانش ــس، رئی ــدگان مجل ــه، نمانی جمع
دکتــر صومــی نیــز ضمــن تشــکر از حمایت هــای کلیــه مســئولین اســتانی در طــی 
ــت  ــتار هم ــم، خواس ــروژه عظی ــن پ ــرای ای ــکالت اج ــع مش ــت رف ــال جه ــن 4 س ای
جهــادی قــرار گاه خاتــم در اجــرای ایــن پــروژه و تحویــل آن طــی ســه ســال آتــی شــد.
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بالگرد اورژانس برفراز شهرستان ورزقان 

ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــکی اس ـــای پزش ـــوادث وفوریته ـــت ح ـــز مدیری ـــس مرک رئی
گفـــت: بعـــد از ظهـــر امـــروز ســـه شـــنبه بالگـــرد اورژانـــس جهـــت امدادرســـانی 
ــط  ــزارش روابـ ــه گـ ــرد. بـ ــرواز کـ ــان پـ ــتان ورزقـ ــرف شهرسـ ــی بطـ ــدوم تصادفـ مصـ
ـــتان  ـــکی اس ـــای پزش ـــوادث وفوریته ـــت ح ـــز مدیری ـــس مرک ـــگاه، رئی ـــی دانش عموم
ـــت  ـــس جه ـــرد اورژان ـــنبه بالگ ـــه ش ـــروز س ـــر ام ـــد از ظه ـــت: بع ـــرقی گف ـــان ش آذربایج

امدادرســـانی مصـــدوم تصادفـــی بطـــرف شهرســـتان ورزقـــان پـــرواز کـــرد.

 دکتـــر فـــرزاد رحمانـــی اظهـــار داشـــت: پسر11ســـاله در روســـتای صفـــر علـــی کنـــدی 
ـــه شـــدت  ـــا توجـــه ب ـــه ب ـــود ک ـــر برخـــورد خـــودروی آردی دچـــار مصدومیـــت شـــده ب براث
ـــا  ـــاال ب ـــات ب ـــا امکان ـــی ب ـــی تخصص ـــز درمان ـــه مرک ـــال ب ـــه انتق ـــاز ب ـــت و نی مصدومی
هماهنگـــی هوانیـــروز بالگـــرد اورژانـــس تبریـــز عـــازم بیمارســـتان ورزقـــان شـــد و 
مصـــدوم تحـــت مراقبـــت کارشناســـان اعزامـــی اورژانـــس هوائـــی بـــه بیمارســـتان 

ـــت. ـــال یاف ـــز انتق ـــالم تبری ـــه الس ـــا علی ـــام رض ام
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همزمان با هفته معلم: 
یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و تجلیل 

از برترین های حوزه آموزش برگزار شد 

ـــا حضـــور  ـــم و ب ـــا هفتـــه معل همزمـــان ب
اســـاتید، اعضـــای هیـــات علمـــی، ؛ 
دانشـــجویان، کارکنـــان و مســـئولین 
دکتـــر  همچنیـــن  و  دانشـــگاهی 
جشـــنواره  یازدهمیـــن  خدابخـــش 
آموزشـــی شـــهید مطهـــری در دانشـــگاه 
از  و  برگـــزار  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
ــزارش  ــه گـ ــد. بـ ــی شـ ــا قدردانـ برترینهـ
دکتـــر  دانشـــگاه،  عمومـــی  روابـــط 
محمدحســـین صومـــی درایـــن آئیـــن 
ضمـــن تبریـــک هفتـــه معلـــم و بـــا 
یـــاد اســـتاد فرزانـــه شـــهید مطهـــری 
ـــتادی  ـــای اس ـــای پ ـــر ج ـــه ب ـــت: بوس گف
فرزنـــد  بیـــن  تفاوتـــی  کـــه  می زنـــم 
فرزنـــد  و  فقیـــر  دانشـــجوی  خـــود، 
همـــکار نگـــذارد وآنچـــه دارد در طبـــق 
اخـــالص گذاشـــته در راه آمـــوزش بـــکار 

گیـــرد.
وی افـــزود: اســـتاد موظـــف اســـت کـــه 
پیـــدا  حضـــور  کالس  در  انگیـــزه  بـــا 
ــوب  ــرده و خـ ــوب تدریـــس کـ ــد، خـ کنـ
ـــوب  ـــجوی خ ـــرد و دانش ـــان بگی امتح
ــده های  ــر تربیت شـ ــد و اگـ تربیـــت کنـ
مـــا نتواننـــد بیمـــاری را بـــه درســـتی 

مـــداوا کننـــد، مشـــکل از ماســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــهید مطهـــری را 

ـــت از آزادی،  ـــه در حمای ـــخنانی ک ـــا س ب
ـــتند،  ـــه داش ـــت جامع ـــت و مدیری عدال
ـــه  ـــی ک ـــت: زمان ـــناخت، گف ـــوان ش می ت
ســـوم  روز  در  بودیـــم  دانش آمـــوز  مـــا 
اردیبهشـــت مـــاه ســـال 13۵۸، ایـــن 
ـــه روز  ـــد ک ـــر را نشـــانه گرفتن انســـان مدب

ـــود. ـــا ب ـــه م ـــرای هم ـــختی ب س
کـــه  مشـــکالتی  بـــا  داد:  ادامـــه  وی 
از  پـــس  اســـت،  داده  رخ  جامعـــه  در 
آموزه هـــای  بـــه  وقتـــی  ســـالها   40
می کنیـــم،  نـــگاه  مطهـــری  شـــهید 
از  امـــام  چطـــور  کـــه  می فهمیـــم 
توصیه هـــای ایشـــان یـــاد می کنـــد و 
از طـــرف دیگـــر می فهمیـــم کـــه چـــرا 
ـــاده  ـــان های س ـــن انس ـــمنان، چنی دش
ــا در  ــد تـ ــانه گرفتنـ و توانمنـــدی را نشـ
ــه وارد  ــیر انقـــالب خدشـ ــده در مسـ آینـ

کننـــد.
ـــد  ـــه بای ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب دکترصوم
ـــروی  ـــزات و نی زیرســـاخت فضـــا، تجهی
انســـانی را در دانشـــگاه آمـــاده کنیـــم، 
افـــزود: در چهـــار ســـال گذشـــته، از 11۸ 
رشـــته بـــه 1۷۵ رســـیده ایم و افتخـــار 
داریـــم کـــه بـــرای اولیـــن بـــار، پیونـــد کبـــد 
ـــود  ـــم وج ـــه عالی ـــد ک ـــروع ش ـــز ش در تبری
فضـــای مناســـب و اعضـــای هیئـــت 

علمـــی برجســـته درآن اســـت.
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رییـــس 
را  دانشـــگاه  یـــک  گفـــت:  تبریـــز 
و  می شناســـند  محصوالتـــش  بـــا 
فـــرآورده  و  محصـــول  مهمتریـــن 
دانشـــگاه، همـــه ی فـــارغ التحصیالنـــی 
هســـتند کـــه در حوزه هـــای مختلـــف 

می کننـــد. تـــالش 
مـــا  درخواســـت  کـــرد:  کیـــد  تأ وی    
در حـــوزه آمـــوزش و مدیـــران گـــروه و 
ــت  ــن اسـ ــی ایـ ــت علمـ ــای هیئـ اعضـ
کـــه بـــه اصالت مـــان برگردیـــم؛ چـــرا 
کـــه مـــا از زمـــان قدیـــم یـــاد گرفته ایـــم 
کـــه به موقـــع در کالس حاضـــر شـــده 
تدریـــس  را  ســـرفصل ها  همـــه  و 
اســـت  افتـــاده  اتفاقـــی  چـــه  کنیـــم، 
ـــاعت  ـــا س ـــی م ـــت علم ـــو هیئ ـــه عض ک
ــد و  ــرک کنـ ــگاه را تـ ــد دانشـ 12 بخواهـ
و  نگویـــد  را  ســـرفصل ها  یک ســـری 

نگیـــرد؟! درســـت  امتحـــان 
وی گفـــت: مـــا از وظیفـــه اصلـــی خـــود کـــه 

به خاطـــر آن بـــه دانشـــگاه آمده ایـــم، 
ـــتادی  ـــای اس ـــای پ ـــتیم و ج ـــل هس غاف
را می بوســـم کـــه هیـــچ تفاوتـــی بیـــن 
ـــد  ـــتاد و فرزن ـــک اس ـــد ی ـــود، فرزن ـــد خ فرزن

فقیـــر قائـــل نمی شـــود.
گفتنــی اســت؛ یازدهمیــن جشــنواره 
همزمــان  مطهــری  شــهید  آموزشــی 
بــا هفتــه معلــم، روز شــنبه )هشــتم 
اردیبهشــت ۹۷( در ســالن دانشــکده 
کــه  شــد  برگــزار  داروســازی  جدیــد 
فرآیندهــای  مــورد   13 از  پایــان،  در 
نمونــه دانشــگاه، اســاتید بازنشســته 
ــه دانشــگاه،  ســال۹6، گروه هــای نمون
بســته نمونــه تحــول و نــوآوری آموزش 
راهنمــای  اســاتید  پزشــکی،  علــوم 
مشــاور(،  )اســتاد  نمونــه  تحصیلــی 
دفتــر توســعه برتــر، پایــان نامــه برتــر 
آمــوزش پزشــکی، دانشــجویان رتبــه 
اول علــوم پایــه و کارورزی دانشــگاه و 
ــگاه  ــی دانش ــای آموزش ــران گروه  ه مدی

تجلیــل شــد.
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همزمان با هفته معلم: 
برترین های یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند 

دانشکدهبرترهای اساتید مشاور دانشگاه

پزشکیدکتر پریناز محنتی

پزشکیدکتر سعید خامنه

دندانپزشکیدکتر فاطمه دباغی تبریز

کری میالنی داروسازیدکتر پروین ذا

بهداشتدکتر لیال جهانگیری

کیفیت نظام استاد راهنمادکتر هاجر شفائی مسئول ارتقای 

نام مدیر گروهگروه برتردانشکدهردیف

جناب آقای دکتر محمدعلی تربتیداروسازی سنتیطب سنتی 1

سرکار خانم دکتر طاهره غفاریپروتزهای دندانیدندانپزشکی2

جناب آقای دکتر رضا مهدویبیوشیمی و رژیم درمانیعلوم تغذیه3

سرکار خانم دکتر فریبا قادریفیزیوتراپیتوانبخشی4

جناب آقای دکتر رضا دهقان زادهبهداشت محیطبهداشت۵

جناب آقای دکتر رحیم خدایاری زرنقمدیریت خدمات بهداشتی درمانیمدیریت و اطالع رسانی پزشکی6

جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حقپرستاری بهداشت جامعهپرستاری و مامائی۷

کولوژیداروسازی۸ جناب آقای دکتر یداله آذرمیفارما

جناب آقای دکتر محمد نوریبیولوژی تولید مثلعلوم نوین پزشکی۹

جناب آقای سید محسن عرفانی رادگروه آموزشی معارف اسالمیپیراپزشکی10

پزشکی11

گروه آموزشی بالینی 
بیماریهای مغز و اعصاب

جناب آقای دکتر محمد یزدچی

گروه آموزشی پایه 
فیزیک پزشکی

جناب آقای دکتر جلیل پیرایش اسالمیان
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مجری محترم عنوانحیطه

تدوین و بازنگری برنامه های 
آموزشی

ادغام فرموالسیون سایکودینامیک در برنامه ی آموزشی 
رزیدنتهای روانپزشکی

جناب آقای دکتر علیرضا فرنام، و همکاران 
گرامی

تدوین یک واحد درس عمومی ایمنی و ترافیک
جناب آقای دکتر همایون صادقی بازرگان و 

گرامی همکاران 

تدوین و ارتقای فرآیند "کارآموزی در عرصه دانشجویان ارشد 
اقتصاد سالمت" دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

سرکار خانم دکتر شیرین نصرت نژاد و همکاران 
گرامی

یاددهی و یادگیری

کردن تجارب یادگیری دانشجویان پزشکی،  الکترونیکی 
کودکان گزارشات صبحگاهی  بازاندیشی و پیگیری روزانه آنها در 

 جناب آقای دکتر نعمت بیالن، و همکاران 
گرامی

کشوری رتبه اول 

گرامیطراحی و برگزاری دوره مهارتهای دانشگاهی به روش ترکیبی  جناب آقای دکتر محمد برزگر و همکاران 

ارزشیابی آموزشی 
)دانشجو، هیات علمی و برنامه(

گیران مقطع  ارتقای آزمونهای سنجش فعالیتهای یادگیری فرا
کارآموزیهای بالینی از طریق آزمون  کارشناسی فیزیوتراپی در 

OSCE

سرکار خانم دکتر زهرا صالح زاده و همکاران 
گرامی

کارورزان بخش  طراحی و اجرای آزمون بالینی عینی ساختارمند 
نورولوژی

جناب آقای دکتر داریوش سوادی اسکویی و 
گرامی همکاران 

مدیریت و رهبری آموزشی

طراحی، اجرا و استانداردسازی برنامه آموزشی تغذیه وریدی 
نوزادان و ارزشیابی پیامدهای آموزشی آن

جناب آقای دکتر مجید محله ای و همکاران 
گرامی

کشوری قابل تقدیر 

ایجاد مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
جناب آقای مهندس علی احمدیان، و همکاران 

گرامی

یادگیری الکترونیکی

طراحی، اجرا و ارزشیابی ویکی آموزشی برای انجام تکالیف 
گروهی دانشجویان

سرکار خانم دکتر سعیده غفاری فر، و همکاران 
گرامی

بیان و تحلیل سناریو های اخالقی به شیوه مجازی توسط 
دانشجویان پزشکی در راستای آموزش اخالق پزشکی و استقرار 

سنجه های اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی 
گرامی  خانم اعظم اصغری خاتونی و همکاران 

طراحی و تولید محصوالت آموزشی

تهیه بسته آموزشی بیوانفورماتیک در میکروبیولوژی مرتبط با 
آنالیز فیلوژنتیکی

گرامی دکتر عادل اسپوتین و همکاران 

کارشناسی ارشد به محصوالت  تبدیل تکالیف دانشجویان 
آموزشی برای پاسخگویی به جامعه

گرامی دکتر سوسن ولیزاده و همکاران 

فرایندهای برتر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 241397



پیوند موفق دست قطع شده 
کودک 3 ساله 

دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه   
امیـــن  محمـــد  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
ــاورزی  ــاله هنـــگام آبیـــاری زمیـــن کشـ 3 سـ

ــوار شـــدن بـــه  ــازی بـــوده و هنـــگام سـ ــور مشـــغول بـ ــار تراکتـ ــرادرش در کنـ توســـط بـ
تراکتـــور دســـت وی بـــه تســـمه پمـــپ آب پشـــت تراکتـــور گیـــر کـــرده و دســـت وی از 

ناحیـــه بـــازو بـــه دو تیکـــه قطـــع مـــی شـــود

 خســرو آقاپــور مســئول روابــط عمومــی 
مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( تبریز 
ــیاری و  ــا هوش ــت: ب ــوص گف ــن خص در ای
اقــدام بموقــع همراهــان و خانــواده بیمــار 
و انتقــال ســریع و بــدون اتــالف زمــان در 
تخصــص  و  تجربــه  و  خصــوص  ایــن 
ــا  ــد ب ــن پیون ــز ای ــن مرک ــراح ای ــک ج پزش

ــد. ــام ش ــت انج موفقی
آقاپـــور ادامـــه داد: محمـــد امیـــن 3 ســـاله 
روســـتاهای  از  یکـــی  در  پیـــش  روز   1۷
شهرســـتان هورانـــد مشـــغول بـــازی در 
ـــر وی  ـــرادر بزرگت ـــه ب ـــوده ک ـــور ب ـــار تراکت کن
ــرد و  ــی کـ ــاری مـ ــاورزی را آبیـ ــن کشـ زمیـ
وی هنـــگام ســـوار شـــدن بـــه تراکتـــور 
ـــه  ـــده ب ـــته ش ـــپ آب بس ـــه پم ـــتش ب دس
ـــه  ـــرده و از دو ناحی ـــر ک ـــور گی ـــت تراکت پش
قطـــع شـــده بـــود وپـــس از انتقـــال ایـــن 
ـــی  ـــل جراح ـــاعت عم ـــس از۵ س ـــز و پ مرک
پیونـــد دســـت وی بـــا موفقیـــت انجـــام 
شـــده و در حـــال حاضـــر از بخـــش آی 
ســـی یـــو بـــه بخـــش جراحـــی 1 انتقـــال 
یافتـــه و وضعیـــت عمومـــی وی رو بـــه 

بهبـــود اســـت.
الوندفــر فوق تخصــص  همچنیــن دارا 
ــج وی در  ــک معال ــروق و پزش ــی ع جراح
ایــن خصــوص گفــت: کــودک 3 ســاله که 
ــدام فوقانــی دســت از  ــه دنبــال قطــع ان ب
ــج قطــع و  ــی و از آرن ناحیــه یکســوم میان
از ناحیــه مــچ دســت عــالوه بــر قطــع از دو 
ــار  ــته و دچ ــتگی داش ــم شکس ــه ه ناحی
و  بــود  نیــز  مختلــف  نواحــی  از  تــراش 

ــود ــده ب ــده ش ــازو کن ــه ب ــال از ناحی کام
 ایـــن فوق تخصـــص جراحـــی عـــروق در 
ـــه اورژانســـی  ـــا توجـــه ب ـــراز داشـــت: ب ادامـــه اب
بـــودن وضعیـــت بالفاصلـــه مصـــدوم بـــه 

اتـــاق عمـــل انتقـــال داده شـــد و بعـــد از طـــی 
ـــق  ـــاعته موف ـــج س ـــدود پن ـــه ح ـــک مرحل ی
ـــا  ـــه شـــدیم و ب ـــد عـــروق از دو ناحی ـــه پیون ب
گذشـــت حـــدود دو هفتـــه وضعیـــت بیمـــار 
ــتان وی کـــم  ــوده و انگشـ ــود بـ ــه بهبـ رو بـ

ـــد. ـــی کن ـــت م ـــم حرک ک
الوندفــر در خصــوص مدت زمــان انتقال 
و نیــز شــرایط انــدام قطــع شــده حیــن 
انتقــال افــزود: طالئــی تریــن زمــان بــرای 
انتقــال بــه مراکزدرمانــی 6 ســاعت اول 
بعــد از قطــع عضــو مــی باشــد و البتــه در 
شــرایط مســائد در درون یــک کیســه یــخ 
کــه انــدام قطــع شــده بایــد در یــک گاز 
آغشــته بــه ســرم در داخــل کیســه یــخ بــه 

ــود. ــال داده ش ــناور انتق ــورت ش ص
و  زمــان  گذشــت  کــرد:  تصریــح  وی 
پیونــد  زمــان  تــا  نگهــداری  شــرایط 
ــت  ــا از اهمی ــرای م ــوده و ب ــم ب ــل ه مکم
ــد  ــه بع ــت و مرحل ــوردار اس ــتری برخ بیش
ــت  ــزی و در حقیق ــون ری ــری از خ جلوگی
ــات از  ــزی و نج ــون ری ــردن خ ــف ک متوق
مــرگ بیمــار اســت. توصیــه مــی کنیــم 
احتمالــی  آســیبهای  کاهــش  بــرای 
مراقبت هــای حیــن انتفــال بیمــار بــه 
مراکــز درمانــی حتمــا بایــد بــه صــورت 

پذیــرد. انجــام  اصولــی 
گفتنـــی اســـت دارا الوندفـــر پیوندهـــای 
مختلفـــی را در مرکـــز آموزشـــی درمانـــی 
امـــام رضـــا)ع( تبریـــز انجـــام داده کـــه 
ــته  ــال گذشـ ــد سـ ــا پیونـ مهم تریـــن آنهـ
کـــه  بـــود  ای  ســـاله   ۸ دختـــر  دســـت 
از قطـــع  بعـــد  بـــا گذشـــت 12 ســـاعت 
مـــورد عمـــل جراحـــی قـــرار گرفـــت و در 
ــود  ــادی خـ ــی عـ ــه زندگـ ــر بـ ــال حاضـ حـ

بازگشـــته اســـت.
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برخورد مرگبار سه دستگاه خودرو سبک وسنگین در 
محور تبریز آذرشهر محدوده شهرک رجائی

براثر برخورد تریلر، مینی بوس و سمند، یک نفر در دم جان باخت و هفت 
مصــدوم شــدند. اتوبــوس آمبوالنــس و ســه دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس 
ــه محــل شــدند. شــادی نیــا ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان  روان
شــرقی گفــت ســاعت 1۵امــروز چهارشــنبه براثــر برخــورد تریلــر ومینــی بــوس 
ــس  ــط اورژان ــدوم توس ــت مص ــت و هف ــان باخ ــر در دم ج ــک نف ــمند ی و س
کــز درمانــی انتقــال یافتنــد. فوتــی ایــن حادثــه مرد۵2ســاله بــود. بــه مرا
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انفجار کپسول گاز در شهرک ارم 

ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: خبــر انفجــار گاز، دو 
ــادی نیا  ــاند. ش ــهرک ارم کش ــه ش ــز را ب ــس تبری ــس اورژان ــتگاه آمبوالن دس
 :1۹ ســاعت  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  اورژانــس  ســخنگوی 
ــز را  ــر انفجــار گاز، دو دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس تبری 30چهارشــنبه، خب
بــه شــهرک ارم کشــاند. براســاس اطالعــات اولیــه در ایــن حادثه ســه کودک 
و پــدر و مــادر خانــواده دچــار ســوختگی درجــه 2 شــدند که هــر پنج مصدوم 

ســریعا تحــت درمــان قــرار گرفتــه و بــه بیمارســتان انتقــال یافتنــد.
طبــق آخریــن اطالعــات نشــت گاز پیک نیک و انفجار ناشــی از نشــت گاز 

در ایــن منــزل مســکونی علــت حادثه اعالم شــده اســت.
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برخورد مرگبار سه دستگاه خودرو سبک وسنگین در 
محور تبریز آذرشهر محدوده شهرک رجائی 

 براثــر برخــورد تریلــر، مینــی بــوس و ســمند، یــک نفــر در دم جــان باخــت 
و هفــت مصــدوم شــدند. در پــی ایــن حادثــه یــک دســتگاه اتوبــوس 

آمبوالنــس و ســه دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس روانــه محــل شــدند.
گفــت  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  اورژانــس  ســخنگوی  نیــا  شــادی   
ــر ومینــی بــوس و ســمند  ســاعت 1۵امــروز چهارشــنبه براثــر برخــورد تریل
کــز  یــک نفــر در دم جــان باخــت و هفــت مصــدوم توســط اورژانــس بــه مرا

ــود. ــاله ب ــه مرد۵2س ــی ایــن حادث ــد. فوت ــال یافتن ــی انتق درمان

جلسه مشترک معاونت برنامه ریزی راهبردی 
و هماهنگی معاونت آموزشی وزارت با رابطین 

برنامه عملیاتی

بهداشــت  وزارت  راهبــردی  ریــزی  برنامــه  معاونــت  مشــترک  جلســه 
ودرمــان و آمــوزش پزشــکی بــا رابطیــن برنامــه عملیاتــی دانشــگاه در 
کــه عصــر روز شــنبه بــا حضــور رابطیــن برنامــه عملیاتــی  جلســه مشــترک 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت آموزشــی دکتــر  دانشــگاه برگــزار شــد. بــه 
حــق دوســت ضمــن شــنیدن نقطــه نظــرات رابطیــن برنامــه عملیاتــی 
ــن در  ــط رابطی ــده توس ــه ش ــنهادهای ارائ ــد پیش ــد فرمودن کی ــگاه تا دانش

گرفــت. جهــت بهبــود رونــد پایــش برنامــه عملیاتــی بــکار خواهــد 
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بیانیه مشترک آموزش و پرورش و دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

آذربایجانشرقی به مناسبت روز جهانی روانشناسی

  ای برادر تو همان اندیشه ای
ما بقی تو استخوان و ریشه ای 

گر گل است اندیشه ی تو گلشنی
ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی 

روزجهانـــی روانشناســـی)12 آوریـــل(، 
روزتوجـــه و تامـــل در نقـــش اندیشـــه 
چنیـــن  در  اوســـت.  رفتـــار  در  آدمـــی 
روزی فرصتـــی ایجـــاد مـــی شـــود تـــا 
ــی  ــای ذهنـ ــه و فرآیندهـ ــر اندیشـ تاثیـ
انســـان در شـــکل گیـــری شـــیوه زندگـــی 
او در ابعـــاد جســـمی، روانـــی، اجتماعـــی 
و معنـــوی اش مـــورد توجـــه، تعمـــق و 
تاکیـــد قرارگیـــرد. همچنیـــن در ایـــن 
و  روانشناســـی  موثرعلـــم  نقـــش  روز 
ـــار  ـــی رفت ـــدی از آن در مهندس ـــره من به
ـــاب  ـــرای انتخ ـــه ب ـــری جامع و هدایتگ
و  برجســـته  ســـالم  زندگـــی  و  ســـالم 
متخصصیـــن  شـــود.  مـــی  متبلـــور 
)روانپزشـــک،  روان  ســـالمت  حـــوزه 
انســـان های  و مشـــاور(،  روانشـــناس 
پذیـــری  مســـئولیت  و  فرهمنـــد 
هســـتندکه بـــا دو بـــال تخصـــص و 
گاهـــی،  همدلـــی، شـــاهراه امیـــد، خودآ
در  پذیـــری،  جامعـــه  و  خودپذیـــری 
ـــان  ـــا ایم ـــوام ب ـــی ت ـــش آفرین ـــت نق جه
و  حـــال  در  ـــی  تعال بـــرای  تـــالش  و 
ـــرای مراجعیـــن خویـــش مـــی  آینـــده را ب
گشـــایند. در چنیـــن مســـیری ارتبـــاط 
ـــا خویشـــتن و جامعـــه پیرامونـــی  فـــرد ب
ـــل  ـــاوری و تعام ـــود ب ـــه خ ـــکا ب ـــا ات اش ب
مبتنـــی بـــر ســـرمایه روانشـــناختی و 

اجتماعـــی بـــه ســـر منـــزل ســـعادت، 
ســـالمت و موفقیـــت رهنمـــون مـــی 

ــردد. گـ
در کشـــور مـــا در چنـــد ســـال اخیـــر روز 
نهـــم اردیبهشـــت روز روانشناســـی و 
مشـــاوره نـــام گرفتـــه اســـت، در ایـــن 
ارزشـــمند  روز زحمـــات و تالش هـــای 
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــی م ـــه روانشناس جامع
گرفتـــه و خدمـــات شـــان ارج نهـــاده مـــی 
شـــود. بـــا پاسداشـــت مجاهدت هـــای 
ارزشـــمند روانپزشـــکان، روانشناســـان 
خرســـندی  کمـــال  بـــا  مشـــاوران،  و 
کـــه  کنیـــم  مـــی  اعـــالم  افتخـــار  و 
پـــرورش  و  آمـــوزش  گســـترده  نهـــاد 
علـــوم  آفریـــن  افتخـــار  ســـاحت  و 
بهداشـــتی  خدمـــات  و  پزشـــکی 
ســـایر  مشـــارکت  بـــا  درمانـــی 
اســـتان،  دســـتگاههای  و  نهادهـــا 
تـــا  اســـت  ســـاخته  فراهـــم  بســـتری 
کنـــار  در  علـــم  ایـــن  متخصصـــان 
تعلیـــم و تربیـــت و مدیریـــت ســـالمت، 
را  جامعـــه  روان  ســـالمت  ارتقـــای 
قـــرار داده و  وجهـــه همـــت خویـــش 
ــور  ــردم را بـــه طـ ــاد مـ ســـالمت روان آحـ
کننـــد.  مراقبـــت  و  پایـــش  مســـتمر 
بـــا تبریـــک ایـــن روز الهـــام بخـــش بـــر 
انســـان های دلســـوزی کـــه درحـــرف 
ــی  ــکی، روانشناسـ ــه ی روانپزشـ یاورانـ
و مشـــاوره تـــالش و مجاهـــدت مـــی 
نماینـــد از خـــدای منـــان ســـالمت و 
همـــکاران  ایـــن  افـــزون  روز  توفیـــق 

ـــب  ـــا نص ـــوده و ب ـــئلت نم ـــرم مس محت
جهانـــی  شـــعار  دادن  قـــرار  العیـــن 
اقلیمـــی،  روانشناســـی"تغییرات  روز 
مداخـــالت روانشـــناختی، مالیمـــت و 
ارتقـــای ســـازگاری" کمـــاکان نســـبت 
نمـــودن  همکانـــی  و  توســـعه  بـــه 
جامعـــه  در  روان  ســـالمت  خدمـــات 
تاکیـــد و اصـــرار ورزیـــده و متعهدانـــه و 
مســـئوالنه آن را پیگیـــری خواهیـــم 
کـــرد. در ایـــن راســـتا از جامعـــه ارزشـــمند 
ســـالمت روان اســـتان )روانشناســـان، 
ـــددکاران و  ـــاورین، م ـــکان، مش روانپزش
جامعـــه شناســـان ( یـــاری و اســـتمداد 

از  گیـــری  بهـــره  بـــا  تـــا  می جوییـــم 
بـــا  و  خویـــش  تخصـــص  و  دانـــش 
همدلـــی و همراهـــی یکدیگردرتوســـعه 
ـــگ  ـــی، ان ـــالمت روان ـــواد س ـــای س و ارتق
ـــی،  ـــی اجتماع ـــکالت روان ـــی از مش زدای
بـــا  توســـعه رویکـــرد خـــود مراقبتـــی 
آســـیب های  از  پیشـــگیری  هـــدف 
روان  ســـالمت  ارتقـــای  و  اجتماعـــی 
نمایندتـــا  یـــاری  و  همراهـــی  را  مـــا 
همـــه باهـــم ســـالمت امـــروز و فـــردای 
مـــردم مـــان را پـــاس نهیـــم و فردایـــی 
ـــراوت  ـــالمت، ط ـــار از س ـــکوه و سرش باش
و شـــادابی را رقـــم بزنیـــم. ان شـــاء اهلل
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برگزاری جلسه سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط استاد روانپزشکی 
دانشگاهگرونینگن هلند در مرکز آموزشی-درمانی رازی 

گرونینگـــن هلنـــد 4  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه پیـــرو همکاری هـــای اخیـــر دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا دانشـــگاه  بـــه 
 Wim ـــد. در ایـــن راســـتا، پروفســـور ـــازه زمانـــی 16-۹ اردیبهشـــت ۹۷ در دانشـــگاه حضـــور دارن تـــن از اســـاتید ایـــن دانشـــگاه در ب
گرونینگـــن هلنـــد نیـــز ضمـــن بازدیـــد از مرکـــز آموزشـــی-درمانی رازی بـــه ایـــراد ســـخنرانی بـــا  Veling اســـتاد روانپزشـــکی دانشـــگاه 

کارگاه آموزشـــی پرداخـــت.  موضـــوع “The social context of psychosis” و برگـــزاری 
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برگزاری دهمین جشنواره جوان نمونه استان آذربایجان شرقی

نمونـــه  جـــوان  جشـــنواره  دهمیـــن 
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در آمفـــی 
ـــور  ـــا حض ـــهرداری ب ـــاختمان ش ـــر س تئات
مســـئولین اســـتانی، اعضـــای ســـتاد 
ـــان  ـــتان و جوان ـــان اس ـــاماندهی جوان س
مختلـــف  عرصه هـــای  در  نمونـــه 
روابـــط  گـــزارش  بـــه  گردیـــد.  برگـــزار 
مراســـم  ایـــن  در  دانشـــگاه،  عمومـــی 
سهندســـامبرانی، دبیـــر کانـــون ســـالمت 

کاردرمانـــی  دانشـــجوی  و  افـــق  روان 
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
نمونـــه  جـــوان  اســـتانی  جشـــنواره 
ـــوان  ـــوان ج ـــه عن ـــر ب ـــی اکب ـــرت عل حض
نمونـــه اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در 
عرصـــه ســـالمت شـــناخته شـــد. گفتنـــی 
 ۹4/۹/۹ تاریـــخ  از  ســـامبرانی  اســـت 
دبیـــری کانـــون ســـالمت روان افـــق را 
اســـت و صاحـــب  گرفتـــه  بـــر عهـــده 

امتیـــاز نشـــریه ســـالمت روان افـــق دارای 
ــان در  ــد. ایشـ ــی باشـ ــتانی مـ ــام اسـ مقـ
شـــیرخوارگاه  کـــودکان  تکامـــل  طـــرح 
آمـــوزش  کمپیـــن  برگـــزاری  احســـان، 
و اطـــالع رســـانی هپاتیـــت در ســـطح 
آمـــوزش  کمپیـــن  برگـــزاری  شـــهر، 
در  مغـــزی  ســـکته  رســـانی  اطـــالع  و 
مصـــالی تبریـــز )ســـال 9٥(، همـــکاری 
ــروه ســـالمت نوجوانـــان، جوانـــان  ــا گـ بـ

و مـــدارس اســـتان و مرکـــز بهداشـــت 
تبریـــز، مرکـــز ســـالمت دانشـــجویی و 
انجمن هـــای مـــردم نهـــاد در زمینـــه 
ــی  ــود مراقبتـ ــای خـ افزایـــش مهارت هـ
ـــی  در جوانـــان و مهارتهـــای خودکنترل
کـــودکان و نوجوانـــان بدسرپرســـت و 
ــته  ــال داشـ ــور فعـ بـــی سرپرســـت حضـ

اســـت.

گرایی:  دکتر صومی در همایش هم دلی و هم 
 تاثیرات تغییرات اقلیمی بر سالمت و روان انسان ها

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
بــا اشــاره بــه تاثیــرات تغییــرات اقلیمی 
بــر ســالمت و روان انســان هــا، گفــت: 
ــای  ــی، گازه ــرات اقلیم ــروزه تغیی اگر ام
را  هــوا  و  تغییــرات آب  و  گلخانــه ای 
در نظــر بگیریــم بــه نوعــی می تــوان 
تاثیــرات آن را بــر روی ســالمت جســمی 

ــرد.  ــاهده ک ــا مش ــان ه و روان انس
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر محمــد 
»هــم  همایــش  در  صومــی  حســین 
دلــی و هــم گرایــی جامعه روانپزشــکی، 
روانشناســی و مشــاوره بــرای پوشــش 
بیــان  بــا  روان«،  ســالمت  همگانــی 
ارزشــمند طــرح  ازابعــاد  یکــی  این کــه 
تحــول نظــام ســالمت، ادغــام حــوزه 
اجتماعــی  حــوزه  و  روان  ســالمت  ی 
ــد را  ــد خداون ــروز بای ــرد: ام ــار ک ــود، اظه ب
شــاکر باشــیم کــه بــا همــت یکدیگــر 
پوشــش  می توانیــم  کنار هــم  در  و 
ــه  ــالمت و روان را در جامع ــی س همگان

رقــم بزنیــم. 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
بــا بیــان این کــه روانشناســان  تبریــز 
روانشناســی  حــوزه  در  روانپزشــکان  و 
دیگــران  از  فراتــر  بایــد  روانپزشــکی  و 
افــزود:  باشــند،  داشــته  فهــم  و  درک 
تــر از همــه  روانشناســان بایــد ســریع 
متوجــه تغییــرات اقلیمــی و اقتصادی 
ــن  ــه ای ــوند ک ــع آگاه ش ــه موق ــده و ب ش
تغییــرات چقــدر می توانــد بــر شــرایط 

بگــذارد. تاثیــر  مــردم  اجتماعــی 
در  بتوانیــم  اگــر  مــا  کــرد:  بیــان  وی 
روانشناســی  و  روانپزشــکی  ی  حــوزه 
هــم  کنــار  در  را  مختلــف  رشــته های 
قــرار داده و ســریع تــر متوجــه اتفاقــات و 
تغییــرات آینــده شــویم، بهتــر می توان 
حــل  بــرای  را  صحیــح  راهکارهــای 

ارائــه داد.  مشــکالت جامعــه 
وی خــود مراقبتــی گــروه روانشناســی 
دانســت  ضــروری  را  روانپزشــکان  و 
خــود  ابتــدا  دارد  ضــرورت  گفــت:  و 
ــرده و بعــد  مراقبتــی را در خــود ایجــاد ک
از آن، از افــراد جامعــه مراقبــت کنیــم، 

جــزو  روانشناســان  گــروه  معتقــدم 
بهتریــن گروه هــا هســتند چــرا کــه بــا 
مشــکالت  نگــری  آینــده  بــه  توجــه 
بهترمی تواننــد  جامعــه،  در  موجــود 

هشــداردهند.
وی بــا بیــان ایــن  کــه یکــی از مشــکالت 
سیســتم  در  روانشناســی  جامعــه 
ســالمت مــا، تعــارض و تضــاد منافــع 
اســت، افــزود: درحــال حاضــر تمامــی 
وظایــف را درنظــام ســالمت بــه طــور 
وظیفــه  ایــم،  نکــرده  تعریــف  کامــل 
ــری  ــن گ ــالمت روش ــام س ــی نظ ی اصل
روانپزشــک  روانشــناس،  ی  وظیفــه 
و مطــب هــا در یــک خانــه ســالمت و 

اســت. بهداشــت 
کــه  برایــن   تاکیــد  بــا  صومــی  دکتــر   
روانشناســان  اصلــی  ی  وظیفــه 
تامیــن زندگــی شــاداب و امیدآفریــن 
انتظــار  کــرد:  عنــوان  ماســت،  بــرای 
برهــه  از  گــذر  در  روانشناســان  داریــم 
ی مشــکالت، بــا امیــد مــا را همراهــی 
ــار  ــد و رفت ــد بفهمن ــران بای ــد، مدی کنن

خــود را تغییــر دهنــد تــا خــود اثــرات 
جــای  بــر  جامعــه  اقلیــم  در  ســویی 
نگذارنــد چــرا که یــاس و ناامیــدی فراتر 
از آن چیــزی اســت کــه مــا امــروز آن را 

کنیــم. مــی  درک 
گفتنــی اســت؛ همایــش هــم دلــی و 
ــکی، روان  ــه روانپزش ــی جامع ــم گرای ه
پوشــش  بــرای  مشــاوره  و  شناســی 
همگانــی ســالمت روان 11 اردیبهشــت 
ممتــاز  اســتاد  افــروز  دکتــر  حضــور  بــا 
دانشــگاه تهــران و رئیــس فدراســیون 
روانــی  جهانــی  شــورای  آســیایی 
درمانــی و رئیــس گــروه ســالمت روان 
از اســاتید  وزارت بهداشــت و جمعــی 
دانشــگاه در ســالن همایــش محمــد 
ابــن زکریــای رازی دانشــکده داروســازی 
ــان مراســم ازاســاتید  ــزار شــد و در پای برگ
از  و  ســالمت  حــوزه  وپیشکســوتان 
کارشناسان مشــاوره آموزش و پرورش و 
مراکز ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکی 

تجلیــل شــد.
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قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکتری:  مقاطع 

پایان نامه هـــای  از  حمایـــت  فراخـــوان 
ــی  ــالت تکمیلـ ــع تحصیـ مقاطـ

مرکــز تحقیقــات زیســت مــواد، تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی وابســته 
کل تجهیــزات پزشــکی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  بــه اداره 
پزشــکی در راســتای اهــداف و اولویت هــای پژوهشــی خــود بــه حمایــت 
از پایــان نامه هــا مــی پــردازد. از عالقــه منــدان دعــوت مــی شــود تــا 
ایمیــل  بــه  را  خــود  رزومــه  انضمــام  بــه  خــود  اولیــه  درخواســت های 
ــی از عالقــه  کننــد. پــس از بررســی های مقدمات info@imed.ir ارســال 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــوت ب ــه دع ــام مصاحب ــرای انج ــدان ب من
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اورژانس ناجی پیرمرد 70 ساله اهری 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشــــــــگاه، رئیـــس مرکـــــــــــز مدیریـــت  بـــه 
ـــرقی گفـــت:  حـــوادث و فوریتهـــای پزشـــکی اســـتان آذربایجـــان شـــــــ
ـــاعت 11صبح گزارشـــی از نیـــاز بـــه امـــداد  فوری بـــرای  پیر مـــردی  ســـــ
کـــه آسپیراســـیون ناشـــی از  غذا  داشـــت،  بـــه اورژانـــس 11۵شهرســـتان 
اهـــر  اطـــالع  داده شـــد و ســـریعا همـــکاران اورژانس روانـــه محـــل 

گردیدنـــــد.
دکتـــر فـــرزاد رحمانـــی افـــزود بـــا اقدامـــات درمانـــی تخصصـــی و احیـــا 
ــاله  ــرد ۷0سـ ــان اورژانـــس پیرمـ کارشناسـ ــوی  ــی ریـ ــرفته قلبـ پیشـ
کـــه دچـــار آسپیراســـون شـــده بـــود نجـــات یافـــت. بنظـــر می رســـد 
گاهـــی از ســـبک تغذیـــه مناســـب بـــرای  آمـــوزش خانواده هـــا بـــرای آ
ـــراد  ـــط اف ـــانی توس ـــرای امدادرس ـــه ب ـــی اولی ـــز آمادگ ـــاال و نی ســـنین ب
ــه  کـ ــت  ــواردی اسـ ــی از مـ ــن اتفاقاتـ ــا چنیـ ــه بـ ــواده در مواجهـ خانـ
نیـــاز بـــه فرهنگ ســـازی و آمـــوزش همگانـــی از طریـــق رســـانه های 

ــد.  ــی را می طلبـ جمعـ
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انفجار کپسول گاز در شهرستان مرند

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، رئیـــس مرکـــز مدیریـــت حـــوادث و فوریت هـــای  بـــه 
کـــه  گفـــت: عصـــــــر جمعـــه براثـــر ایـــن حادثـــه  پزشــــــــــکی اســـتان آذربایجان شـــــــرقی 
گـــزارش روابـــط عمومـــی  در روســـتای ایـــالت یالقوزآغـــاج مرنـــد اتفـــاق افتـــاد. بـــه 
اســـتان  پزشـــکی  وفوریتهـــای  حـــوادث  مدیریـــت  مرکـــز  رئیـــس  دانشـــگاه، 
ــتای  ــه در روسـ کـ ــه  گفـــت: عصـــر جمعـــه براثـــر ایـــن حادثـ ــان شـــرقی  آذربایجـ
ـــد اتفـــاق افتـــاد ســـه نفـــر دچـــار مصدومیـــت شـــده توســـط  ایـــالت یالقوزآغـــاج مرن
اورژانـــس بـــه مرکـــز درمانـــی انتقـــال یافتنـــد. دکتـــر فـــرزاد رحمانـــی عنـــوان 
کـــودک 3ســـاله و زن 36ســـاله و دختـــر 1۷ســـاله مصدومیـــن ایـــن حادثـــه  کـــرد 
ــن  ــت مصدومیـ ــس وضعیـ ــی اورژانـ ــان اعزامـ کارشناسـ ــزارش  گـ ــق  ــد. طبـ بودنـ

ــد. ــوختگی خفیـــف دارنـ ــاعد و جراحـــت و سـ مسـ
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آیین تکریم و معارفه رؤسای قبلی و فعلی مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت برگزار شد

ــز ملـــی آمـــوزش مدیریـــت  ــای قبلـــی و فعلـــی مرکـ ــه رؤسـ آییـــن تکریـــم و معارفـ
کنفرانـــس مرکـــز بـــا حضـــور دکتـــر  ســـالمت در مورخـــه ۹۷/02/13 در ســـالن 
صومـــی و جمعـــی از معاونیـــن و مســـئولین دانشـــگاه برگـــزار شـــد. در ایـــن مراســـم 
از زحمـــات دکتـــر وحیـــد زمـــان زاده رئیـــس قبلـــی مرکـــز ملـــی آمـــوزش مدیریـــت 
ــر  ــز دکتـ ــا حکـــم رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ ــر شـــد و بـ ســـالمت تقدیـ
ـــزارش  گ ـــه  ـــد. ب گردی ـــی  ـــز معرف ـــن مرک ـــد ای ـــس جدی ـــوان رئی ـــه عن ـــا ب کوش ـــد  احم
ــن  ــن آییـ ــی در ایـ ــر صومـ ــز دکتـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ روابـ
ضمـــن تشـــکر از دکتـــر پزشـــکیان، نایـــب رئیـــس محتـــرم مجلـــس شـــورای 

کـــه  اســـالمی بـــه خاطـــر بنیـــان نهـــادن ایـــن مرکـــز و تقدیـــر از تمامـــی افـــرادی 
کـــرده انـــد. اخـــذ مجـــوز از  در مســـیر ارتقـــاء ایـــن مجموعـــه تـــا بـــه حـــال تـــالش 
گســـترش در ســـال ۹۵ و ایجـــاد ردیـــف بودجـــه ای در قانـــون بودجـــه  شـــورای 
ــر  ــال های اخیـ ــی سـ ــا در طـ کل فضاهـ ــازی  ــار بازسـ کنـ ــی در  کار اساسـ ۹۷ را دو 
برشـــمرد. مجـــوز مرکـــز ملـــی آمـــوزش مدیریـــت ســـالمت بـــا پیگیریهـــای بـــه 
ـــرم در جلســـه مورخـــه ۹۵/0۹/2۸ شـــورای  ـــر محت ـــاعدت وزی ـــل آمـــده و مس عم
گرفـــت ومتعاقـــب آن ردیـــف اعتبـــاری مســـتقل  گســـترش مـــورد موافقـــت قـــرار 

در قانـــون بودجـــه 13۹۷ لحـــاظ شـــد.
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کارگاه تازه های ریزفناوری پزشکی اساتید 
عراقی در دانشکده علوم نوین پزشکی 

کارگاه یک هفتــه ای تازه هــای ریزفنــاوری پزشــکی بــرای 1۷ نفــر 
از اســاتید عراقــی از دانشــگاههای مختلــف بغــداد، ســلیمانیه، 
کشــور عــراق  از صبــح اول اردیبهشــت  کربــال، قادســیه  بصــره، 
مــاه 13۹۷ دردانشــکده علــوم نویــن پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. 
کارگاه بعــد از خــوش آمدگویــی دکترصمــدی  کار ایــن  در آغــاز بــه 
رئیــس دانشــکده و صحبت هــای دکتــر رشــیدی، دکتــر رضایــت 
دبیــر بــورد ریزفنــاوری پزشــکی در وزارت بهداشــت طــی ســخنان 
مبســوطی درخصــوص وضعیــت ایــن رشــته و تجــاری ســازی 
کشــورمان در  محصــوالت ریزفنــاوری درکشــور ایــران و موقعیــت 
بیــن کشــورهای پیشــرفته جهان توضیحــات کاملی ارایــه نمود.
گــزارش روابــط عمومی دانشــکده، این کارگاه که با مشــارکت  بــه 
تحقیاتــی  مرکــز  داروســازی،  دانشــکده  تحقیقاتــی،  کــز  مرا
آزمایشــگاه  کاربــردی دارویــی،  ایمونولــوژی، مرکــز تحقیقــات 
جامــع تحقیقاتــی، دانشــکده پلیمــر دانشــگاه ســهند و آزمایشــگاه 

ــد. گردی ــزار  ــکی برگ ــن پزش ــوم نوی ــکده عل ــی دانش تخصص
ی
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گرفت؛ در مرکز بهداشت استان صورت 
همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

کارشناســان شــاغل در سیســتم  همایــش روز جهانــی بهداشــت حرفــه ای بــا شــرکت 
بهداشــتی، کارشناســان شــاغل در کارخانجات و بیمارســتانها، پزشکان متخصص 
کار و پزشــکان دارای مجــوز، شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات مهندســی  طــب 
گردیــد.  بهداشــت حرفــه  ای در ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار 
کارآمــوز قائــم مقــام معاونــت بهداشــت  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر  بــه 
کارشناســان  از تالش هــای  بــه مدعویــن،  مقــدم  عــرض خیــر  دانشــگاه ضمــن 
کــه بــه نوعــی در حفــظ و  کاری  بهداشــت حرفــه ای شــاغل در تمامــی واحدهــای 
ارتقــاء ســالمتی شــاغلین نقــش دارنــد تشــکر نمــوده و تــداوم ایــن راه را بــا عنایــت بــه 

گــروه بهداشــت  کارشــناس  شــعار ســال خواســتار شــدند. مهنــدس ســیدان اســکویی 
گــزارش مبســوطی از عملکــرد  حرفــه ای مرکــز بهداشــت اســتان نیــز ضمــن ارائــه 
گــروه مهندســی بهداشــت حرفــه ای اســتان، بــه تشــریح برنامه هــای آتــی پرداختــه 
کارشناســان بهداشــت حرفــه ای بخــش خصوصــی در ایجــاد  و خواســتار مشــارکت 
شــرکت های خدمــات مهندســی بهداشــت حرفــه ای شــدند. دکتــر رســولزاده رئیــس 
ــوم پزشــکی  گــروه مهندســی بهداشــت حرفــه ای دانشــکده بهداشــت دانشــگاه عل
کــه در ایــن چنــد ســال  کارهــای خوبــی  تبریــز نیــز در ایــن همایــش بــا اشــاره بــه 
کاری بــا دانشــکده شــدند. اتفــاق افتــاده، خواســتار همکاریهــای خــوب واحدهــای 
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اولین نشست فناورانه معاون محترم تحقیقات و فناوری 
نشست ساماندهی و تجاری سازی طرح های فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

ح هــای فناورانــه در تاریــخ ۹۷/2/11 در محــل طبقــه ســوم کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی )ســاعت ۸: 30الی 10:  اولیــن نشســت ســاماندهی تجاری ســازی طر
گردید. در ابتدای جلســه حاضرین محترم، مســائل و مشــکالت موجود  30( با حضور فناوران و معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز برگزار 
ح هــای فناورانــه را بیــان نمودنــد و معــاون محتــرم نیــز پاســخ های مناســب را در ایــن راســتا بیــان نمودند و مقرر گردیــد تصمیماتی در این راســتا اتخاذ گردد.  در فرآینــد طر
ح فناورانــه را ارائــه نمــوده و بــه ســواالت فنــاوران در ایــن رابطــه پاســخ دادنــد. ســپس رئیــس محتــرم مرکــز رشــد تجهیــزات پزشــکی فرآینــد تجــاری ســازی محصــوالت طــر

بازدید و خرید کتاب توسط دانشکده  تغذیه و علوم غذایی از سی ویکمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران

مدیـــران  بـــه  نامـــه  ارســـال  پیـــرو 
لیســـت  اســـتعالم  گروه هـــا و  محتـــرم 
ح در  کتـــب تخصصـــی مـــورد نیـــاز، طـــر
جلســـه ی هـــم اندیشـــی پژوهشـــی بـــا اعضـــای محتـــرم هیئـــت علمـــی در جلســـه ی 
کتابخانـــه از اعضـــای  مورخـــه ی 13۹۷/1/2۷ و نظرخواهـــی حضـــوری مســـئول 
کتـــب تخصصـــی مـــورد نیـــاز دانشـــکده از  محتـــرم هیئـــت علمـــی دانشـــکده، 
ـــه  ـــگاهی در زمین ـــب دانش کت ـــف  ـــران مختل ـــرکت ها و ناش ـــالی ش ـــای ارس کاتالوگ ه
ــد.  گردیـ ــتخراج  ــی اسـ ــی غذایـ ــت و ایمنـ ــی، بهداشـ ــع غذایـ ــه، صنایـ ــوم تغذیـ علـ

کتـــب  ــه در لیســـت  گرفتـ ــورت  ــرات صـ ــارب قبلـــی بدلیـــل تغییـ ــه تجـ ــه بـ ــا توجـ بـ
موجـــود نمایشـــگاه و لـــزوم بازبینـــی در فهرســـت انتخابـــی و ثبـــت ســـفارش معـــاون 
کتابخانـــه ی دانشـــکده ی تغذیـــه و علـــوم  تحقیقـــات و فنـــاوری و مســـئول 
غذایـــی در تاریـــخ 13۹۷/2/11 )اولیـــن روز افتتـــاح نمایشـــگاه(، عـــازم مأموریـــت 
کتـــاب  از نمایشـــگاه بین المللـــی تهـــران شـــده و پـــس از بازدیـــد  بازدیـــد و خریـــد 
کتـــب تخصصـــی جدیـــد التیـــن بـــه تعـــداد 2۹ عنـــوان، فارســـی بـــه  و خریـــداری 
کتـــب عمومـــی مـــورد نیـــاز دانشـــجویان بـــه تعـــداد 2۹  تعـــداد 3۵ عنـــوان )و 

ــتند.  ــز بازگشـ ــه تبریـ ــوان( بـ عنـ
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باحضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز: 
برگزاری سمیناریک روزه " روزه و سالمت " با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه

االســالم  حجــت  ؛  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
والمســلمین دکتــر آل هاشــم نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه تبریــز در 
کــه بــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه و اســاتید،  ســمینار روزه و ســالمت 
کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز، به همت مرکــز پژوهش های 
کشــوردر تــاالر شــهید شــایانمهر  بیــن رشــته ای علــوم ســالمت و معــارف منطقــه دو 
گفــت: روزه  دانشــکده پزشــکی برگــزار شــد ؛ بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن در مــورد روزه 
عــالوه بــر فوایــد بســیار معنــوی ؛ در ســالمت شــخص روزه دار نیــز بســیار موثــر اســت. 
وی افــزود: احادیــث بســیاری نیــز در ایــن مــورد وارد شــده اســت از جملــه در روایتــی 
کنــد و انســان را از  کــرم )ص( آمــده اســت: روزه روده هــا را تنظیــف مــی  از پیامبــر ا
حــرارت دوزخ دور مــی ســازد. و پزشــکان نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد روزه ســموم 
کاهــش ابتــال بــه ســرطان مــی شــود. وی ادامــه داد:  کــرده و باعــث  بــدن را دفــع 
کــرده و در میــدان صبــر روح انســان را اســتوار  روزه چشــمه رحمــت الهــی را جــاری 
کننــده چهــره شــخصیت انســان در پرتــو عبــادت اســت.  قبــل  مــی ســازد. روزه زیبــا 
از ســخنرانی نماینده ولی فقیه در اســتان، حجه االســالم و المســلمین دکتر یوســف 
خیــری مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و رییــس مرکــز 
کشــور بــا تشــکر  پژوهش هــای بیــن رشــته ای علــوم ســالمت و معــارف منطقــه دو 
ــه نزدیکــی مــاه  ــا اشــاره ب ــزاری ســمینار ب کننــدگان و حامیــان برگ ــزار  از زحمــات برگ

گفــت:  گاهــی از مســایل روزه داری و پزشــکی  مبــارک رمضــان و نیــاز جامعــه بــه آ
ســمینار روزه و ســالمت با حضور و ســخنرانی پزشــکان متخصص و علمای محقق 
بــرای اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه برگــزار مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت عناویــن 

موضوعــات و اســامی ســخنرانان ســمینار بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
گوارش با سخنرانی دکتر محمد حسین صومی �  روزه داری و 
گرفتــه در مــورد روزه در جهــان بــا ســخنرانی  � تحلیلــی از تحقیقــات انجــام 

ــیدی ــا رش ــد رض ــر محم دکت
کلیه با سخنرانی دکتر محسن امجدی � روزه داری و بیماری های 
روزه در بارداری و شیردهی با سخنرانی خانم دکتر فردی آذر �
روزه داری و مصرف دارو با سخنرانی دکتر محمد برزگر جاللی �
ــا ســخنرانی دکتــر  � کلــی مســایل روان پزشــکی در روزه داری اســالمی ب ح  طــر

ایــوب مالــک
روزه در بیماری های قلبی و عروقی با سخنرانی دکتر حسین نامدار �
دکتــر  � خانــم  ســخنرانی  بــا  داری  روزه  و  دنــدان  و  دهــان  ســالمت  حفــظ 

یــی کچو
ــا بــدون محدودیــت بــا ســخنرانی دکتــر  � کالــری ی نقــش روزه بــا محدودیــت 

علــی طریقــت 
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز ؛ بیشترین مشارکت در 
جشنواره سیمرغ را از آن خود کرد

دانشـــجویان  از  اثـــر   100 و  هـــزار   ۵2
داخلـــی و خارجـــی بـــه نهمیـــن دوره 
ســـیمرغ  بین المللـــی  جشـــنواره 
ارســـال شـــد کـــه از میـــان ایـــن آثـــار، 
ســـوی  از  اثـــر  و 2۸  یک هـــزار  تعـــداد 
اســـت.  بـــوده  دانشـــجویان خارجـــی 
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه نقـــل از مفدا، 
ـــنواره  ـــه جش ـــالم دبیرخان ـــاس اع ـــر اس ب
بیشـــترین  ســـیمرغ،  بین المللـــی 
جشـــنواره  از  دوره  ایـــن  در  مشـــارکت 
تعـــداد شـــرکت کننده در  لحـــاظ  بـــه 
بـــه  ایـــن رویـــداد فرهنگـــی متعلـــق 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا 
ـــت. ـــوده اس ـــده ب ـــرکت کنن ـــر ش ۷۸۸ نف

همچنیـــن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
اصفهـــان و کرمـــان بـــه ترتیـــب بـــا ۷26 
ـــب  ـــه ترتی ـــرکت کننده ب ـــر ش و 64۷ نف
ـــاظ  ـــه لح ـــوم ب ـــگاه های دوم و س دانش
جشـــنواره  نهمیـــن  در  مشـــارکت 
ـــن  ـــتند. ضم ـــیمرغ هس ـــی س بین الملل
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه های عل ـــه دانش اینک
شـــهید بهشـــتی و فســـا بـــا ۵64 و ۵34 
ترتیـــب جایگاه هـــای چهـــارم و  بـــه 

پنجـــم را بـــه دســـت آوردنـــد.
ـــنواره  ـــه جش ـــالم دبیرخان ـــاس اع ـــر اس ب
بیشـــترین  ســـیمرغ،  بین المللـــی 
تعـــداد راهیابـــی آثـــار بـــه مرحلـــه نهایی 
ـــوم  ـــگاه عل ـــه دانش ـــوط ب ـــنواره مرب جش
اســـت.  اثـــر   46 بـــا  تبریـــز  پزشـــکی 

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اصفهـــان و 
شـــیراز بـــه ترتیـــب بـــا ارایـــه 44 و 3۵ 
اثـــر در مرحلـــه نهایـــی جشـــنواره، بـــه 
ترتیـــب در رده هـــای دوم و ســـوم قـــرار 
گرفتنـــد. همچنیـــن دانشـــگاه علـــوم 
بهشـــتی  شـــهید  و  اهـــواز  پزشـــکی 
بـــا ارایـــه 33 و 23 اثـــر بـــه دبیرخانـــه 
جشـــنواره، دانشـــگاه های دیگـــر بـــه 
ـــن  ـــه ای ـــده ب ـــه ش ـــار ارای ـــداد آث ـــاظ تع لح

ــد. ــی بودنـ ــزرگ فرهنگـ ــداد بـ رویـ
ـــی  ـــنواره بین الملل ـــی جش ـــه نهای مرحل

تـــا 1۹  ـــای 14  ـــیمرغ طـــی روزهـ ـ ـ ـ سـ
ـــت مـــاه در پردیـــس تئاتـــر  ـ ـ ـ اردیبهشـ
دانشـــجویان  حضـــور  بـــا  تهـــران 
دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی، وزارت 
همچنیـــن  و  آزاد  دانشـــگاه  علـــوم، 
ــد  ــزار خواهـ ــی برگـ دانشـــجویان خارجـ
و  رشـــته ها  برگزیـــدگان  و  شـــد 
ـــنواره  ـــن جش ـــف ای ـــای مختل بخش ه
جداگانـــه،  اختتامیـــه  ســـه  طـــی 
دریافـــت  را  خـــود  جوایـــز  و  معرفـــی 
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز حایز مقام دوم مسابقات 
پرس سینه انتخابی تیم ملی دانشجویان کشور 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، اولین دوره مســابقات  بــه 
کشــور بــرای اعــزام بــه مســابقات  پاورلیفتینــگ انتخابــی تیــم ملــی دانشــجویان 
قهرمانــی  ســینه  پــرس  چــک(و  )جمهــوری  جهــان  دانشــجویان  قهرمانــی  
کشــور از تاریــخ ۹۷/2/24تا۹۷/2/2۵بــه مــدت دو روز و بــا  دانشــجویان سراســر 
کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه  حضــور 21۷ دانشــجوی ورزشــکار از 124 دانشــگاه 

پیــام نــور اردبیــل انجــام برگــزار شــد

تیـــم پاورلیفتینـــگ دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا مربیگـــری 
کردنـــد و در رشـــته  یوســـف عیوضـــی در چهـــار وزن در ایـــن مســـابقات شـــرکت 
پاورلیفتینـــگ مســـابقات براســـاس قوانیـــن و مقـــررات فدراســـیون بین المللـــی 
 ،۷4  ،۸3  ،۹3  ،10۵  ،120  ،+120  ( گانـــه  اوزان هشـــت  در  و  پاورلیفتینـــگ 
کیلوگـــرم محمدرضـــا  کـــه در دســـته وزنـــی 10۵  کیلوگـــرم برگزارشـــد   )۵۹ ،66
ـــوم پزشـــکی تبریـــز توانســـت  صادقـــی دانشـــجوی رشـــته پرســـتاری دانشـــگاه عل
ع 3 حرکـــت اســـکوات، پـــرس ســـینه و لیفـــت توانســـت بـــا مهـــار  در مجمـــو
کیلوگـــرم بـــه مقـــام ســـوم ایـــن مســـابقات دســـت یابـــد و بـــه اردوی  وزنـــه ۵30 
کشـــور جهـــت اعـــزام بـــه مســـابقات جهانـــی  انتخابـــی تیـــم ملـــی دانشـــجویان 
برگـــزار  چـــک  جمهـــوری  کشـــور  در  کـــه  جهـــان  دانشـــجویان  پاورلیفتینـــگ 

میشـــود دعـــوت شـــود.
ــر  ــابقات در رشـــته پـــرس ســـینه قهرمانـــی دانشـــجویان سراسـ در روز دوم ایـــن مسـ
کشـــور، دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز توانســـتند در دســـته وزنـــی 
ـــه  ـــرم ب ـــا مهـــار وزنه1۷۷/۵کیلوگ ـــا تالش هـــای محمدرضـــا صادقـــی ب ـــرم ب کیلوگ  10۵
کیلوگـــرم بـــا تالش هـــای جـــواد حاتمـــی دانشـــجوی  مـــدال طـــال و در دســـته وزنـــی 66 

رشـــته علـــوم آزمایشـــگاهی بـــا مهـــار وزنـــه 
112/۵بـــه مقـــام دوم و هـــادی احمـــدی 
مقـــام  بـــه  کیلـــو  وزنـــی ۸3  دســـته  در 
ـــی ۵۹  ـــته وزن ـــابقات و در دس ـــارم مس چه
ـــم  ـــام پنج ـــه مق ـــدی ب ـــدی احم ـــو مه کیل

مســـابقات دســـت یابنـــد. 
در رده بنـــدی کل تیمـــی، دانشـــگاه علوم 

پزشـــکی تبریـــز بعـــد از دانشـــگاه آزاد مرودشـــت مقـــام دوم کل مســـابقات پـــرس ســـینه 
را بـــه خـــود اختصـــاص داد. الزم بـــه ذکـــر اســـت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز تنهـــا 
کننـــده از وزارت بهداشـــت و درمـــان  دانشـــگاه مقـــام آور در بیـــن دانشـــگاهای شـــرکت 

و آمـــوزش پزشـــکی در ایـــن مســـابقات بـــود.

فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 321397



برگزاری مراسم بزرگداشت 
روز ماما در دانشگاه   

علوم پزشکی تبریز 

ــا روز جهانــی مامــا در سراســر  همزمــان ب
روز  بزرگداشــت  ویــژه  مراســم  کشــور 
جهانــی مامــا و جشــنواره اســتانی ترویــج 
علــوم  دانشــگاه  در  طبیعــی  زایمــان 
رازی  زکریــای  تــاالر  در  تبریــز  پزشــکی 

شــد. برگــزار  داروســازی  دانشــکده 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
جهانــی  روز  بزرگداشــت  درمراســم 

مامــا دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
دســت  از  تشــکر  و  مامــا  روز  تبریــک  ضمــن  تبریــز 
انــدرکاران اجــرای مراســم روز مامــا، بــه ایفــای نقــش 
گــروه از بــدو  گــروه مامایــی در ســنتی ترین  ارزشــمند 
کیــد نمــود. در ادامــه دکتــر  تولــد در حــوزه ســالمت تا
ضمــن  نیــز  دانشــگاه  درمــان  معــاون  پور فتحــی 

تبریــک روز مامــا بــه ترویــج زایمــان بی درد با اســتفاده 
کــرد. همچنیــن  کــم درد و بــی درد اشــاره  از روش هــای 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  درســتی  دکتــر 
گــروه مامایــی در ارائــه خدمــات  پزشــکی، نقــش مهــم 

ســالمت در حــوزه بهداشــت را یــاد آور شــد.
و  اســـتانی  برتـــر  ماماهـــای  از  برنامـــه  انتهـــای  در 
بیمارســـتان های موفـــق در راســـتای ترویـــج زایمـــان 
ـــر  ـــژه تقدی ـــز وی ـــوح ســـپاس و جوای ـــا اهـــدای ل طبیعـــی ب
گفتنـــی اســـت مراســـم ویـــژه بزرگداشـــت  وتشـــکر شـــد. 
ــان  ــج زایمـ ــتانی ترویـ ــنواره اسـ ــا وجشـ ــی مامـ روز جهانـ
اردیبهشـــت   1۵ شـــنبه  روز   ۹:30 ســـاعت  طبیعـــی 
ـــا تجلیـــل  ـــای رازی دانشـــکده داروســـازی ب ـــاالر زکری درت

و قدردانـــی از افـــراد ذیـــل برگـــزار شـــد.
بخش درمان خانم ها الله محمدزاده، افروز 

عبداله زاده، زهره فلقی از مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا)س(

کاظم زاده، سیما  خانم ها رعنا یزدانی نیا، معصومه 
اسماعیلی از مرکز آموزشی درمانی طالقانی

خانم ها لیال درخشانپور زیبا فتحی و میترا ارجمند 

از شبکه بهداشت درمان آذرشهر
خانم ها سیما سید عربی منیژه غیور از شبکه 

بهداشت و درمان اسکو
خانم ها زهرا پناهی لیلی جعفری، معصومه جبارزاده 

و پروانه علیزاده از شبکه بهداشت و درمان اهر
خانم ها سودابه درگاهی و صفوره لشگری از شبکه 

بهداشت و درمان بستان آباد
خانم ها پروین شیری و فریده جوانمرد از شبکه 

بهداشت و درمان بناب
خانم ها رقیه شعبانی و زهرا رنجبر از شبکه بهداشت 

درمان جلفا
-  خانم ها فهیمه مشفقی و رقیه خسروی از شبکه 

بهداشت درمان چاراویماق
-  خانم  آرزو عبادی کدخدالو از شبکه بهداشت درمان 

خدا آفرین
خانم ها زهرا فرقت شاهگلی رقیه ابراهیمی و الناز جاملو 

از شبکه بهداشت درمان شبستر
خانم ها سمیرا روحی و مریم روشنایی از شبکه بهداشت 

درمان عجب شیر
خانم ها آرزو خدادادی، مهرناز اصغری و رویا اژدری از 

شبکه بهداشت درمان کلیبر
خانم ها سیما وفائیان- حبیبه مرادی 

سیما علیزاده فرد و آرزو ملک پور از 
شبکه بهداشت درمان میانه

خانم ها لیال قدیمی و خدیجه 
ستاری از شبکه بهداشت  و درمان 

ملکان
خانم هاسحر حیدرپور، سکینه 
کنگری مریم فرشباف و فاطمه 

رحیمی از شبکه بهداشت و درمان 
مرند

خانم رقیه وظیفه شناس از شبکه 
بهداشت و درمان ورزقان

خانم ها فریبا ترابی و ریحانه مسیبی از شبکه بهداشت 
درمان هشترود

خانم ها ریحانه سالم، مریم ادهمی خواجه و بهناز 
حسنی مهر از شبکه بهداشت درمان هریس

خانم رعنا حسن نژاد از بیمارستان شهید محالتی     
خانم صفا مددی از بیمارستان 2۹ بهمن

خانم زهرا جباری از بیمارستان بهبود
خانم وحیده حسینیان از بیمارستان شمس

خانم فرزانه رضایی از بیمارستان الغدیر
خانم سحر سپهروند از بیمارستان امیرالمومنین)ع(

خانم حمیده شاکری نیا از بیمارستان پزشکان ولیعصر
خانم پریسا کاظمی از بیمارستان نورنجات

خانم فرزانه راد نژاد از بیمارستان شفا
خانم فرنوش گرامی از بیمارستان ۵22 ارتش

خانم ثریا زلفی از بیمارستان شهریار
خانم رقیه نوری زاده از دانشکده پرستاری و مامایی

خانم شیوا لطیفی از معاونت درمان
خانم ها رزیتا فیروزنیا، نسرین فرشباف، نازیال 

قیطرانی و افخم فاضل از معاونت بهداشتی دانشگاه
خانم ها هانیه محمدرضایی، افسانه میرزاپور، 

شکیبا اسالمی، فاطمه محمدی، مریم محمدی، 
فرانک قریشی زاده و اشرف السادات نوردادگر از 

مرکز بهداشت شهرستان تبریز
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کشور:  برای اولین بار در شمالغرب 
استخوان و مفصل فک دختر 8 ساله که در 4 سالگی در نتیجه 

حادثه رانندگی دچار آسیب دیدگی شده بودبا تالش جراح 
متخصص فک و صورت و تیم جراحی مرکزآموزشی درمانی 

امام رضا )ع( تبریز با موفقیت تعویض و پیوند شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
پزشــکان مرکــز آموزشــی درمانــی امــام 
رضــا)ع( بــرای اولیــن بــار در شــمال غرب 
کشــور موفــق بــه جایگزینــی اســتخوان 
ــروف آن  ــراه غض ــه هم ــینه ب ــه س قفس
و  دیــده  آســیب  اســتخوان  بــه جــای 
جــوش خــورده فــک صــورت دختــر ۸ 

ــدند. ــاله ش س
اســـتاد  خیـــاوی  خورشـــیدی  رضـــا 
ـــک  ـــی ف ـــص جراح ـــگاه و متخص دانش
ـــاره گفـــت: شکســـته  و صـــورت در ایـــن ب
شـــدن اســـتخوان فـــک بیمـــار و بـــه 
جـــوش  و  درمـــان  عـــدم  آن  دنبـــال 
خـــوردن بـــه همدیگـــر باعـــث قفـــل 
باعـــث  و  شـــده  بیمـــار  فـــک  شـــدن 

اختـــالل در زندگـــی روزمـــره و صحبـــت 
خورشـــیدی  بـــود.  شـــده  وی  کـــردن 
و  آمادگـــی  اعـــالم  از  پـــس  داد:  ادامـــه 
انجـــام اقدامـــات اولیـــه بـــرای عمـــل 
جراحـــی بـــه دلیـــل حـــاد بـــودن وضعیت 
بیمـــار بـــرای بیهوشـــی، حمـــزه حســـین 
مرکـــز  بیهوشـــی  متخصـــص  زاده 
آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز 
بـــا اســـتفاده از تکنیـــک خاصـــی کـــه 
بـــدون کمتریـــن عـــوارض بـــرای بیمـــار 
ـــرده  ـــار ک ـــی بیم ـــه بیهوش ـــدام ب ـــد اق باش

و عمـــل بـــا موفقیـــت انجـــام شـــد.
این اســتاد دانشــگاه در خصوص مدت 
زمــان عمــل و نیــز عــوارض احتمالــی 
ایــن نــوع عمــل ابــراز داشــت: ایــن عمــل 

با اســتفاده از دنده پنجم قفســه سینه 
بیمــار بــه همــراه غضــروف آن در یــک 
پروســه ۵ ســاعته جایگزین اســتخوان 
فــک بیمــار شــدا و اگــر حیــن جراحــی 
دقــت الزم بــه عمــل نیایــد عوارضــی 
ــورت،  ــب ص ــدن عص ــیب دی ــد آس مانن
خونریزی شــدید، بســته نشــدن چشم 
ــبختانه  ــه خوش ــت ک ــال داش ــه دنب را ب
بــا  بــا رعایــت تمــام اصــول مراقبتــی 
ــا  ــی ب ــل جراح ــن عم ــر ای ــن خط کمتری

ــد. ــام ش ــت انج موفقی

وی ادامـه داد: پـس از انجـام موفقیـت 
اکنـون  هـم  جراحـی  عمـل  ایـن  آمیـز 
دهان بیمار 3۵ میلیمتر باز می شـود و 
یک روز پس از انجام عمل نیز جلسات 
رونـد  و  تجویـز  وی  بـرای  فیزیوتراپـی 
طبیعی زندگی برای وی آغاز می شـود. 
گفتنـی اسـت عمـل جراحـی تعویـض 
فـک صـورت بـه ایـن روش بـرای اولیـن 
بـار در شـمالغرب کشـور توسـط جراحان 
فک و صورت مرکزآموزشی درمانی امام 

رضـا)ع( تبریـز انجـام پذیرفـت.
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برگزاری ژورنال کالبهای مشترک بین دو گروه پزشکی اجتماعی و طب سنتی 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
یافته هـــای  علمـــی  بررســـی  بـــرای 
طراحـــی  ســـنتی،  طـــب  بـــر  مبتنـــی 
ـــا  ـــط ب ـــتاندارد مرتب ـــنامه های اس پرسش
ـــول  ـــف از اص ـــای مختل ـــزاج و بیماریه م
اولیـــه روش تحقیـــق در حـــوزه طـــب 
ـــور  ـــن منظ ـــه همی ـــد. ب ـــی باش ـــنتی م س
ـــس  ـــا تدری ـــنامه ب ـــی پرسش کارگاه طراح
آقـــای دکتـــر پزشـــکی، عضـــو هیئـــت 

اجتماعـــی  پزشـــکی  گـــروه  علمـــی 
ـــر  ـــور 30 نف ـــا حض ـــکی و ب ـــکده پزش دانش
از دانشـــجویان Ph.D. طـــب ســـنتی 
ــکی در  ــخ پزشـ ــد تاریـ ــی ارشـ و کارشناسـ
محـــل دانشـــکده طـــب ســـنتی برگـــزار 
ـــد. شـــرکت کننـــدگان در ایـــن کارگاه  گردی
ضمـــن آشـــنایی بـــا اصـــول اولیـــه طراحی 
تعییـــن  روش هـــای  بـــا  پرسشـــنامه، 
پرسشـــنامه های  پایایـــی  و  روایـــی 

مرتبـــط بـــا طـــب ســـنتی بـــه صـــورت 
عملی آشـــنا شـــدند. در راســـتای آشنایی 
ســـنتی  طـــب  دانشـــجویان  بیشـــتر 
پرسشـــنامه  طراحـــی  ـــوژی  متدول بـــا 
ارتبـــاط علمـــی  ایجـــاد  و همچنیـــن 
ـــی  ـــکی اجتماع ـــروه پزش ـــن گ ـــتر بی بیش
و گـــروه طـــب ســـنتی، ژورنـــال کالب هـــای 
مشـــترکی بیـــن ایـــن دو گـــروه برگـــزار 

ــد. ــد شـ خواهـ
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برگزاری جلسه  گروه علوم و صنایع غذایی در مورد 
آزمون جامع دکترا با حضور اساتید میهمان 

گــروه علــوم و صنایــع غذایــی دانشــکده ی تغذیــه و علــوم غذایــی بــا  جلســه ی 
ج زاده، دکتــر قنبــرزاده و دکتــر  حضــور اســاتید میهمــان جنــاب آقایــان دکتــر فــر
گــروه و معــاون محتــرم آموزشــی و تحصیــالت  آزادمــرد بــه همراهــی اعضــای 
گــروه علــوم و صنایــع  تحمیلــی دکتــر عباســعلیزاد در اتــاق تحصیــالت تکمیلــی 
غذایــی برگــزار شــد. در خصــوص منابــع درســی، نحــوه و زمــان آزمــون جامــع 

گرفــت.  دکتــری بحــث و تبــادل نظــر انجــام 
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دکتر صومی در جمع سفیران پیوند: 
 پیوند یعنی، حیات را می توان ادامه داد

اولیـــن گردهمایـــی ســـفیران پیونـــد 
1۸ اردیبهشـــت ۹۷ تقریبـــا همزمـــان 
ــالن  ــای خـــاص در سـ ــا روز بیماری هـ بـ
ـــا  ـــگاه ب ـــت دانش ـــوزه ریاس ـــس ح کنفران
شـــعار "اهـــدای عضـــو اهـــدای زندگـــی" 
رئیـــس  صومـــی  دکتـــر  حضـــور  بـــا 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، دکتـــر پـــور 
فتحـــی معـــاون درمـــان، دکتـــر کاکایـــی، 
دکتـــر زمـــردی، دکتـــر نجاتـــی، دکتـــر 
آقـــا خیـــری و ســـایر  افخمـــی، حـــاج 

مدعویـــن برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
در ابتـــدای گردهمایـــی دکتـــر صومـــی 
ضمـــن تشـــکر و قدردانـــی از انســـانهای 
ـــوزه  ـــران ح ـــالمت، مدی ـــوزه س ـــادم ح خ
اعضـــا،  پیونـــد  ســـفیران  ســـالمت، 
کاکایـــی،  دکتـــر  و  پورفتحـــی  دکتـــر 

ــه  ــرای ادامـ ــد بـ ــد را  امیـ ــای پیونـ معنـ
صومـــی  دکتـــر  دانســـتند.  حیـــات 
راه  تاریخچـــه  بـــه  اشـــاره  ضمـــن 
انـــدازی واحـــد پیونـــد کبـــد گفـــت: از 
ــد  ــه واحـ ــود کـ ــده بـ ــرر شـ ــال ۸۷ مقـ سـ
مـــا  انـــدازی شـــود و  راه  کبـــد  پیونـــد 
در  خـــود  تعهـــدات  جـــزء  را  کار  ایـــن 
برنامه هـــای اجرایـــی دانشـــگاه قـــرار 
دادیـــم کـــه بـــه حـــول و قـــوه الهـــی 
آغـــاز  پیونـــد  واحـــد  از  بهره بـــرداری 
بـــا  همزمـــان  کبـــد  پیونـــد  اولیـــن  و 
حضـــور ریاســـت محتـــرم جمهـــور در 
تبریـــز انجـــام شـــد کـــه افتخـــار بزرگـــی 
بـــرای شـــهر اولیـــن هـــا بـــوده اســـت.
دکتــر صومــی هــم چنیــن از انجــام دو 
پیونــد کبــد و شــش پیونــد کلیــه در 
کمتراز دو هفته که جز موفق ترین آمار 

پیونــد اســت وتولیــد پوســت دردو ســال 
آینــده خبــر داد. رئیــس دانشــگاه ضمن 
قدردانــی و تشــکر از خانواده های فداکار 
مقابــل  در  تعظیــم  و  اهداکننــدگان 
ایــن خانواده هــا کــه الگویــی خواهنــد 
ــود  ــا وج ــت: ب ــران گف ــل دیگ ــود درمقاب ب
چنیــن انســانهایی چرخــه تابــو اهــدای 

ــت. ــده اس ــته ش ــد شکس ــو و پیون عض
گــر  تــالش  افــراد  و  ازاســاتید  ادامــه  در 
در واحــد پیونــد دکتــر کاکایــی، دکتــر 
دکترنجاتــی،  دکترزمــردی،  رحیمــی، 
ــا،  ــفیران پیونداعض ــودی و س ــر اس دکت

تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
دکتــر پورفتحــی معــاون درمــان نیــز 

ــن  ــالمت، ضم ــفیران س ــش س در همای
تشــکر ویــژه از زحمــات دکتــر صومــی 
کــه درمقابــل تمام نامالیمــات یک تن 
ایســتاده انــد وبخاطــر حضــور ایشــان 
خیــال  بــا  عضــو  اهــدای  اعضــای 
راحــت کار کــرده انــد گفــت: مــن بعنــوان 
ســرباز در کنــار تیــم ایشــان کار مــی کنــم 
مرکــز  پیونــد  مرکــز  کــه  خواســتارم  و 
ــطح  ــا رادر س ــام رض ــی ام ــی درمان آ«وزش
برنــد  عنــوان  بــه  منطقــه  و  کشــور 
ــن  ــا نواخت ــت ب ــم. در نهای ــی کنی معرف
تــار مرحــوم هنرمنــد آقــای تــاری زاده 
اهداکننــده عضــو و تجلیــل از خانــواده 

ایشــان مراســم بــه پایــان رســید.
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معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛
راه اندازی موسسات خیریه در همه مراکز آموزشی 

درمانی استان آذربایجان شرقی

در  بیمارســـتانی  خیریـــه  موسســـه  راه انـــدازی  اساســـنامه  تدویـــن  نحـــوه 
کـــز درمانـــی در شـــبکه های  بیمارســـتان های دولتـــی بـــا حضـــور روســـا و مدیـــران مرا
بهداشـــت و درمـــان اســـتان و بیمارســـتان های تبریـــز در نشســـتهای حضـــوری مـــورد 

بحـــث و بررســـی و هم اندیشـــی قـــرار می گیـــرد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز دکتـــر طاهراقـــدم گفـــت: بـــا  بـــه 
عنایـــت بـــه ابالغیـــه مقـــام عالـــی وزارت بهداشـــت در خصـــوص اهمیت مشـــارکت های 
کـــه در حـــال حاضـــر  مردمـــی در ارتقـــای ســـالمت جامعـــه و بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
کمک هـــای مردمـــی نقـــش بـــه ســـزایی در بهبـــود ارایـــه خدمـــت بـــه مـــردم در حـــوزه 
ســـالمت بـــه ویـــژه در ســـطح بیمارســـتان های دانشـــگاهی دارنـــد بایـــد دانشـــگاه های 
ـــی  ـــتان دولت ـــر بیمارس ـــن ه ـــه ای در بط ـــه خیری ـــاد موسس ـــه ایج ـــکی زمین ـــوم پزش عل
ــا اســـتفاده از پتانســـیل های ایـــن موسســـات، زمینـــه افزایـــش  ــا بـ کننـــد تـ را فراهـــم 
ـــش  ـــان بی ـــوزه درم ـــی در ح ـــارکت های مردم ـــد مش ـــهیل در فراین ـــن و تس ـــش خیری نق

از پیـــش فراهـــم شـــود. ایشـــان بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از دغدغه هـــای وزارت بهداشـــت 
گفـــت: تشـــکیل ایـــن موسســـه ها در راســـتای  کـــردن نظـــام ســـالمت اســـت  اجتماعـــی 
ســـاماندهی خدمـــات عـــام المنفعـــه و امـــور نیکـــوکاری و بهـــره بـــرداری از منابـــع حاصـــل 
از امـــور خیریـــه جهـــت تامیـــن نیاز هـــای دارویـــی، درمانـــی، حمایتـــی و تجهیـــزات مـــورد 
نیـــاز بیمـــاران، همچنیـــن ســـاخت و بازســـازی بیمارســـتان، درمانگاه هـــای تخصصـــی 
کیفـــی خدمـــات ســـالمت در بیمارســـتان و ســـاخت همـــراه ســـرا  و نیـــز توســـعه کمـــی و 

بـــرای اســـکان همراهـــان بیمـــاران بســـتری مـــی باشـــد. 
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جلسه معاونین غذا-دارو و بهداشت دانشگاه با اعضای هیأت رئیسه  و مدیران گروه دانشکده تغذیه

ــای  ــگاه، اعض ــور  معاونیــن غــذا-دارو و بهداشــت دانش ــا حض ــه ب ک در جلســه ای 
رئیــس  ابتــدا  گــروه تشــکیل شــد،  هیــأت رئیســه دانشــکده تغذیــه و مدیــران 
ــه نقــش حمایتــی آموزشــی و  ــر احســانی، ضمــن خوشــامدگویی ب دانشــکده، دکت
پژوهشــی دانشــگاه و مســائل تخصصــی مرتبــط بــا تغذیــه و علــوم غذایــی اشــاره 
کیــد کــرد:   دانشــکده  تغذیــه و علــوم غذایــی خــود را ملــزم به هماهنگی  نمــوده و تأ

کلــی دانشــگاه در ایــن حــوزه می دانــد. بــا سیاســت های 
گــزارش مفصلــی  در ادامــه، دکتــر طریقــت، معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــکده، 
کــرده و از حمایت هــای بــی شــائبه ی  از دالیــل طــرح جشــنواره ی تغذیــه ســالم ارائــه 

مدیــر فنــاوری ســالمت دانشــکده و معــاون پژوهشــی دانشــگاه قدردانــی کرد. ســپس 
ــازی در  ــگ س ــر فرهن ــد ب کی ــن تأ ــگاه، ضم ــذا و داروی دانش ــاون غ ــی مع ــر نعمت دکت
ســطح کارخانه هــای صنایــع غذایــی جهــت تولیــد غذاهــای بــا کیفیت تــر و ســالم تر، 
پیشــنهاد تشــکیل شــورایی در ســطح دانشــگاه بــرای هماهنگی هــای بیشــتر را ارائــه 
نمــود. همچنیــن، دکتــر درســتی معــاون بهداشــتی دانشــگاه نیــز ضمــن تشــکر از 
کیــد بــر تشــکیل شــورای غــذا و تغذیــه دانشــگاه و نیــز آمادگــی  تشــکیل جلســه و تأ
همــه جانبــه ی معاونــت بهداشــتی را اعــالم نمــوده و اجــرای برنامه هــای مفیــد و 

کل اســتان را خواســتار شــد. مثبــت در 
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در دانشکده دندانپزشکی تبریز: 
سمینار تخصصی بازسازی بیولوژیک استخوان برگزار شد

ســمینار دو روزه بازســازی بیولوژیــک 
ایمپلنــت  درمانهــای  در  اســتخوان 
ــکی  ــکده دندانپزش ــکاری دانش ــا هم ب
 BPP تبریــز و دانشــکده دندانپزشــکی
بین المللــی  آکادمــی  و  انگلســتان 
ــای  ــه روزه ــوژی Allo فرانس ایمپلنتول

محــل  در  مــاه  اردیبهشــت   21 و   20
آمفــی تئاتــر این دانشــکده برگزار شــد.
پروفســور  ســمینار،  ایــن  در 
آنــدره  پروفســور  و  ماهرالمصــری 
پالرمــو انــواع بازســازیهای اســتخوان 
را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد. 

ســپس دکتــر بهــزاد هوشــمند اســتاد 
شــهید  دندانپزشــکی  دانشــکده 
مدیــره  هیــات  رئیــس  و  بهشــتی 
در  ایــران  پریودنتولــوژی  انجمــن 
فاکتورهــای  از  اســتفاده  خصــوص 
رشــد در رژنراســیون اســتخوان اطــراف 

ایمپلنــت ســخنرانی نمــود و ســپس 
توســط  زنــده  جراحــی  مــورد  یــک 
فاکتورهــای  از  اســتفاده  بــا  ایشــان 
گذاشــتن  جهــت  اتــوژن  رشــدی 
ــه همــراه ســینوس لیفــت  ایمپلنــت ب

گرفــت. صــورت 
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کسب رتبه دوم کشـوری توسط مجله
 Advanced Pharmaceutical Bulletin)APB( 

 Advanced Pharmaceutical Bulle- کشــوری مجلــ کســب رتبــه دوم  بــه مناســبت نمایــه شــدن و  هضمــن تبریــک 
)tin )APB دانشــکده داروســازی تبریــز دربانــک اطالعاتــی Scopus ســال 201۷  ,  از تالشــهای ارزشــمند جنــاب آقــای 
گــردد. فهرســت مجــالت علمــی نمایــه شــده وزارت بهداشــت در بانــک اطالعاتــی  دکتــر هــادی ولیــزاده تقدیــر و تشــکر مــی 

scopus در هــر لحظــه از طریــق آدرس http: //journal.research.ac.ir/scopus قابــل دســترس اســت.

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 361397



کرد:  ح  سخنگوی وزارت بهداشت پیرامون موضوع اسیدپاشی مطر
قوانین بازدارنده، مسیر برون رفت از صدمات ناشی از 

اسیدپاشی

ـــت در  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخنگوی وزارت بهداشـ ـ ـ ـ سـ
ـــیدپاشی  ـ ـ ـ ـــوان اسـ ـ ـ ـ ـ یادداشـــتی بـــا عنـ
 )acid throwing or acid attack(
شـــدید  انـــواع  از  یکـــی  نوشـــت: 
علیـــه  بیشـــتر  کـــه  بـــوده  خشـــونت 
زنـــان صـــورت گرفتـــه و ممکـــن اســـت 
ــه مـــرگ قربانـــی  ــر بـ ــواردی منجـ در مـ
ــیدی  ــوع اسـ ــایعترین نـ ــود. شـ ــز شـ نیـ
ـــولفوریک  ـــید س ـــی رود، اس ـــکار م ـــه ب ک
ـــی  ـــت. اسیدپاش ـــک اس ـــید نیتری ـــا اس ی
حملـــه ای اســـت کـــه نـــه بـــه قصـــد 
قتـــل، بلکـــه معمـــواًل بـــرای انتقـــام 
و  اجتماعـــی  زندگـــی  نابودگـــی  و 
می شـــود.  انجـــام  قربانـــی  آینـــده 
اســـید مـــاده ای اســـت کـــه قرن هـــا از 
ــر  ــه نظـ ــا بـ ــذرد، امـ ــناخت آن می گـ شـ
اسیدپاشـــی  پدیـــده  کـــه  نمی رســـد 
قدمتـــی بیشـــتر از صـــد و پنجـــاه ســـال 

داشـــته باشـــد.
ـــتار،  ـــن نوش ـــی در ای ـــرج حریرچ ـــر ای دکت
اسیدپاشـــی  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا 
توســـعه  نظـــر  از  کـــه  کشـــورهایی  در 
اجتماعـــی و اقتصـــادی در وضعیـــت 
ـــیتی  ـــکاف جنس ـــتند و ش ـــی نیس خوب

کـــودکان  و  زنـــان  و خشـــونت علیـــه 
ایـــن  نوشـــت:  اســـت،  زیـــاد  آنهـــا  در 
پدیـــده در کشـــورهای زیـــادی در دنیـــا 
دیـــده می شـــود و در کشـــورهایی کـــه 
کشـــورهای  یعنـــی  اســـت،  شـــایع تر 
از  جنـــوب آســـیا، ســـابقه ای بیشـــتر 
ــتان،  ــدارد. در افغانسـ ــال نـ ــاه سـ پنجـ
طالبـــان  حکومـــت  دوران  در 
ـــده  ـــل ش ـــه تعطی ـــه های دختران مدرس
دختـــران  صـــورت  بـــر  اسیدپاشـــی  و 
در  بـــود.  شـــده  مرســـوم  مدرســـه ای 
معمـــواًل  اسیدپاشـــی  بنـــگالدش، 
شـــکلی از خشـــونت خانگـــی اســـت. 
در ایـــران تقریبـــًا در ۹0 درصـــد مـــوارد 
ــتند.  ــان هسـ ــی زنـ ــی، قربانـ اسیدپاشـ
برخـــی از خواســـتگارانی کـــه در روابـــط 
می خورنـــد،  شکســـت  عاشـــقانه 
زن  صـــورت  بـــر  اسیدپاشـــی  بـــا 
تخریـــب  قصـــد  )بـــه  موردنظرشـــان 
زیبایـــی وی( انتقـــام گیـــری می کننـــد. 
برخـــی از کارشناســـان، قوانیـــن مربـــوط 
انـــدازه کافـــی  بـــه  را  بـــه اسیدپاشـــی 
بنـــگالدش  نمی داننـــد.  بازدارنـــده 
مـــوارد  گـــزارش  باالتریـــن  از  یکـــی 
ـــورها  ـــایر کش ـــان س ـــی را در می اسیدپاش
ـــال  ـــه از س ـــوری ک ـــه ط ـــد، ب ـــی باش دارا م
1۹۹0 تـــا ســـال 2013، حـــدود 3۵12 مـــورد 
اسیدپاشـــی گـــزارش شـــد. در پاکســـتان 
ــاد  ــی زیـ ــداد اسیدپاشـ ــم تعـ ــد هـ و هنـ
اســـت و هـــر ســـاله بیشـــتر مـــی شـــود. 
بـــه  می تـــوان  کشـــورها  ســـایر  از 
هنـــگ  الئـــوس،  ویتنـــام،  کامبـــوج، 

کنـــگ، چیـــن، انگلیـــس، آفریقـــای 
و  جامائیـــکا  اوگانـــدا،  جنوبـــی، 
پدیـــده  ایـــن  نمـــود.  اشـــاره  اتیوپـــی 
در ایـــران و افغانســـتان و عربســـتان 
دارد. وجـــود  هـــم  عـــراق  و  ســـعودی 
وی در ایـــن یادداشـــت، خاطرنشـــان 
ـــس در  ـــور انگلی ـــار در کش ـــق آم ـــرد: طب ک
بیـــن ســـال های 2011 تـــا 2012، تعـــداد 
10۵ مـــورد قربانـــی اسیدپاشـــی شـــده 
ـــد  ـــتاد درص ـــن، هش ـــن بی ـــه از ای ـــد، ک ان
ـــد.  ـــکیل می دادن ـــان تش ـــان را زن قربانی
اقدامـــات  ایـــن  اصلـــی  انگیزه هـــای 
ــا  ــت، امـ ــتی مشـــخص نیسـ ــه درسـ بـ
ســـرقت،  از  می تـــوان  بیـــن  ایـــن  در 
حمله هـــای  یـــا  خانگـــی  خشـــونت 
علـــل  ســـایر  از  بـــرد.  نـــام  تصادفـــی 
ــه فعالیت هـــای سیاســـی  ــوان بـ می تـ

و اجتماعـــی اشـــاره نمـــود.
یکـــی از معـــدود پژوهش هـــا در ایـــن 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــران، پژوهش ـــه در ای زمین
در بیمارســـتان ســـوختگی مطهـــری 
انجـــام شـــده اســـت. در ایـــن مطالعـــه 
مشـــخص شـــد کـــه در مـــدت شـــش 
ــر 13۸۹،  ــا مهـ ــرداد 13۸3 تـ ــال، از خـ سـ
۵۹ مـــورد اسیدپاشـــی در بیمارســـتان 
ســـوختگی مطهـــری تهـــران بســـتری 
ــن پژوهـــش ۵1  ــاس ایـ ــر اسـ ــدند. بـ شـ

مـــرد و 4۹ درصـــد  قربانیـــان  درصـــد 
زن بودنـــد و پنـــج نفـــر از آنهـــا زنـــده 
ــی  ــی فوقانـ ــورت و نواحـ ــد. صـ نماندنـ
دیگـــری  جـــای  هـــر  از  بیشـــتر  تنـــه 
هـــدف حملـــه قـــرار گرفتـــه بودنـــد و 
ــای  ــی از اعضـ ــواًل یکـ ــیدپاش معمـ اسـ
بســـتگان  یـــا  خانـــواده  نزدیـــک 
بودنـــد. بیشـــترین دالیـــل اسیدپاشـــی، 
خواســـتگاری ناموفـــق، رابطـــه خـــارج 
درخواســـت  یـــا  ازدواج  چارچـــوب  از 
طـــالق همســـر بـــود. عواملـــی مثـــل 
و  اجتماعـــی  بـــد  وضعیـــت  فقـــر، 
ــم  ــی هـ ــرداری مالـ ــادی و کالهبـ اقتصـ
ـــی  ـــد. نیم ـــایع بودن ـــل ش ـــر عوام از دیگ
یـــا  شـــوهر  حملـــه  هـــدف  زنـــان،  از 
بســـتگان دیگـــر قـــرار گرفتـــه بودنـــد و 
بقیـــه آنهـــا مـــورد هـــدف افـــراد غریبـــه 
ــز در  ــی نیـ ــردان قربانـ ــدند. مـ ــع شـ واقـ
افـــراد  حملـــه  هـــدف  مـــوارد  بیشـــتر 
غریبـــه )36٪(، نامعلـــوم )3۵٪(، در 
حیـــن دعـــوا )1۷٪( یـــا قربانـــی حملـــه 
همسرشـــان )12٪( بودنـــد. متوســـط 
ســـن قربانیـــان 36 ســـال و متوســـط 
اکثـــر  بـــود.  درصـــد   30 ســـوختگی 
قربانیـــان مـــرد مجـــرد و اکثـــر قربانیـــان 

زن متأهـــل بودنـــد.
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اجالس مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد

ــران روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ها و دانشـــکده های علـــوم پزشـــکی   اجـــالس مدیـ
کشـــور و ســـازمان های تابعـــه در مرکـــز همایش هـــای رازی در دانشـــگاه  سراســـر 
کـــه  ـــدا، در ایـــن اجـــالس یـــك روزه  گـــزارش وب ـــه  ـــوم پزشـــکی ایـــران برگزارشـــد. ب عل
کل دفتـــر  بـــا حضـــور معاونیـــن بهداشـــت، درمـــان، برنامـــه ریـــزی راهبـــردی و مدیـــر 
آمـــار و فنـــاوری وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی برگـــزار شـــد هـــر یـــك 
از معاونیـــن در خصـــوص مهمتریـــن برنامه هـــای هـــر یـــك از حوزه هـــا ســـخنرانی 
ــدی  ــدس عابـ ــن مهنـ ــن اجـــالس همچنیـ ــزارش، در ایـ گـ ــن  ــاس ایـ ــد. براسـ کردنـ

نـــژاد معـــاون برنامـــه ریـــزی و هماهنگـــی معاونـــت برنامـــه ریـــزی راهبـــردی، 
کـــرد. در ادامـــه ایـــن  برنامـــه عملیاتـــی ســـال 97 حـــوزه روابـــط عمومـــی را تشـــریح 
اجـــالس، دکتـــر محمـــد شـــریعتی قائـــم مقـــام معـــاون بهداشـــت، ضمـــن تشـــریح 
برنامـــه پزشـــك خانـــواده و نظـــام ارجـــاع، بـــه پرســـش های مدیـــران روابـــط عمومـــی 
کل دفتـــر آمـــار  دانشـــگاهها در ایـــن زمینـــه پاســـخ داد. دکتـــر ســـیدمحمود تـــارا مدیـــر 
و فنـــاوری وزارت بهداشـــت نیـــز در ایـــن اجـــالس، بـــه ابعـــاد مختلـــف موضـــوع پیـــام 

رســـانی در حـــوزه ســـالمت پرداخـــت 
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کرد:  ح  کشوری تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد مطر کارگاه  دکتر صومی در 
ما در خصوص پیشگیری از اعتیاد راهی جز ارتقای آگاهی های مردم نداریم / آموزش با شیوه 

SHEP model بسیار تاثیر گذار است

گفــت:  کــرد  کتــاب پیشــگیری از اعتیــاد صحبــت مــی  کــه در آییــن رونمایــی از  گــزارش پایــگاه خبــری معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز: دکتــر صومــی  بــه 
کشــور، ســتاد مبــارزه بــا مــواد  کتــاب آموزشــی بــا موضــوع  اعتیــاد بــا همــکاری ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران، شــورای اجتماعــی وزارت 
گیــر وزارت بهداشــت و توســط دکتــر نــور آبــادی و همکارانشــان در معاونــت اجتماعــی دانشــگاه تهیــه و تدویــن شــده اســت. ایشــان  مخــدر، مرکــز مدیریــت بیماریهــای وا

گــذاری آمــوزش هــم ســانان در قالــب روش آموزشــی شــپ بوده ایــم. کــرات شــاهد تاثیــر  ادامــه داد مــا بــه 

کشـــوری جمعیـــت  تبریـــز حضـــور مســـئولین  رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
جوانـــان هـــالل احمـــر جمهـــوری اســـالمی و همچنیـــن جوانـــان هـــالل احمـــر چهـــار 
اســـتان را در ایـــن کارگاه آموزشـــی بـــه فـــال نیـــک گرفـــت و گفـــت: مـــا بـــه شـــعار شـــما 
کـــه انســـان مهربـــان دنیـــای آرامـــی را بـــه ارمغـــان میـــاورد بســـیار معتقـــد  جوانـــان 
بـــه  نســـبت  فـــردی  حرکت هـــای  کـــه  ای  جامعـــه  در  افـــزود:  ایشـــان  هســـتیم. 
حرکت هـــای اجتماعـــی شـــایعتر شـــده و افـــراد متاســـفانه بیشـــتر بـــه فکـــر خودشـــان 
هســـتند وهمســـایگان از حـــال همدیگـــر بـــی خبرنـــد در جمـــع جوانـــان هـــالل احمـــر 
کـــردن بـــرای مـــردم بســـیار ارزشـــمند اســـت.   بـــودن و در یـــک محیـــط جمعـــی فکـــر 

دکتـــر صومـــی در ادامـــه ضمـــن ارج نهـــادن بـــه فعالیتهـــای گروهـــی و جمعـــی ادامـــه داد: 
در میـــان جمـــع بـــودن و بـــرای آســـایش یکدیگـــر زحمـــت کشـــیدن و زدودن آالم دیگـــران 
میتواند بهشـــت مصفایی را برای انســـان ایجاد کند که حالوت و شـــیرینی آن انســـان 
را بـــرای ادامـــه فعالیتهـــای خیرخواهانـــه تشـــویق و ترغیـــب کنـــد و خوشـــحالم که جمع 
هـــالل احمـــری هـــا ایـــن گونـــه هســـتند و برایشـــان آرزوی توفیـــق دارم. گفتنـــی اســـت 
ایـــن آییـــن بـــا حضـــور نماینـــده محتـــرم مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی و جمعـــی از 
مســـئولین اســـتانداری، اداره ورزش و جوانـــان، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و هـــالل 
احمـــر کشـــور و سرشـــاخه های داوطلبیـــن هـــالل احمـــر ازچهاراســـتان کشـــور برگـــزار شـــد.
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کرد: مرکز بهداشت استان برگزار 
کارگاه آموزشی آشنایی با مهارتهای فرزندپروری برای والدین دارای کودک 12-2 سال برگزارشد

وزارت  واعتیـــاد  اجتماعـــی  روانـــی،  ســـالمت  دفتـــر  سیاســـتهای  راســـتای  در 
مهارتهـــای  آموزشـــی  روزه  دو  کارگاه  پزشـــکی  وآمـــوزش  درمـــان  بهداشـــت، 
-20 درمورخـــه  ســـال   2-12 کـــودک  دارای  والدیـــن  بـــرای  پـــروری  فرزنـــد 
ــع  ــگاه جامـ ــالن آزمایشـ ــو در سـ ــکاران ) والدیـــن( مدعـ ــور همـ ــا حضـ ۹۷/2/1۹ بـ
ـــن  ـــت، در ای ـــت بهداش ـــی معاون ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ـــد. ب گردی ـــزار  ـــتان برگ اس
ــکاران  ــه همـ ــوری بـ کشـ ــته  ــق بسـ ــگاه مطابـ ــاتید دانشـ ــان و اسـ کارشناسـ کارگاه 
کـــودکان  رفتـــار  مدیریـــت  اصـــول  آمـــوزش  بـــا  فرزندپـــروری  زمینه هـــای  در 
کـــودکان وارتبـــاط مثبـــت بـــا  بـــرای والدیـــن، علـــل بـــروز مشـــکالت رفتـــاری 
کـــودکان، دســـتور دادن و قانون گـــذاری،  کـــودکان، تقویـــت رفتارهـــای مطلـــوب 

مدیریـــت رفتارهـــای نامناســـب، آمادگـــی بـــرای مدیریـــت موقعیت هـــای دشـــوار 
کردنـــد. وبرنامه ریـــزی بـــرای آینـــده آموزشـــهای الزم را ارئـــه 

کـــودک ونوجـــوان و  کریمـــی ثانـــی روانشـــناس  تدریـــس ایـــن دوره را، دکتـــر 
عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه آزد تبریـــز و دکتـــر بهـــزاد شـــالچی روانشـــناس و 
عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه شـــهید مدنـــی آذربایجـــان برعهـــده داشـــتند.  
کارگاه، رحیمـــی مســـئول  پایـــان  روابـــط عمومـــی دانشـــگاه در  گـــزارش  بـــه 
ســـالمت روانـــی، اجتماعـــی و اعتیادمعاونـــت بهداشـــتی ضمـــن جمع بنـــدی 
اهمیـــت  و  والدیـــن  روان شـــناختی  آموزشـــهای  اهمیـــت  بـــه  کارگاه  مطالـــب 

ســـالمت خانـــواده پرداخـــت. 
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برگزاری case report باحضور 
اساتید طب اورژانس و طب 

سنتی

گــروه  و  طب ســنتی  گــروه  مشــترک   case report
اســاتید  بــا حضــور  بــار  اولیــن  بــرای  طب اورژانــس 
گــروه طب اورژانــس، اســاتید و دســتیاران تخصصــی 
دانشــکده  محــل  در  پزشــکی  تاریــخ  و  طب ســنتی 

طــب ســنتی برگــزار شــد.
کتــاب  در  کــه  می باشــد  دانشــمندی  اولیــن  رازی 
ح حال و ســیر بیماری  معروف الحاوی فی الطب شــر
برخــی از بیمــاران خــود را از زمــان ویزیــت تــا مــرگ یــا 

ح شــده در ایــن برنامه،  ح حــال یــک بیمــار بــه نحــوه درمــان بیمــاری سرســام می پــردازد. در کیس مطر بهبــودی بــه صــورت کامــل بیــان کــرده اســت. وی در توصیــف شــر
کیــس، تشــخیص های افتراقــی احتمالــی و  کامــل بیمــاری توســط دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ارائــه شــد و پــس از آن اســاتید و دســتیاران در مــورد  ح حــال  ابتــدا شــر
ح شــد.  ح شــده در طــب ســنتی بــا طــب جدیــد مباحثــی مطــر اقدامــات انجــام شــده بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختــه و در نهایــت در مــورد تطبیــق برخــی از عالئــم مطــر
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کنیم شاد زیستن را تجربه 
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته 

جوان

از  تجلیــل  جــوان،  هفتــه  گرامیداشــت  مراســم 
از  تقدیــر  و  جــوان  و  نوجــوان  ســالمت  کارشناســان 
بــا حضــور معــاون  فعــاالن حــوزه ســالمت جوانــان 
بهداشــت دانشــگاه، کارشناســان ســالمت نوجــوان 
و جــوان و مــدارس ســطح اســتان، جوانــان نمونــه 
ــتگاههای  ــدگان دس ــوان، نماین ــالمت ج ــوزه س در ح
فعــال در برنامه هــای ســالمت جــوان و مســئولین 
اســتانی در ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان 
ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــزار گردی برگ
همایــش تجلیــل از جوانــان نمونــه در حــوزه ســالمت 
جــوان در ســطح شهرســتانهای اســتان و نماینــدگان 
دســتگاه های فعــال در برنامه هــای ســالمت جــوان 
اســتان همزمــان بــا مراســم گرامیداشــت هفتــه جوان 
ــالن  ــوان در س ــوان و ج ــالمت نوج ــان س و روز کارشناس

اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.
ایــن  دکتــر درســتی معــاون بهداشــت دانشــگاه در 
هفتــه  امســال  شــعار  بــه  اشــاره  ضمــن  همایــش، 
ــه  ــن ب ــم." پرداخت ــه کنی ــتن را تجرب ــاد زیس ــوان "ش ج
در  را  اجتماعــی  نشــاط  بــه  دســتیابی  راهکارهــای 
برنامه هــای ســالمت، ضــروری قلمــداد نمودنــد و از 

فعالیتهــای جوانــان، کارشناســان و دســتگاههای 
تقدیــر  جــوان  و  نوجــوان  ســالمت  حــوزه  در  فعــال 

نمودنــد.
هیئــت  وعضــو  روانپزشــک  فرحبخــش،  دکتــر 
علمــی دانشــگاه نیــز ضمــن ارائــه مباحــث علمــی 
و  راههــای علمــی  بــه  زیســتن،  شــاد  در خصــوص 
ــط کاری و  ــردگی در محی ــگیری از افس ــردی پیش کارب

نمودنــد. اشــاره  عــادی  زندگــی 
نمونــه  جوانــان  از  مراســم  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
شــده  معرفــی  فعــال  دســتگاههای  نماینــدگان  و 
شــبکه های بهداشــت شهرســتانها در حــوزه ســالمت 
لــوح ســپاس و هدایایــی، تقدیــر  ارائــه  بــا  جوانــان 

آمــد.  به عمــل 

فعالیت هــای  از  کلیپــی  پخــش  از  بعــد  ادامــه  در 
کانــون ســالمت افــق در خصــوص هفتــه جــوان و 
ایــن  از نماینــده  جــذب ســفیر ســالمت دانشــجو، 
از  مســابقه  برگــزاری  آمــد.  بعمــل  تقدیــر  کانــون 
مضمــون طــرح اســتانی پوســتر هفتــه جــوان، اجرای 
ــش  ــر از بخشــهای دیگــر ایــن همای موســیقی و تئات
ــود و در قســمتهای مختلــف ایــن برنامــه از قبیــل  ب
اجــرای برنامــه، تئاتــر و موســیقی از توانمندیهــای 
در  شــد.  بــرده  بهــره  اســتان  ســطح  جوانــان 
فعالیتهــای  کلیــپ  پخــش  از  بعــد  مراســم  پایــان 
ســطح  مــدارس  و  جــوان  و  نوجــوان  کارشناســان 
اســتان، از زحمــات ایــن عزیــزان نیــز  بــا  اهــدای لــوح 

و هدایــا تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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کارگاه دو روزه فوریت های 
بهداشت محیط با حضور 

کارشناسان استانی و مسئولین 
بهداشت محیط شهرستانها در 

تبریز برگزار گردید

هـــدف  بـــا  محیـــط  بهداشـــت  فوریتهـــای  کارگاه 
محیـــط  بهداشـــت  نیازهـــای  بـــه  پاســـخگویی 
بهداشـــتی  اقدامـــات  بموقـــع  انجـــام  و  جامعـــه، 
در شـــرایط اضطـــراری و نیـــز بهبـــود برنامه هـــای 
جـــاری فوریتهـــای بهداشـــت محیـــط، در قالـــب 

شـــد. برگـــزار  عملیاتـــی  و  تئـــوری  بحث هـــای 
رســیدگی  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــه شــکایات مردمــی در قالــب ســامانه ارتباطــات 
مردمی کشــوری )بهداشــت1۹0(، کنترل بیماریهای 
ــراری  ــکان اضط ــر اس ــارت ب ــذا، نظ ــه از آب و غ منتقل
شــرایط  در  پســماندها  مدیریــت  دیــدگان،  آســیب 
اضطــراری، کاربــرد ســموم و گندزداهــا، اســتفاده از 
دســتگاههای ســمپاش و کنتــرل ناقلیــن بیماریهــا 
توســط  کــه  بــود  دوره  ایــن  برنامه هــای  جــزو 
کارشناســان اســتانی بــرای شــرکت کننــدگان تبییــن 
راه  اســکان،  چــادر  عملــی  برپایــی  گردید.تمریــن 
انــدازی و اســتفاده از دســتگاه مــه پــاش در شــرایط 

اضطــراری توســط شــرکت کننــدگان از برنامه هــای 
قابــل توجــه در روز نخســت برنامــه بــود. گفتنــی 
اســت در روز دوم کارگاه کــه در مرکــز NPMC برگــزار 
شــد تعــداد ســه ســناریوی فرضــی بــا موضوعــات 
کنتــرل طغیــان بیماریهــای منتقلــه از آب و غــذا، 
کننــدگان  شــرکت  و  گردیــد  طــرح  ســیل  و  زلزلــه 
درقالــب 6 گــروه بصــورت دور میــزی تمریــن نموده و 
نماینــده گروههــا گــزارش اقدامات بهداشــت محیط 
در شــرایط اضطــراری را بــر پایــه اســتانداردهای بیــان 

شــده در کتــاب EOP وزارتخانــه ارائــه نمودنــد. در 
ــه  ــی از گزارشــات گروههــای 6 گان ــان کارگاه، ارزیاب پای

توســط کارشناســان اســتانی انجــام گرفــت.

کنگره مشهد رخ داد: در 
پوستر دانشجویان گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی 
در کنگره بین المللی مشهد به عنوان پوستر برتر برگزیده شد

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه آقـــای امیـــر ســـاالر توضیحـــی و خانـــم مهســـا مهدیـــزاده  بـــه 
کاشـــت حلـــرزون " و آقـــای امیـــر  بـــه سرپرســـتی اســـتاد خانـــم فاطمـــه فـــکار بـــا عنـــوان " جراحـــی 
ـــم  ـــه سرپرســـتی اســـتاد خان ـــی ب ســـاالر توضیحـــی و خانمهـــا دنیـــزی فرزیـــن مقـــدم و مهســـا زال
کاشـــت  کـــودکان دارای  گفتـــاردر  فاطمـــه فـــکار بـــا عنـــوان " بازنگـــری مهارتهـــای پـــروزودی 

ـــر برگزیـــده شـــد.  ـــرزون" بـــه عنـــوان پوســـتر برت حل
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کمین سالمت مردم، بهترین راه مقابله  قارچ های سمی در 
چیست؟ 

هشـــدار اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
خصوص خطر مســـمومیت با قارچهای سمی در 

بهار  فصل 

ــز مدیریــت حوادث  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــس مرکـ ـ رئیـ
اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
توجــه  بــا  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
ــار  ــل به ــارچ در فص ــواع ق ــش ان ــه روی ب
و عــدم آشــنایی مــردم بــا قارچ هــای 
خوراکــی خطــر مســمومیت کشــنده 
ــت  ــن اس ــمی در کمی ــای س ــا قارچ ه ب

و در ایــن فصــل شــایع تر اســت. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــرزاد رحمان ــر ف  دکت
براثــر  اخیــر  روز  دو  طــی  نفــر  چهــار 
تحــت  ســمی  قــارچ  بــا  مســمومیت 
درمــان قــرار گرفته انــد، تصریــح کــرد: 

ــه و  ــرار گرفت ــان ق ــت درم ــر تح ــک نف ی
ــون  ــم اکن ــر ه ــده و دو نف ــص ش ترخی
در بیمارســتان ادامــه درمــان را طــی 
میکننــد و شــرایط مســاعدی دارنــد.
ــگاه  ــس دانش ــب اورژان ــص ط متخص
داشــت  ابــراز  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
یکــی دیگــر از افــراد مســموم در بخــش 
مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان ســینا 

می باشــد. بســتری 
را  پیشــگیری  روش  بهتریــن  وی 
ــی و  ــای وحش ــتفاده از قارچ ه ــدم اس ع
ــرد. ــوان ک ــی عن ــر خوراک ــای غی قارچ ه

یادداشت دکتر رحمانی رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان در خصوص خطرات مصرف قارچهای ناشناخته

هشدار اورژانس استان در مورد خطرات مصرف قارچهای سمی و کشنده 

کرده و یا با اورژانس 115تماس بگیرید.  در صورت بروز عالئم ناشی مسمومیت با قارچهای سمی سریعا” به مرکز درمانی مراجعه 

غنــی  از  یکــی  بــا  کشــور  ایــران 
جغرافیایــی  اقلیم هــای  تریــن 
تنــوع  از  گیاهــی،  پوشــش های  و 
مناســبی از نظــر رویــش انــواع قارچ هــا 
نیــز برخــوردار اســت. رویــش قارچ های 
متنوع در مناطق مختلف جنگلی و 
کوهســتانی کشــور، همــراه بــا افزایــش 
بیشــتر  تمایــل  و  امکانــات  نســبی 
ــال  ــردش، احتم ــفر و گ ــرای س ــردم ب م
را  قارچــی  مســمومیت های  بــروز 

می دهــد. افزایــش 
تاکنــون  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
کالهکــدار  قــارچ  گونــه   ۵00 از  بیــش 
گــزارش  ایــران  مختلــف   مناطــق  از 
شده اســت کــه در حــدود 10 درصــد از 
خطرنــاك  و  ســمی  قارچ هــای  آنهــا، 
می باشــند. بنابرایــن همــواره مراقــب 

باشــیم. ســمی  قارچ هــای 
 mycetism کــه مســمومیت قارچــی 
ــر خــوردن  هــم نامیــده مــی شــود در اث

قارچهــا  در  موجــود  ســمی  مــواد 
عالیــم  طیــف  گــردد.  مــی  ایجــاد 
می توانــد  مســمومیت  از  ناشــی 
مــرگ  تــا  ســاده  گاســتروانتریت  از 

باشــد. گســترده 
ــارچ  ــرف ق ــال مص ــدی بدنب ــم ج عالی
و  دهــد  نمــی  رخ  بالفاصلــه  ســمی 
ممکــن اســت چنــد روز تــا یــک هفتــه 

طــول بکشــد.

سموم قارچ ها با حرارت از  �
بین نمی روند در نتیجه با 

پخت و پز، کنسرو، انجماد، 
خشک کردن، و یا روشهای 

دیگر آماده سازی مواد غذائی 
از بین نمی روند

بــرای  مناســبی  معیــار  هنــوز   
شناســایی قارچهــای ســمی براســاس 
نــدارد. آنهــا وجــود  یــا ظاهــر  شــکل 

بــر طبــق آمارهــای موجــود بیــش از 
ــایی  ــا شناس ــارچ در دنی ــه ق 100000 گون
شــده کــه 100 گونــه آن بــرای انســان 

ســمی اســت و اکثر موارد مســمومیت 
منجــر بــه مــرگ در زمینــه مصــرف 
ــد. ــی باش ــدس م ــا فالوئی ــارچ آمانیت ق
مســمومیت قــارچ بــه دو نــوع ســمیت 
پــس  ســاعت   2 عــرض  )در  اولیــه 
 6( تاخیــری  ســمیت  و  مصــرف(  از 
مصــرف(  بعــد  روز   20 تــا  ســاعت 
تقســیم مــی شــوند. بــه طــور کلــی، 
ــاعت  ــرض 2 س ــمومیت در ع ــر مس اگ

ــود، دوره  ــی ش ــاز م ــارچ آغ ــرف ق از مص
خــوش  بیمــار  مســمومیت  بالینــی 
عالئــم  اگــر  بــود.  خواهــد  خیــم 
شــروع  مصــرف  از  پــس  6ســاعت 
گــردد، ســیر بالینــی بیمــار جــدی و بــه 

بــود. خواهــد  کشــنده  بالقــوه  طــور 
 مســمومیت بــا قــارچ در چهــار گــروه 
اصلــی از افــراد رخ مــی دهــد: کــودکان و 
نوجوانانــی کــه بصــورت غیــر عمــدی 
اقــدام بــه خــوردن قــارچ مــی کننــد، 
قارچ هــای  جســتجوکننده های 
وحشــی، مصــرف در زمینــه اقــدام بــه 
خودکشــی، مصــرف به دلیــل ایجــاد 

اثــرات توهــم زایــی برخــی قارچهــا. 

در صورت بروز عالئم ناشی  �
مسمومیت با قارچهای 

سمی سریعا” به مرکز درمانی 
مراجعه کرده و یا با اورژانس 

115تماس بگیرید.

 اکثر موارد مسمومیت منجر به مرگ نتیجه مصرف قارچ آمانیتا فالوئیدس می باشد.

عالیم جدی بدنبال مصرف قارچ سمی بالفاصله رخ نمی  �
دهد و ممکن است چند روز تا یک هفته طول بکشد.
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برگزاری همایش یک روزه مسئولین روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز درهشترود

گردهمایــی مســئولین روابــط عمومــی واحدهــای تابعــه دانشــگاه علــوم  اولیــن 
پزشــکی تبریز روز ســه شــنبه 2۵اردیبهشــت به میزبانی شــبکه بهداشــت و درمان 
ــوم پزشــکی، امــام جمعــه  ــط عمومــی دانشــگاه عل ــر رواب ــا حضــور مدی هشــترود ب
هشــترود، فرماندارهشــترود، مســئولین روابــط عمومــی واحدهــای تابعــه دانشــگاه 

علــوم پزشــکی وجمعــی از مســئولین محلــی برگــزار شــد.
درابتــدای جلســه دکتــر بابایــی سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان هشــترود 
ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه مهمانــان، از مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه 

ــود. ــکر نم ــش تش ــزاری همای ــرای برگ ــتان ب ــن شهرس ــاب ای ــت انتخ جه
حجـــت االســـالم دکترعلـــی رحیمـــی امـــام جمعـــه شهرســـتان هشـــترود درایـــن 
مراســـم ضمـــن تبریـــک فراررســـیدن مـــاه مبـــارک رمضـــان، بااشـــاره بـــه نقـــش 
مهـــم حـــوزه ســـالمت درتامیـــن ســـالمت مـــردم برنقـــش روابـــط عمومـــی هـــا 

کردنـــد. اشـــاره  ســـازمان  درانتشـــارموفقیت های 

فرمانــدار هشــترودنیز دیدگاه هــای موجــود درخصــوص روابط عمومی ها را برشــمرد. 
امینیــان ضمــن اشــاره بــه چالش هــای پیــش روی روابط عمومی ها گفت: ســازمان 

بــدون روابــط عمومــی خــوب و پویا، ســازمانی ناقص و ضعیف اســت.
دکتــر ســیدجمال حســینی اقــدم مدیــر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
نیــز ضمــن تشــکر از میزبانــی شــبکه بهداشــت ودرمــان هشــترود گفــت: مــا همیشــه 
درامــر اطــالع رســانی بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه تعامــل داریــم و انتظارداریــم 
را  صحیــح  اطالعــات  و  اخبــار  کــرده،  رعایــت  را  انصــاف  محتــرم  خبرنــگاران 

کــذب و خــالف واقــع بپرهیزنــد.  منتشــربکنند و از انتشــار اخبــار 
ــتان  ــی شهرس ــتگاه های اجرای ــی دس ــط عموم ــئولین رواب ــه مس ک ــش  ــن همای درای
هشــترود، خبرنگاران و اصحاب رســانه نیز حضورداشــتند مطالب آموزشی متنوعی 
گرامــی داشــته شــد. درپایــان  طــرح شــده و روز ملــی ارتباطــات و روابــط عمومــی نیــز 

کردنــد. همایــش یــک روزه، مدعویــن بــه قلعــه باســتانی زهــاک هشــترود صعــود 
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اولین مجمع سالمت شهرستان های استان آذربایجان 
شرقی درشهرستان اسکو 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
اولین مجمع ســـالمت شهرستان های 
ــور  ــا حضـ ــرقی بـ ــان شـ ــتان آذربایجـ اسـ
شهرســـتان  و  اســـتان  مســـئولین 
اســـکو، در محـــل ســـالن اجتماعـــات 
شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت 
گردیـــد.  برگـــزار  اســـکو  شهرســـتان 
درایــن جلســه دکترطاهراقــدم، قائــم 
دانشــگاه  اجتماعــی  معــاون  و  مقــام 
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
دکتــر  همــراه،  تبریزوهیئــت  درمانــی 
محمدزاده، فرماندار شهرســتان اسکو، 
دکترهاشــمی اقــدم، سرپرســت شــبکه 
جامــع و همگانــی ســالمت شهرســتان 
اســتانی،  ازمســئولین  اســکووجمعی 
ــی  ــارکت مردم ــه مش ــتانی و خان شهرس
شهرستان ازشهرهای اسکو، ایلخچی 
ــردم  ــای م ــدگان گروهه ــهند ونماین وس
ــن  ــدای ای ــتند. درابت ــور داش ــاد حض نه
مجمــع، دکتــر هاشــمی اقــدم، بعنــوان 
اقدامــات  از  گزارشــی  مجمــع  دبیــر 
انجــام گرفتــه درچنــد ســال اخیــر حــوزه 
طــرح  از  بعــد  بخصــوص  ســالمت، 

تحــول نظــام ســالمت در شهرســتان 
اســکو بیــان نمــوده وتوضیحاتــی در 
در  درحال اجــرا  پروژه هــای  خصــوص 
شهرســتان از جملــه پــروژه پیشــگام 
)طــرح  اجتماعــی  روانــی،  ســالمت 
و  ایمــن  جامعــه  پــروژه  ســراج(، 
کردنــد.  ارائــه  ســهند  ســالمت  مــروج 
از  چشــم اندازی  دکترهاشــمی اقدم 
ــتی  ــتان )بهداش ــالمت شهرس ــوزه س ح
و درمانــی(، بــا ارائه نمودارهــا و آمارهای 
تحــول  طــرح  بعــد  و  قبــل  مختلــف 
ــد  ــان ش ــان داده وخاطرنش ــالمت نش س
در چندســال اخیر شــاهد پیشــرفتهای 
ــوب و گســترده  ــه مطل چشــمگیر در ارائ
همکاری هــای  بــا  ســالمت  حــوزه  در 
برون ســازمانی  و  بین بخشــی 
و  مــردم  خــود  کمــک  بــا  بخصــوص 
ــعی  ــم وس ــاد بوده ای ــای مردم نه گروه ه
ــه  ــطح جامع ــالمتی در س ــالی س در اعت
نظــام  کــه  اســت  اهدافــی  از  یکــی 
ســالمت کشــور بــه دنبــال آن می باشــد. 
در ادامــه دکترطاهراقــدم، قائــم مقــام 
علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی  ومعــاون 

پزشکی تبریز، ضمن تشکر از فرماندار 
ــکو  ــبکه اس ــت ش ــتان و سرپرس شهرس
مجمــع  اولیــن  برگــزاری  به دلیــل 
ــان شــرقی  شهرســتانی اســتان آذربایج
دراســکو، از اهمیــت برگــزاری مجمــع 
ســالمت درکشــور اشــاره و خاطرنشــان 
بقــدری  اجتماعــی  مســائل  شــدند 
رهبــر  کــه  می باشــند  اهمیــت  حائــز 
ــه  ــه طــور جــد و ماهان معظــم انقــالب ب
در  گرفتــه  انجــام  اقدامــات  پیگیــر 
ــان در  ــند، ایش ــی باش ــوص م ــن خص ای
ادامــه ضمــن یــادرآوری اقدامــات انجــام 
گرفتــه شــده درحــوزه ســالمت درســطح 
اســتان واینکــه ســالمت مــردم یکــی 
کالن  ســطح  در  نظــام  ازاولویت هــای 
ــی  ــه مردم ــدر ب ــزود، هرچق ــد اف ــی باش م
کــه درطــول هشــت ســاله دفــاع مقدس 
ــام  ــظ نظ ــود در راه حف ــال خ ــان و م ازج
انقــالب کوشــیدند و فرزنــدان خــود  و 
تقدیــم  میهنشــان  اعتــالی  راه  در  را 
کردنــد خدمــت نمائیــم بــاز هــم کــم 

گذاشــته ایم. 
محمـــدزاده،  دکتـــر  مجمـــع  ادامـــه  در 
ضمـــن  اســـکو،  شهرســـتان  فرمانـــدار 
تشـــکر از حاضریـــن در مجمـــع و بـــه 
ســـالمت  مجمـــع  رئیـــس  عنـــوان 
ازاقدامـــات  گزارشـــی  شهرســـتان، 
ـــالمت  ـــه س ـــده در عرص ـــه ش ـــام گرفت انج
ـــوزه  ـــدند درح ـــادآور ش ـــه و ی ـــتان ارائ شهرس
ســـالمت خیریـــن ســـالمت می تواننـــد 
بیشـــترین کمـــک را انجـــام داده و درایـــن 
بخـــش اقدامـــات ارزشـــمندی نیـــز در 
ســـطح شهرســـتان انجـــام گرفتـــه اســـت. 
بـــر  تاکیـــد  ضمـــن  ادامـــه  در  ایشـــان 
ضـــرورت توجـــه بـــه ســـالمتی مـــردم در 
تمامـــی حوزه هـــا شـــده و یـــادآور شـــدند 
پروژه هایـــی  شهرســـتان  ســـطح  در 
همکاریهـــای  بـــا  ســـالمت  درحـــوزه 
و  ادارات  بخصـــوص  بین بخشـــی 
گروه هـــای مردم نهـــاد انجـــام می گیـــرد. 
ـــان  بیانـــه پایانـــی مجمـــع ســـالمت  درپای

شهرســـتان اســـکو قرائـــت گردیـــد.
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بازدیددکترطاهراقدم، قائم مقام  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیمارستان 
امام خمینی)ره( اسکو

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکترطاهراقــدم، قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه و معــاون اجتماعــی  بــه 
کلینیــک تخصصــی و فوق تخصصــی درحــال احــداث بیمارســتان اســکو بازدیدکردنــد.  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از 
درایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی دکتــر هاشــمی اقــدم، سرپرســت شــبکه جامــع وهمگانــی ســالمت شهرســتان اســکو برگزارگردیــد، 
دکترطاهراقــدم ازرونــد اجــرای پروژه هــای عمرانــی حــوزه ســالمت اظهاررضایــت نمــوده وازپیمانــکاران ایــن حــوزه تســریع روندتحویــل پروژه هــا را خواستارشــدند. درایــن 
بازدیدکه باهمراهی جمعی ازمعاونین معاونت اجتماعی دانشگاه، خیرین سالمت ومسئولین شبکه انجام می گرفت، دکترهاشمی اقدم گزارشی ازچگونگی پیشرفت 
پروژه های عمران سالمت شهرستان اسکو بخصوص اورژانس وکلینیک تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان امام خمینی )ره( اسکو را به جمع حاضر ارائه نمودند.
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کارگاه دو روزه ایمونولوژی 
 CRISPR , Cas9 به منظور آشنایی عالقه مندان با اصول و مبانیCRISPR برگزاری کارگاه 

دانشــگاه  ایمونولــوژی  تحقیقــات  مرکــز  کــه  کارگاه  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
بــا همــکاری مرکــز توســعه و هماهنگــی پژوهــش   )IRC(علــوم پزشــکی تبریــز
مبانــی  و  اصــول  بــا  عالقه منــدان  آشــنایی  نمــود،  برگــزار   )RDCC(دانشــگاه
ســخنرانی های  از  ترکیبــی  شــامل  کارگاه  محتــوای  اســت.   CRISPR , Cas۹
گروهــی و تمرین هــای رایانــه ای و عملــی بــود  تعاملــی )interactive(، بحث  هــای 

کــه بــا اســتقبال مخاطبــان رو بــه رو شــد.
اســتاد مدعــو جنــاب آقــای دکتــر مجیــد مجــرد، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علوم 

پزشــکی مشــهد   بودنــد و  کارگاه بــرای دو روز تــدارک دیــده شــده بــود.
ــوم  کارگاه محققــان، دانشــجویان و متخصصــان رشــته  های عل مخاطبــان ایــن 
پزشــکی، ایمنــی شناســی پزشــکی، ژنتیــک و رشــته های بالینــی مرتبــط  بودنــد.
کارگاه  کارگاه شــرکت داشــتند، گواهی شــرکت در  شــرکت کنندگانی که دو روز کامل 
ــز  ــوژی دانشــگاه، مســئول مرک ــز تحقیقــات ایمونول ــه امضــای رئیــس مرک ــه ب ک را 
توســعه و هماهنگــی پژوهــش دانشــگاه و معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه 

کــرد. رســیده اســت، دریافــت خواهنــد 
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کرد:  معاون تحقیقات و فناوری وزارت اعالم 
دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت

معاون پژوهشـــــی وزارت بهداشــــت طی 
نامـــــه ای به دانشـــــگاه ها دستورالعمل 
بالینــی  مطالعــات  پروتــکل  بررســی 
کــــــــرد:  احترامــا بــه اســتحضار می رســاند،  طرح هــای مرتبــط بــا صنعــت را ابــالغ 
کیواالنــس( توســط  اجــرای مطالعــات بالینــی و مطالعــات هــم ارزی زیســتی )بیوا
فراورده هــای  داروهــا/  روی  بــر  دانشــگاهی  کــز  مرا یــا  و  دارویــی  شــرکت های 

ج از فهرســت رســمی داروهــای ایــران تنهــا بعــد از اخــذ مجوزهــای  دارویــی خــار
الزم از جملــه مجــوز CTA)Clinical Trial Authorization( از ســازمان غــذا و 
کمیتــه  ی اخــالق در پژوهش ــهای زیســت پزشــکی  دارو و تاییــد پژوهــش توســط 
کارآزمایی هــای بالینــی ایــران ممکــن می باشــد و  معتبــر و ثبــت در ســامانه ثبــت 
عــدم دریافــت مجوزهــای یادشــده بــا اســتناد بــه مــاده 2 دســتورالعمل رســیدگی 
بــه تخلفــات پژوهشــی، از مصادیــق تخلفــات پژوهشــی محســوب می  گــردد.
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برگزاری دوره های معتبر آنالین بین المللی دانشگاه های معتبر انگلستان 

برای اولین بار در ایران برگزاری دوره های معتبر آنالین بین المللی با همکاری شرکت City & Guilds انگلستان و دانشگاه علوم پزشکی مجازی

در راســتای تاکیــد برنامه هــای تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی بــر دو محــور مهــم ارتقــاء نظــام ارزیابــی و آزمون هــای علــوم پزشــکی و توســعه بین المللــی 
ــا برخــی ســازمان ها و موسســات معتبــر بین المللــی مجــری دوره هــا و آزمون هــای  ــا عقــد تفاهم نامــه  ب ــوم پزشــکی مجــازی ب ــوم پزشــکی، دانشــگاه عل آمــوزش عل
ــم  ــدام فراه ــن اق ــل ای ــت. ماحص ــوده اس ــم نم ــور فراه ــل کش ــا را در داخ ــزاری آنه ــه برگ ــه City and Guilds، زمین ــکی از جمل ــوم پزش ــروه عل ــی گ ــی و اختصاص عموم
ــه  ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــا گرایش ه ــجویان ب ــکان و دانش ــکان، دندان پزش ــازان، پزش ــی، داروس ــات علم ــای هی ــترده ای از اعض ــف گس ــی طی ــکان دسترس ــدن ام آم

ــا بهداشــت و ســالمت می باشــد. بیــش از ۵2 دوره آموزشــی آنالیــن و ۵ آزمــون تخصصــی مرتبــط ب
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درمانگاه پزشکی قانونی در مرکز آموزشی و درمانی سینا افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  درمانگاه پزشکی قانونی توسط متخصصین و فوق تخصص های این رشته در مرکز آموزشی و درمانی سینا افتتاح گردید. در درمانگاه 
پزشک قانونی مرکز سینا پیگیری امور بیماران مسمومیت دارویی و غذایی، ترک الکل و مواد مخدر، مشاوره های پزشکی قانونی انجام می پذیرد.
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اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۹۷ 
برگزار شد 

کارشناســان  گــروه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر علیپــور رئیــس  بــه 
بهداشــت دهــان و دنــدان مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن عــرض خیرمقــدم، 
واحدهــای  عملکــرد  از  گزارشــی  و  بیــان  را  فصلــی  نشســت  برگــزاری  اهــداف 
بهداشــت دهــان و دنــدان شهرســتانها طــی ســال ۹6 ارایــه نمودنــد و برنامــه 

کــودکان 12 ســاله را توضیــح دادنــد. جدیــد غربالگریــی 
کـــز، پیـــش نویـــس   در ادامـــه فـــرم پانـــل اطالعـــات، چـــک لیســـتهای پایـــش مرا

مالـــی  عملکـــرد  کـــز،  مرا گـــذاری  وا
ــتورالعمل  ــخه 1۸ دسـ ــال ۹6 و نسـ سـ

پزشـــک خانـــواده و بیمـــه روســـتایی مـــورد بحـــث و بررســـی قرارگرفـــت. در پایـــان 
گردیـــد  گردیـــده و مقـــرر  کارشناســـان شهرســـتانها جمـــع بنـــدی  گـــروه بـــا  توافقنامـــه 
ایـــن مرکـــز  بـــه  از امضـــا معاونیـــن بهداشـــت شهرســـتانها  پـــس  توافقنامه هـــا 

عـــودت داده شـــود.
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بازدید از کلینیک 
سیار دندانپزشکی در 

روستای ورگهان از 
توابع شهرستان اهر

دواتگری مسئول خیرین و موسسات 
خیریه دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
کلینیــک ســیار  گفــت: مــا 3 دســتگاه 
داریــم  اســتان  در  دندان پزشــکی 
کــه مجهــز بــه تمــام امکانــات مــورد 
نیــاز بــرای خدمــات دندان پزشــکی 

کلینیــک یــک نفــر دندان پزشــک و یــک دســتیار حضــور دارنــد و  اســت و در هــر 
حــوزه فعالیــت آنهــا در مناطــق محــروم و حاشــیه شــهرها می باشــد. وی افــزود: 
ــه مــردم روســتاها و حاشــیه  کلینیک هــای ســیار دندانپزشــکی ب تمــام خدمــات 

کلینیــک هــا بســته خدمــت تعریــف شــده ای شــامل  شــهرها رایــگان اســت و ایــن 
کشــیدن، فلورایدتراپــی و... را بــا حضــور دندانپزشــکان بــرای  ترمیــم دنــدان، 

ــد. ــه می کنن ــروم ارائ ــق مح ــنی در مناط ــای س گروه ه ــه  هم
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برگزاری مانور زلزله توسط کارشناسان شبکه 
بهداشت ودرمان شبستر 

 13۹۷/2/24 مورخـــه  دوشـــنبه  روز 
ـــه بـــا همـــکاری شـــبکه  مانـــور زلزل
شهرســـتان  ودرمـــان  بهداشـــت 
شبســـتر، ادارات بهزیســـتی، برق، آب 
و فاضـــالب، گاز، راه و ترابـــری، هـــالل 
ادارات  ســـایر  و  شـــهرداری  احمـــر، 
بحـــران  مدیریـــت  و  شهرســـتانی 
اســـتانداری در روســـتای زبرلـــو از توابـــع 

روســـتای امنـــد  برگـــزار گردیـــد.
در ایـــن مانـــور بـــا حضـــور مدیریـــت 
درمـــان،  و  بهداشـــت  شـــبکه 
معاونـــت بهداشـــتی، اورژانـــس 11۵، 
کارشناســـان بهداشـــت محیـــط، تیم 
ـــا (  ـــتا رو مام ـــک، پرس ـــکی ) پزش پزش
ـــح  ـــوه صحی ـــتیبانی،  نح ـــروه پش و گ
ـــن،  ـــاژ مصدومی ـــه، تری ـــی صحن ارزیاب

درمـــان و یـــا بســـتری بیمـــاران در مرکـــز 
درمانـــی و همچنیـــن ایمـــن ســـازی 
آب و گندزدایی و سمپاشـــی محیط  

مـــورد تمریـــن قـــرار گرفـــت.
 فرمانـــدار محتـــرم، نماینـــده محتـــرم 
محتـــرم  بخشـــدار  و  شهرســـتان 
بخـــش مرکـــزی از میـــزان آمادگـــی 
و نحـــوه عملکـــرد کارکنـــان بازدیـــد 
نمـــوده و راهنمایی هـــای الزم را  ایـــراد 

فرمودنـــد.

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه 
بهداشت و درمان شبستر

روز سه شــنبه مورخــه ۹۷/3/1۵ دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریز از طرحهای عمرانی در دســت ســاخت شــبکه بهداشــت ودرمان شبســتر 
گــزارش روابــط عمومــی  در چندیــن محــل مختلــف بازدیــد بعمــل آورد. بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز طــی ایــن بازدیــد شــش دســتگاه آمبوالنــس نــو 

نیــز بــه ایــن شــبکه تحویــل داده شــد. 
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یک روز تعطیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر ایام ماه مبارک رمضان

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه بــه همــراه معــاون توســعه مدیریــت ومنابــع  ، مدیــر فنــی وطرحهــای  بــه 
کاروعملیــات ســاخت وســاز از واحدهــای ربــع رشــیدی  عمرانــی دانشــگاه روز جمعــه یــازده خــرداد نــودو هفــت مصــادف بــا 16 رمضــان بمنظــور اطــالع از پیشــرفت 
کــز ســالمت در دســت احــداث اســکو، آذرشــهر وگــوگان بازدیــد بعمــل آورده ودســتورات الزم جهــت تســریع در عملیــات احــداث وتســهیل تملــک زمینهــای  ، ومرا

مربوطــه را اعــالم نمــود.

بازدیــد رئیــس دانشــگاه از محــدوده دانشــگاه  �
ربــع رشــیدی  بــا حضــور مدیــران شــهرداری 

ومیــراث فرهنگــی  ومســئوالن مربوطــه
بازدیددکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

وطرحهــای  فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
عمرانــی دانشــگاه  از مرکــز جامــع ســالمت فــاز 

2 شــهر جدیــد ســهند 
بازدیددکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

وطرحهــای  فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
عمرانــی دانشــگاه  از مرکــز جامــع ســالمت فــاز 

4 شــهر جدیــد ســهند 
بازدیــد دکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

فنــی و طرح هــای  مدیریــت و منابــع و مدیــر 
واورژانــس  کلینیــک  از  دانشــگاه  عمرانــی 

خسروشــاه
بازدیددکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

وطرحهــای  فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
عمرانــی دانشــگاه ازمرکــز بهداشــتی درمانــی 

خسروشــاه  )2( شــماره  خسروشــاه 
بازدیــد دکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

وطرحهــای  فنــی  مدیــر  و  منابــع  و  مدیریــت 
شهرســتان  بیمارســتان  از  دانشــگاه  عمرانــی 

اســکو
بازدیددکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

وطرحهــای  فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
جامــع  خدمــات  مرکــز  از  دانشــگاه  عمرانــی 
روســتای  احــداث  دســت  در  ســالمت 

اســکو فســقندیس 
بازدیددکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

وطرحهــای  فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
عمرانــی دانشــگاه از بیمارســتان شــهید مدنــی 

آذرشــهر

بازدیددکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �
وطرحهــای  فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
عمرانــی دانشــگاه از بیمارســتان جدیــد آیــت 

الــه عظیمــی در دســت احــداث آذرشــهر
بازدیددکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

وطرحهــای  فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
خدمــات  جامــع  مرکــز  از  دانشــگاه  عمرانــی 

آذرشــهر ســاخت  نیمــه  ســالمت 
بازدیــد دکتــر صومــی بــه همــراه معــاون توســعه  �

ح هــای  وطر فنــی  ومدیــر  ومنابــع  مدیریــت 
خدمــات  جامــع  مرکــز  از  دانشــگاه  عمرانــی 

گــوگان ســالمت 
بازدید دکتر صومی به همراه معاون توسعه مدیریت و  �

منابع و مدیر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه از مرکز 
جامع خدمات سالمت نیمه ساخت گوگان
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با حضور دکترصومی رئیس دانشگاه
برگزاری جلسه هماهنگی کمیته بهداشت و درمان ستاد 

اربعین استان

کمیتــه  هماهنگــی  جلســه  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
در  کمیتــه  اعضــای  حضــور  بــا  آذربایجانشــرقی  اســتان  اربعیــن  ســتاد  درمــان  و  بهداشــت 
خدمــت  بــه  نســبت  کمیتــه  اعضــای  گردیــد  مقــرر  جلســه  ایــن  در  شــد.  برگــزار  دانشــگاه 
رســانی بــه زائریــن محتــرم اربعیــن حســینی هماهنگی هــای الزم را بــا دســتگاههای زیربــط 
زائریــن محتــرم در  تــا شــاهد خدمــت هرچــه بیشــتر و بهتــر در مســیر حرکــت  انجــام دهنــد 
باشــیم. معلــی  کربــالی  شــریفین  حرمیــن  مســیر  تــا  عــراق  همســایه  کشــور  خــاک  و  ایــران 
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فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 461397



برگزاری کنفرانس علمی یک روزه در مرکز بهداشت استان

نقـــش  روزه  یـــک  علمـــی  کنفرانـــس 
روانپزشـــکان در نظـــام مراقبت هـــای 
دکتـــر  حضـــور  بـــا  بهداشـــتی  اولیـــه 
حاجبـــی مدیـــر کل دفتـــر ســـالمت روانی 
ــت،  ــاد وزارت بهداشـ ــی واعتیـ اجتماعـ
اســـاتید گـــروه روانپزشـــکی دانشـــگاه 
تبریز-روانپزشـــکان  پزشـــکی  علـــوم 
ـــان در  ـــت و درم ـــوزه بهداش ـــاغل در ح ش

محـــل NPMC برگـــزار گردیـــد.
ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصــل رحیمــی رئیس گروه کارشناســان 
ســالمت روانــی و اجتماعــی و اعتیــاد 
ضمــن  اســتان  بهداشــت  مرکــز 
کننــدگان  شــرکت  بــه  مقــدم  خیــر 
اهــداف  مــورد  در  کنفرانــس  ایــن  در 
نمــود  بیــان  را  توضیحاتــی  جلســه 
دکتــر فرهنــگ عضــو هیــات علمــی 
دانشــگاه و روانپزشــک شــاغل در مرکــز 
خصــوص  در  رازی  درمانــی  آموزشــی 
پــروژه ARAS کــه بــا حمایــت موسســه 
پزشــکی  تحقیقــات  توســعه  ملــی 

آوری  فــن  و  تحقیقــات  معاونــت  و 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت  وزارت 
ــگاه  ــکی دانش ــروه روانپزش ــکی و گ پزش
علــوم پزشــکی تبریــز و بــا همــکاری 
اســاتید برجســته از دانشــگاه هلنــد از 
ــه فعالیــت نمــوده  ســال 13۹۵ شــروع ب
ایشــان  نمــود.  ارائــه  توضیحاتــی 
هــدف اصلــی ایــن طــرح را ارتقــای ارائــه 
بیمــاران  بــه  روان  ســالمت  خدمــات 
مبتــال بــه اختــالالت ســایکوتیک دکتــر 
حاجبــی مدیــر کل دفتــر ســالمت روانی 
بهداشــت  وزارت  واعتیــاد  اجتماعــی 
مــورد  در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
ــا و  ــالمت روان در دنی ــاخص های س ش
کشــور، اهمیــت ارتقــای ســواد ســالمت 
بیماریهــای  بــار  رتبــه  و  مــردم  روان 
توجــه  اهمیــت  و  روان  و  اعصــاب 
ــرژوه  ــرای پ ــتانداردهای وزارت در اج اس
و  نمــوده  ارائــه  توضیحاتــی   ARAS
ــتر  ــنایی بیش ــت آش ــد جه ــد کردن تاکی
همــکاران بــا طــرح اجــرا شــده در اســکو، 

بازدیــد  روانشناســان،  و  روانپزشــکان 
علمــی از طــرح اجــرا شــده در اســکو در 

نظــر گرفتــه شــود.
ایشـــان نقـــش روانپزشـــکان را در ارتقـــای 
برنامه هـــای  تخصصـــی  و  فنـــی 
ـــد  ـــورد تاکی ـــتانها م ـــالمت روان شهرس س
قـــرار داده و در ایـــن زمینـــه انتظـــارات 
دفتـــر ســـالمت روانـــی - اجتماعـــی و 
اعتیـــاد را بـــه شـــرح زیـــر تبییـــن نمودنـــد: 
توانمندســازی پزشکان و روانشناسان 
شــاغل در حــوزه بهداشــت و درمــان، 
جلــب  در  جــدی  مشــارکت  و  حضــور 
ــه  ـ ـ ــه جانبـ ـ همـ حمایت های هــای 
مدیــران شهرســتان در ســایر بخــش 
ماننــد فرمانــداری،، آمــوزش و پــرورش، 
بهزیســتی و...، تقویت سیستم ارجاع 
روانپزشــکی  و ســطح بندی خدمــات 
و پذیریــش بیمــاران شناســایی شــده 
توســط پزشــکان عمومــی و مراقبــت 
و  فنــی  نظــارت  آنهــا،  از  تخصصــی 
تشــخیص،  فرآینــد  بــر  تخصصــی 

و  بیماری هــا  مدیریــت  و  بیماریابــی 
اختالالت روانپزشــکی توســط پزشکان 
خانــواده و ارائــه راهنمایی هــای فنــی و 

تخصصــی در جهــت بهبــود آن
گفتنـــی اســـت در ایـــن جلســـه دکتـــر 
کارآمـــوز، قائـــم مقام معاونت بهداشـــت 
ــر مقـــدم  دانشـــگاه ضمـــن عـــرض خیـ
بـــه مدعویـــن و حاضریـــن در جلســـه، 
ــزای  پوشـــش همگانـــی ســـالمت و اجـ
ــکان را در  آن تبییـــن و نقـــش روانپزشـ
غنـــای خدمـــات و تکمیـــل آن در حـــوزه 
ســـالمت روانـــی اجتماعـــی و اعتیـــاد 
ـــاری،  ـــر فخ ـــد. دکت ـــد قراردادن ـــورد تاکی م
مشـــاور علمـــی برنامه هـــای ســـالمت 
روان در اســـتان نیـــز در مـــورد نقـــش 
روانپزشـــکان در نظـــام مراقبت هـــای 
اولیـــه توضیحاتـــی را ارائـــه داده و در 
ادامـــه روانپزشـــکان حاضـــر در جلســـه، 
نظـــرات و پیشـــنهادات و تجربیـــات 
خـــود را در راســـتای ارتقـــای ســـالمت 
ـــد. ـــان نمودن ـــدف بی ـــای ه روان گروهه
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کرد:  معاون تحقیقات و فناوری وزارت اعالم 
دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرحهای مرتبط با صنعت 

کــرد: احترامــا  معــاون پژوهشــی وزارت بهداشــت طــی نامــه ای بــه دانشــگاه ها ابــالغ 
بــه اســتحضار می  رســاند، اجــرای مطالعــات بالینــی و مطالعــات هــم ارزی زیســتی 
کــز دانشــگاهی بــر روی داروهــا/  کیواالنــس( توســط شــرکت های دارویــی و یــا مرا )بیوا
ــذ  ــد از اخ ــا بع ــران تنه ــای ای ــمی داروه ــت رس ــارج از فهرس ــی خ ــای داروی فراورده ه
ــه مجــوز CTA)Clinical Trial Authorization( از ســازمان  مجوزهــای الزم از جمل
کمیتــه  ی اخــالق در پژوهش ــهای زیســت  غــذا و دارو و تاییــد پژوهــش توســط 

پزشــکی معتبــر و ثبــت در ســامانه ثبــت 
کارآزمایی هــای بالینــی ایــران ممکــن مــی-
باشــد و عــدم دریافــت مجوزهای یادشــده 

ــا اســتناد بــه مــاده 2 دســتورالعمل رســیدگی بــه تخلفــات پژوهشــی، از مصادیــق  ب
ــردد.  تخلفــات پژوهشــی محســوب می  گ

برخورد 2موتورسیکلت درروستای محمودآباد و واژگونی یک خودرو در سه راهی رحمانلو
عملیات امداد و نجات اورژانس هوایی در عجبشیر

کــرد، روز جمعــه اول تیرمــاه ۹۷ برخــورد دو دســتگاه موتورســیکلت   ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی اعــالم 
گذاشــت. وحیــد شــادی نیــا از مصدومیــت چهــار نفــر و فــوت مرد۵۷ســاله در  در روســتای محمــود آبــاد دو مصــدوم برجــای 
ورودی شــهر عجــب شــیر خبــر داد و افــزود هــر چهــار مصــدوم توســط اورژانــس عجــب شــیر بــه بیمارســتان انتقــال یافتنــد. وی 
کبیــن موتورســوار و یــک مصــدوم از سرنشــینان پــژو 40۵ جهــت ادامــه درمــان بــه توســط  گفــت یــک مصــدوم از را در ادامــه 

بالگــرد اورژانــس بــه بیمارســتان امــام رضــا علیــه الســالم انتقــال یافتنــد.
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بخش جدید اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی درمانی 
قلب شهید مدنی افتتاح شد

کوکاردیوگرافــی مرکــز آموزشــی درمانــی قلب  بــا تــالش شــبانه روزی، بخــش جدیــد ا
کــو کاردیوگرافــی  شــهید مدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افتتــاح شــد. بخــش ا
مرکــز آموزشــی درمانــی قلــب شــهید مدنــی در فضــای فیزیکــی قدیمــی خــود از ســال 
کــرده بــود، بــه دنبــال نیــاز بــه گســترش  13۸2 بــه صــورت Advance شــروع بــه کار 
بخــش بنابــر نیازهــای روزافــزون درمانــی و آموزشــی و تحقیقاتــی، دپارتمان جدید 
کــو و یــك یونیــت  بــا تجهیــزات بیشــتر و پیشــرفته تر در قالــب ۵ یونیــت پیشــرفته ا
تســت ورزش و نیــز یــك یونیــت هولتــر فشــار خــون، بخــش ســمعی بصــری جهــت 

ارائــه هرچــه مناســب تــر خدمــات بــه بیمــاران منطقــه راه انــدازی گردیــد.

ــی قلــب شــهید مدنــی، دپارتمــان  ــز آموزشــی درمان ــزارش روابــط عمومــی مرک گ ــه  ب
کــو کاردیوگرافــی کشــور کــه اســتانهای  کوکاردیوگرافــی ایــن مرکــز بــه عنــوان قطــب ا ا
کــو  کشــور را پوشــش میدهــد هــر ســاله چهــار فلوشــیپ فوق تخصصــی ا شــمالغرب 
کالتــرال فلوشــیپ های طــب اورژانــس،  کاردیولــوژی، دوره هــای  و 24 رزیدنــت 

ــرار می دهــد. ــه را همزمــان تحــت آمــوزش ق بیهوشــی و ری
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بزرگداشت روزجهانی آسم

شـــعار ســـال 2018 روز جهانـــی آســـم: »هرگـــز زود نیســـت، هرگـــز دیـــر نیســـت، در 
همـــه حـــال بایـــد بـــه فکـــر بیماری هـــای مجـــاری تنفســـی بـــود« 

روزجهانــی  بزرگداشــت  راســتای  در 
ویــژه  برنامــه  برگــزاری  ضمــن  آســم 
در  آســم  بازآمــوزی  جلســه  روز،  ایــن 
تاریــخ ۹۷/2/20 بــا همــکاری اســاتید 
علــوم  دانشــگاه  ریــه  گــروه  محتــرم 
مرکــز  اجتماعــات  ســالن  در  پزشــکی 
بهداشــت اســتان بــا شــرکت حــدود 200 
نفــر از پزشــکان شــاغل در شــبکه های 
پزشــکان  درمــان،  و  بهداشــت 
متخصــص داخلــی وفوق تخصــص 
روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  برگــزار  ریــه 
جلســه  درایــن  دانشــگاه،  عمومــی 
راههای پیشــگیری، کنترل و مراقبت 
بیمــاری آســم و تازه هــای آن توســط 
ــان  ــد. بی ــس ش ــگاه تدری ــاتید دانش اس
اهــداف جلســه توســط رییــس گــروه 
پیشــگیری و مراقبــت بیماری هــای 
ــا ســخنرانی حــدود  غیرواگیــر شــروع و ب
ســاعت  تــا  ریــه  اســاتید  از  نفــر   10

داشــت. 1۵ادامــه 
مزمــن  بیمــاری  شــایع ترین  آســم، 

در  اســت.  کــودکان  در  بویــژه  ریــوی 
میــر  و  مــرگ   بیشــترین  حــال  عیــن 
ناشــی از آســم و ۹0٪ مرگ و میر ناشــی 
درآمــد  بــا  کشــورهای  در   COPD از 
می دهــد.  روی  متوســط  و  پاییــن 
بــر هزینه هــای غیرمســتقیم  عــالوه 
بیماری هــای مزمــن تنفســی ماننــد 
غیبــت از حضــور فعاالنــه درمحیــط 
کار و تحصیــل وکاهــش فعالیت های 
اجتماعــی و...، هزینه های مســتقیم 
هزینه هــای  دیگــر  عبــارت  بــه  یــا 
اهمیــت  از  نیــز  دارو  و  بســتری 

هســتند. برخــوردار  فوق العــاده 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــان می ده ــات نش تحقیق
ایجــاد  تغییــرات  ژنتیکــی،  اســتعداد 
شــده در محیــط زندگــی فــرد شــامل 
ــوع  ــی، تن ــت محیط ــای زیس آلودگی ه
به واســطه  عفونــی  بیماری هــای 
حضــور در مهدکودک هــا، تغییر عادات 
تهویــه  ســامانه های  غذایــی،  رژیــم 
محیــط مســکونی و از همــه مهم تــر 

دود سیگار و سایر دخانیات در افزایش 
شــیوع بیمــاری آســم مؤثــر بوده انــد. 
رونــد رو بــه رشــد زندگــی شهرنشــینی 
و تغییــر ســبک زندگــی مــردم، رونــد 
تخریــب جنگل هــا و کاهــش ســرانه 
جنــگل، توســعه روزافــزون آالینده های 
زیســت محیطی، تشــدید آلودگــی هوا، 
رونــد رو بــه رشــد مصــرف دخانیــات و 
کاهــش ســن شــروع مصــرف آن، تغییــر 
باورهــای فرهنگــی جامعــه و گرایــش 
بــه مصــرف قلیــان و رواج اســتفاده از 
دخانیــات در بیــن زنان ازجمله عوامل 
ــم و  ــاری آس ــیوع بیم ــده ش ــدید کنن تش
ــن در  ــی مزم ــای تنفس ــایر بیماری ه س
کشــور ما می باشد. تشخیص و درمان 

ناقــص  یــا  بــودن  غلــط  دیرهنــگام، 
مانــدن درمــان و عــدم دسترســی بــه 
اقتصــادی،  و  فرهنگــی  فقــر  دارو، 
اختــالالت روانــی و اجتماعی، نــوع رژیم 
غذایــی، چاقــی، اســترس و هیجانــات 
فردی ناشــی از زندگی شهرنشــینی نیز 

از عوامــل مؤثرنــد.
در جهــان بیــش از 334 میلیــون نفــر 
بــه آســم، 210 میلیــون نفــر بــه بیمــاری 
ــه  ــر ب ــون نف ــی و 400 میلی ــن تنفس مزم
هستند.آســم  مبتــال  آلــرژی  رینیــت 
یــک بیمــاری التهابــی، مزمــن مجــاری 
ــرفه  ــس، س ــس خ ــه خ ــت ک ــی اس هوای
و تنگــی نفــس از نشــانه های رایــج ایــن 

ــد. ــی باش ــاری م بیم
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کارگاه آموزشی برآورد نیروی انسانی در واحدهای مختلف ارایه خدمت برگزار شد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
پرشــور  اســتقبال  بــا  کارگاه  ایــن 
کارکنــان  متــرون هــا، سرپرســتاران و 
بیمارســتان های مختلــف دانشــگاهی و غیردانشــگاهی برگــزار شــدکه مــدرس 

کارگاه دکتــر رضــا عاقبتــی، دانشــجوی دکتــری رشــته سیاســتگذاری ســالمت، بــه 
بحــث در مــورد اهمیــت بــرآورد نیــروی انســانی، روش هــا و مراحــل بــرآورد نیــروی 
انســانی پرداخــت. در انتهــای کارگاه بــه ســواالت شــرکت کنندگان پاســخ داده شــد 

گرفــت. کارگاه صــورت  و بحــث و تبــادل نظــر در مــورد مباحــث 

فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 481397



تولد نوزاد داخل آمبوالنس اورژانس دادلو
مادر و نوزاد متولد شده در آمبوالنس جهت مراقبتهای الزم تحویل بیمارستان 

خاتم االنبیا میانه شدند

گفــت: صبــح دومیــن روز مــاه رمضــان، مــادر بــارداری حیــن انتقــال بــه  ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی 
بیمارســتان دچــار دردهــای زایمانــی شــده و بــه پایــگاه اورژانــس دادلــو میانــه مراجعــه میکنند. شــادی نیا ســخنگوی اورژانس 
اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت صبــح امــروز جمعــه دومیــن روز مــاه رمضــان مــادر بــارداری حیــن انتقــال به بیمارســتان دچار دردهــای زایمانی شــده و به پایــگاه اورژانس 
کارشناســان اورژانــس بــا توجــه شــرائط مــادر بــاردار 40ســاله اقدامــات درمانــی پیــش بیمارســتانی و تخصصــی را انجــام داده و پروســه  دادلــو میانــه مراجعــه می کننــد . 
گزارشــات رســیده مــادر و نــوزاد پســر هــر دو ســالم جهــت مراقبتهــای الزم تحویــل بیمارســتان خاتــم االنبیــا میانــه شــدند. زایمــان داخــل آمبوالنــس انجــام یافــت. طبــق 

انجمن حمایت از بیماران نقص آنزیمی )فنیل کتونوری( در تبریز راه اندازی شد

بــه مناســبت افتتــاح انجمــن حمایــت از بیمــاران نقــص آنزیمی ) فنیــل کتونوری( 
بــا حضــور مســئولین اســتانی، خانواده هــای بیمــاران و خیریــن مراســم جشــنی در 
ســالن اجتماعــات معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار گردیــد.
کارآموز قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه ضمن خیرمقدم به مدعوین،  دکتر 
در مــورد رونــد بیمــاری و شــیوع و بــروز آن در اســتان مطالبــی را ارائــه نمودنــد.
دکتــر اســتادرحیمی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و رئیــس انجمــن درخصــوص 
و  ســازمانها  همــکاری  و  آن  فعالیــت  چگونگــی  و  انجمــن  تشــکیل  علــت 

نمودنــد. ســخنرانی  کتونــوری  فنیــل  بیمــاران  خانواده هــای 
در ادامــه جلســه دکتــر پاینــده از رابطــان بهزیســتی اســتان بــه نقــش و وظایــف 
بهزیســتی در ایــن خصــوص اشــاره نمودنــد. بعد از پخش کلیپــی از زندگی بیماران 
کــرده و  کتونــوری ســخنرانی  و مشــکالت آنــان، مــادر یکــی از مبتالیــان بــه فنیــل 
گریبــان هســتند بیــان نمودنــد. در ادامــه بیانیــه  کــه بــا آن دســت بــه  مســائلی را 

P.K.U خوانــده شــد و هرگونــه پیشــنهاد و انتقــاد در راســتای بهبــود عملکــرد 
انجمــن را خواســتار شــدند.

در پایــان برنامــه، جشــنواره مــواد غذایــی مخصــوص بیمــاران برگــزار شــد و والدیــن 
بــا تــدارک انــواع غذاهــای رژیمــی در ایــن جشــنواره شــرکت نمودنــد.

ــدود یـــک  ــت و حـ ــاوت اسـ ــان متفـ ــاری PKU در جهـ ع بیمـ ــیو ــت شـ ــی اسـ گفتنـ
ــاری  ــه ایـــن بیمـ ــال بـ ــوزادان مبتـ ــار نـ ــد زنـــده دیـــده مـــی شـــود. آمـ در 2۵000 تولـ
ــتر اســـت و علـــت  ــی بیشـ ــرقی از ســـطح جهانـ ــان شـ ــتان آذربایجـ ــران و اسـ در ایـ
ع آن در ایـــران یـــک در هـــر ۸000  آن، وجـــود ازدواجهـــای فامیلـــی اســـت. شـــیو
کتونـــوری از ســـال 13۹1 در اســـتان  تولـــد مـــی باشـــد. برنامـــه غربالگـــری فنیـــل 
گردیـــده اســـت و تعـــداد بیمـــار شناســـایی شـــده در  آذربایجـــان شـــرقی شـــروع 
کـــه ۸0 بیمـــار قبـــل از انجـــام غربالگـــری و ۷0 نـــوزاد  اســـتان 1۵0 نفـــر مـــی باشـــد 

بعـــد از شـــروع برنامـــه شناســـایی شـــده انـــد.

ده 
یزا

عل
مد

ح
د م

هزا
ر: ب

خب
س 

شنا
کار

هم
 اد

هر
ظا

ر: 
خب

س 
شنا

کار

افتخاری دیگر برای دانشگاه: 
41 نفر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشمول 

جایزه بنیاد ملی نخبگان 

 تعـــداد مشـــمول جایـــزه بنیـــاد ملـــی نخبـــگان  دانشـــگاه 41  نفـــر مـــی باشـــد
ــگاه  ــداد دانشـــجویان دانشـ ــگاه، تعـ ــان دانشـ ــر استعداددرخشـ ــزارش دفتـ گـ ــه  بـ
کـــه  در ســـال تحصیلـــی ۹6- ۹۷ مشـــمول جایـــزه بنیـــاد ملـــی نخبـــگان مـــی 
کـــه در ابتـــدای ســـال  تحصیلـــی  باشـــند 41 نفـــر مـــی باشـــد. ایـــن در حالـــی اســـت  
۹6-۹۷ فقـــط تعـــداد 1۸ نفـــر ازدانشـــجویان  دانشـــگاه  از طـــرف بنیـــاد ملـــی 
کـــه از  نخبـــگان مشـــمول جایـــزه بنیـــاد شـــده بودنـــد امـــا بـــا توجـــه بـــا شـــناختی  
کشـــوری  دانشـــجویان بـــا پتاســـیل بســـیارخوب و دارای افتخـــارات و رتبه هـــای 
در دانشـــگاه وجـــود داشـــت بـــا تالشـــهای  مســـئولین دانشـــگاه، دفتـــر اســـتعداد 
درخشـــان  و بنیـــاد ملـــی نخبـــگان اســـتان ایـــن تعدادبـــه 41 نفـــر ارتقـــا پیـــدا 

کـــه جوایـــز بنیـــاد ملـــی نخبـــگان شـــامل آموزشـــیاری،  کـــرد. شـــایان ذکـــر اســـت 
ــال  ــه مـــدت یـــک ســـــ ــه بـ کـ ــد  ــه می باشــــــ ــاری  و راتبــــــ ــیاری، فن یـــــــ پژوهشــــــ
تحصیلـــی هـــر مـــاه بـــه مشــــــــمولین پرداخـــت می گـــردد. عـــالوه بـــر جوایـــز فـــوق 
ــر وام مســـکن، هدیـــه ازدواج، اعتبارتوانمنـــدی آموزشـــی،  ــز دیگـــری نظیـ جوایـ
ـــار ارتباطـــات علمـــی در صـــورت احـــراز شـــرایط  کارآفرینـــی، اعتب اعتبارتوانمنـــدی 
ــز و  ــجویان عزیـ ــه دانشـ ــت را بـ ــن موفقیـ ــردد. ایـ ــت می گـ ــمولین پرداخـ ــه مشـ بـ

مســـئولین دانشـــگاه تبریـــک عـــرض مـــی نماییـــم.
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فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش 

عمومــی  دندانپزشــک  داروســاز،  )پزشــک،  پژوهــش  دســتیار  جــذب 
تحقیقاتــی  کــز  مرا در  انســانی(  نیــروی  ح  طــر مشــمول 

اقدامــات  و  کالن  راهبردهــای  راســتای  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  معاونــت 
کشــور در امــور نخبــگان )مصــوب شــورای عالــی انقــالب  ملــی ســند راهبــردی 
فرهنگــی- ســال 13۹1( از آذر مــاه ســال 13۹3 بــا مصوبــه شــورای معاونیــن 
وزارت،  منابــع  و  توســعه مدیریــت  معاونــت  و هماهنگــی  بهداشــت  وزارت 
برنامــه جــذب دســتیار پژوهــش )پزشــک، داروســاز، دندانپزشــک عمومــی 
کــز تحقیقاتــی مصوب وزارت بهداشــت،  ح نیــروی انســانی( در مرا مشــمول طــر

کار خــود قــرار داده اســت. درمــان و آمــوزش پزشــکی را در دســتور 
ــت وزارت  ــام آوران بهداش ــع پی ــام و توزی ــر ثبت ن ــی دفت ــا هماهنگ ــن ب همچنی
کــز  متبــوع، در تیرمــاه 13۹4 برنامــه جــذب دســتیار پژوهــش ســرباز در مرا
کامــل آن در ســامانه برنامــه بــه  کــه اطالعــات  تحقیقاتــی را آغــاز نمــوده اســت 

نشــانی http: //rap.hbi.ir آمــده اســت.
خواهشــمند اســت ترتیبــی اتخــاذ فرماییــد تــا مشــخصات برنامــه و ســامانه 
غ التحصیــالن آن دانشــگاه  ثبت نــام آن بــه نحــو مقتضــی بــه دانشــجویان و فار
کــز تحقیقاتــی مصــوب اقدامــات الزم بــرای تشــویق  اطالع رســانی شــود و مرا
واجدیــن شــرایط بــرای ثبت نــام در ایــن برنامــه را انجــام دهنــد )طبــق برنامــه 
عملیاتــی ســال 13۹۷، تهیــه خبــر بــر روی وبــگاه دانشــگاه و ارســال نامــه بــه 

ــود(. ــه می ش ــی توصی کز تحقیقات ــکده  ها/مرا ــه دانش کلی
ــتیار  ــذب دس ــا ج ــلح ب ــای مس ــتاد نیروه ــر س ــال حاض ــت در ح ــر اس ــه ذک الزم ب
گیــالن، اســتان  کــز تحقیقاتــی اســتان تهــران، اســتان  پژوهــش ســرباز در مرا
مازنــدران، اســتان قــم، اســتان قزویــن، اســتان ســمنان، اســتان مرکــزی، 
اســتان زنجــان، اســتان البــرز، اســتان اصفهــان، شــهر تبریــز، شــهر شــیراز و 
شــهر مشــهد موافقــت نکــرده اســت و اطالع رســانی در دانشــگاه  های شــهرهای 
کــز ســایر دانشــگاه ها  مذکــور می بایســت بــا هــدف جــذب متقاضیــان در مرا
گیــرد. هرگونــه تغییــر در پذیــرش شــهرها در خبرهــای صفحــه نخســت  انجــام 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــه روزرس ج و ب ــه در ــامانه برنام س
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بازدید معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از 
مراکز و خانه های بهداشت شهرستان اسکو

کـــز جامـــع خدمـــات ســـالمت شـــهری ســـهند و روســـتای  دکتـــر درســـتی، از مرا
و  دانشـــگاه  بهداشـــتی  معـــاون  بازدیـــد  ایـــن  در  آورد.  بعمـــل  بازدیـــد  ســـرای 
رئیـــس مرکزبهداشـــت اســـتان بـــه همـــراه دکتـــر هاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه 
جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان اســـکو، از نحـــوه ی تکمیـــل پرونـــده 
ی الکترونیـــک، خدمـــات نویـــن ســـالمت )ایراپـــن (، ثبـــت اطالعـــات فـــردی 
ــات  ــیب (، خدمـ ــامانه سـ ــت ) سـ ــه بهداشـ ــامانه یکپارچـ ــراد در سـ ــالمتی افـ و سـ
ـــز جامـــع  جامـــع ســـالمت روان، خدمـــات دندانپزشـــکی، خدمـــات دارویـــی در مرک
کـــز جامـــع خدمـــات ســـالمت ســـهند  خدمـــات ســـالمت روســـتایی ســـرای و مرا
مطلـــع شـــده آن را مـــورد بازدیـــد قـــرار دادنـــد. ایشـــان درایـــن بازدیـــد ضمـــن اعـــالم 
کـــه  ــا، خدماتـــی  ــز و پرســـنل آنهـ کـ ــوه ارائـــه خدمـــات در ایـــن مرا رضایـــت از نحـ

درعرصـــه ســـالمت بـــه مـــردم ارائـــه میشـــود را مهـــم ارزیابـــی و عنـــوان داشـــتند 
ارائـــه خدمـــات مطلـــوب بـــه مـــردم در ایـــن عرصـــه، می توانـــد رضایـــت منـــدی 

ــد. ــا دهـ ــه را ارتقـ ــته و ســـطح بهداشـــت در جامعـ ــا را در پـــی داشـ آنهـ

هی
فقی

نا 
سی

میر
برا

س خ
شنا

کار

اطالعیه مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی 
ایران درخصوص حمایت از محققان و پژوهشگران 

بـــا عنایـــت بـــه امـــر پژوهـــش و تحقیقـــات، مرکـــز تحقیقـــات حـــالل جمهـــوری 
مرکـــز   Affiliation بـــا  کـــه  پژوهشـــگرانی  و  محققـــان  از  ایـــران  اســـالمی 
کتـــاب و... علمـــی و پژوهشـــی  تحقیقـــات حـــالل اقـــدام بـــه انتشـــار مقالـــه، 

ــرد. گیـ ــر مـــی  ــادی و معنـــوی در نظـ ــد حمایـــت مـ نماینـ
ح:   • مقاالت نمایه شده در سطو

1. ISI, Pubmed 
2. Scopus
3. EMBASE, CA, Current Contents, Biosis
4. SID, ISC و سایر نمایه های بین المللی

نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی بدونه نمایه. ۵

• کتب نمایه شده بین المللی و ثبت اختراع بین المللی
• کتب و ثبت اختراع داخلی

Halal Research Center of IRI, FDA, Tehran, Iran مرکــز:  آدرس 
مرکــز تحقیقــات حــالل جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمان غــذا و دارو، تهــران، ایــران
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کنندگان عضو پروانگی، همایش تجلیل از اهدا 
اولین همایش تجلیل از اهداکنندگان عضو با حضور نماینده ولی فقیه دراستان برگزار شد

 بمناســـبت روز ملـــی اهـــدای عضـــو، اولیـــن همایـــش تجلیـــل از اهـــداء کننـــدگان عضـــو 
بـــا حضـــور نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان و مســـئولین اســـتانی و دانشـــگاهی در تـــاالر 

شـــهید شـــایانمهر دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد.
ــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکترمحمـــد حســـین صومـــی در مراســـم  گـ ــه  بـ
گرامیداشـــت روز ملـــی اهـــدای عضـــو در تـــاالر شـــهید شـــایان مهـــر دانشـــکده پزشـــکی 
کـــرد: بـــه عنـــوان یـــک پزشـــک در طـــول دوره ی تحصیـــل و تجـــارب  تبریـــز اظهـــار 
کســـی را بـــا حیـــات بخشـــیدن بـــه دیگـــران دیـــده و  حرفـــه ای، بارهـــا اتمـــام حیـــات 
گویـــای ایثـــار و انســـان دوســـتی افـــراد ارزشـــمند بـــوده اســـت  کـــه  کـــرده ام،  لمـــس 

ـــدارد. ـــد و دریافـــت عضـــو ن کـــه ادامـــه حیاتشـــان راهـــی جـــز پیون ـــی  بیماران
دکتـــر صومـــی بـــا اشـــاره بـــه تالش هـــای طوالنـــی بـــرای راه انـــدازی واحـــد پیونـــد اعضـــا 
ـــا وجـــود تالش هـــای فـــراوان و پیوندهـــای موفقیـــت آمیـــز، اولیـــن  گفـــت: ب در تبریـــز 
کـــه  کـــه راه انـــدازی شـــد، ســـمن ها و ســـازمان های مـــردم نهـــاد آن طـــور  واحـــد پیونـــد 
بایـــد نتوانســـتند ارتباطشـــان بـــا واحـــد فنـــی پیونـــد را حفـــظ کننـــد، از ســـال ۷1 تـــا چنـــد 

ـــا  ســـال پیـــش، شـــاهد ایـــن مشـــکالت بود یـــم. دکتـــر صومـــی افـــزود: خوشـــبختانه ب
ـــت یازدهـــم متعهـــد  ـــه ســـاخت آن را در دوره اول دول ک ـــد اعضـــا  ایجـــاد بخـــش پیون
کنـــون یکـــی از بهتریـــن بخش هـــای  کبـــد نیـــز انجـــام شـــد و ا شـــده بودیـــم، پیونـــد 
پیونـــد اعضـــا راه انـــدازی شـــده اســـت. دکترصومـــی بااشـــاره بـــه اینکـــه پیونـــد عضـــو 
ـــر  ـــرد: مـــردم فهیـــم، عاقـــل و ایثارگ ک کیـــد  ـــد جـــاری باشـــد، تا یعنـــی حیـــات می توان
ـــواده ای  ـــر ســـالمت و اهـــدای اعضـــای آن هـــا، خان گ ـــا تقدیـــم۵4 احیا آذربایجـــان ب
ـــان هایی  ـــی انس ـــه برخ ک ـــت  ـــا اس ـــار م ـــه ی افتخ ـــیده اند، مای ـــات بخش ـــر را حی دیگ
کـــه جریـــان  کـــه چنیـــن ایثـــار می کننـــد. دکتـــر صومـــی بـــا بیـــان ایـــن  پیـــدا می شـــوند 
گفـــت: انســـان می توانـــد بـــه  حیـــات جامعـــه ، بـــه انســـان های ایثارگـــر بازمی گـــردد، 
کنـــد، دنیـــا نیـــز  کـــه تعالـــی یافتـــه و بتوانـــد قســـمتی از وجـــودش را اهـــدا  جایـــی برســـد 
کســـانی  بـــه دلیـــل وجـــود انســـان های باشـــهامت، شـــجاع و ایثارگـــر پیـــش مـــی رود، 
کرده انـــد، در درجـــه ی اول، خودشـــان بـــه ســـعادت رســـیده اند.  کـــه اهـــدای عضـــو 
گـــر ســـالمت، تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد. در پایـــان ایـــن مراســـم از خانواده هـــای ۵4 احیا

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پروژه های بهداشتی و درمانی میانه

ــس  ــر صومــی ریی ــز دکت ــوم پزشــکی تبری ــط عمومــی دانشــگاه عل ــزارش رواب گ ــه  ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه دکتر درســتی معاون بهداشــتی دانشــگاه، 
دکتــر فتــح الهــی معــاون توســعه و مدیریــت منابــع، دکتــر پورفتحی معــاون درمان، 
خ  مهنــدس صالحــی مدیــر طرحهــای عمرانی دانشــگاه درعصر روز چهارشــنبه مور
ــز، اورژانــس بیمارســتان برکــت امــام خمینــی)ره( و  ۹۷/3/16 ازبخشــهای دیالی
ــد  ــاء )ص(بازدی ــم االنبی ــتان خات ــی بیمارس ــودکان وداخل ک ــس،  ــهای اورژان بخش
کننــدگان و پرســنل بیمارســتان نحــوه  نمــوده ضمــن دیــدار بــا بیمــاران، مراجعــه 
خدمــات رســانی بــه بیمــاران واحدهــا را مــورد بررســی وپیگیــری قراردادنــد.  رئیس 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و هئیــت همــراه در ادامــه از بخش هــای درحــال 
کــز بهداشــتی  کلینیــک الزهــرا و اورژانــس هوایــی، مرا احــداث LDR، ام آر آی، 
کــرده، ضمــن  ودرمانــی شــهری شــهید فایقــی، شــهید مرســلی و اســالم آبــاد بازدیــد 
کار پروژه هــای در دســت اقــدام دســتورات الزم جهــت تســهیل و  بررســی رونــد 
تســریع دراتمــام پروژه هــا را صــادر کردنــد. دکتــر صومــی درپایــان بــا خانــواده مرحوم 
کن شــهر آچاچــی دانشــجوی علــوم آزمایشــگاهی  مجیــد تقــی پــور اهــل و ســا
کــه اخیــرا فــوت نمــوده بــود دیــدار نمــوده و ضمــن  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
آرزوی غفــران الهــی بــرای آن مرحــوم، بــا خانــواده معــزا ابــراز همــدردی نمودنــد.
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دستاوردهای دانشگاه در یازدهمین جشنواره آموزشی کشوری و نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 

دســتاوردهای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در یازدهمیــن جشــنواره آموزشــی 
کشــوری آمــوزش پزشــکی از 10 تــا 12 اردیبهشــت  کشــوری و نوزدهمیــن همایــش 

ح ذیــل می باشــد:  ــه شــر مــاه ســال ۹۷ ب
کشــوری آمــوزش  � کالن منطقــه دو در نوزدهمیــن همایــش  برپایــی غرفــه 

پزشــکی در مــدت ســه روز
بــا  � دانشــگاه  علمــی  هیــات  اعضــای  توســط  آموزشــی  کارگاه  دو  برگــزاری 

بالینــی  آمــوزش  عناویــن اهمیــت فیدبــک و تکنیک هــای اجــرای آن در 
کبــرزاده  ا کننــده: دکتــر فریبــرز  ارائــه  دوره پزشــکی عمومــی، 

گروهــی،  �  طراحــی، اجــرا و ارزشــیابی ویکــی آموزشــی بــرای انجــام تکلیــف 
ــان ــی احمدی ــدس عل ــر، مهن ــاری ف ــعیده غف ــر س ــدگان: دکت کنن ــه  ارائ

ــارب  � ــردن تج ک ــوان: الکترونیکــی  ــه اول تحــت عن ــا رتب ــر ب ــد برت ــه فراین ارائ
در  آنهــا  روزانــه  پیگیــری  و  بازاندیشــی  پزشــکی،  دانشــجویان  یادگیــری 
بیــالن،  نعمــت  دکتــر  فراینــد:  کودکان()صاحبــان  صبحگاهــی  گزارشــات 

غفاری فــر( ســعیده  دکتــر  کبــرزاده،  ا امیرحســین 
تقدیــر از فراینــد طراحــی، اجــرا و استانداردســازی برنامــه آموزشــی تغذیــه  �

وریــدی نــوزادان و ارزشــیابی پیامدهــای آموزشــی آن) صاحبــان فراینــد: 

دکتــر مجیــد محلــه ای، دکتــر محمــد باقــر حســینی، دکتــر محمــد حیــدرزاده(
کــه بصــورت دو مــورد ســخنرانی و دو مــورد پوســتر  � کوتــاه  ارائــه 4مقالــه 

پذیرفتــه شــده بــود
کوتــاه برتــر توســط عضــو محتــرم هیــات علمــی  � کســب عنــوان ســخنران 

علیــزاده مهســتی  دکتــر  دانشــگاه  
در  � تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  شــده  معرفــی  دانشــجویان  همــکاری 

کشــوری و عضویــت در هیــات رئیســه  کمیتــه اجرایــی نوزدهمیــن همایــش 
کمیتــه دانشــجویی  کســب بیشــترین رای در شــورای مرکــزی  ســمپوزیوم و 
ــی  کارشناس ــکی و  ــجوی پزش ــط دانش ــت توس ــات وزارت بهداش ــز مطالع مرک

کبــرزاده ارشــد آمــوزش پزشــکی آقــای امیرحســین ا
کمیتــه  � عضویــت اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 

ــزاده ــتی علی ــر مهس ــی: دکت ــه علم کمیت ــو در  ــا غفاری ــر رض ــری: دکت راهب
همــکاری اعضــای هیــات علمــی EDC در هیــات رئیســه بررســی پوســتر:  �

دکتــر رضــا غفــاری و در پانــل ســخنرانی: دکتــر ســعیده غفــاری فــر
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سومین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام 
رضا)ع( تبریز همزمان با هفته اهداءعضو با موفقیت 

انجام و وضعیت عمومی پیوند گیرنده پایدار است

اثــر حادثــه  کــه در  آقــای 23 ســاله ای  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
ــا رضایــت خانــواده، در مجمــوع چهــار  ترافیکــی دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود و ب

ارگان اساســی وی بــه چهــار بیمــار منتظــر، حیــات دوبــاره بخشــید.
خســرو آقاپــور مدیــر روابــط عمومــی مرکزآموشــی درمانــی امــام رضــا )ع( تبریــز اظهــار 
کــه بــه دنبــال ســانحه رانندگــی دچــار مــرگ مغــز  داشــت: بیمــار فــرد 23 ســاله ای 
ی شــده بــود پــس از تشــخیص مختصصــان مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( 
و تاییــد مــرگ مغــزی وی 4 ارگان اصلــی وی اهــداء شــد. وی افــزود: ایــن اهــداء 
ــد زندگــی  ــد عضــو بودن کــه ماههــا منتظــر پیون ــه چهــار نفــر از بیمــارن هموطــن  ب
دوبــاره بخشــید و کبــد اهدائــی وی منجــر بــه انجــام موفقیــت امیــز ســومین پیونــد 
ــم  ــه خان ــز ب کلیه هــای وی نی ــز شــد. آقاپــور ادامــه داد: عــالوه برایــن  کبــد در تبری
26 ســاله و آقــای 3۹ ســاله اهــل ارومیــه در ایــن مرکــز بــا موفقیــت پیونــد زده شــد. 
مدیــر روابــط عمومــی مرکــز امــام رضــا)ع( تبریــز در خصــوص پیونــد قلــب فــرد اهداء 
گفــت: بــه دلیــل اینکــه مرکــز تخصصــی قلــب تبریــز بیمارســتان شــهید  کننــده 
ــه ایــن مرکــز منتقــل شــد. همچنیــن رضــا  مدنــی مــی باشــد از ایــن رو قلــب وی ب
موثقــی متخصــص بیهوشــی و رئیــس تیــم بیهوشــی مرکــز امــام رضــا )ع( در ایــن 

کلیــه از نظــر دفــع ســموم  گفــت: بــه دلیــل اینکــه بیمــاران منتظــر پیونــد  خصــوص 
ــد پایــش و مراقبــت مناســب قبــل از عمــل  ــوده بای مــوود در بــدن دچــار مشــکل ب
ــده  گیرن ــار  ــت بیم ــودن وضعی ــر ب ــر خط ــل پ ــه دلی ــه داد: ب ــرد. وی ادام گی ــام  انج
عضــو در حیــن عمــل متخصصیــن بیهوشــی بــه صــورت لحظــه بــه لحظــه قبــل و 
حیــن و بعــد از عمــل تحــت مراقبــت شــدید مــی باشــند. ایــن متخصــص بیهوشــی 
کنتــرل آب الکترولیــت یکــی از  و دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: 
اقدامــات اساســی متخصــص بیهوشــی در حیــن عمــل مــی باشــد از ایــن رو تمــام 
کــی  گــزارش فــوق حا گذاریــم.  کنترلــی را بــه مــورد اجــرا مــی  اقدامــات پیشــگیرانه و 
کبــد بــا موفقیــت درایــن  گذشــته اولیــن و دومیــن عمــل پیونــد  اســت در یــک مــاه 
مرکــز انجــام شــده و بیمــاران پیونــد شــده ترخیــص و بــه زندگــی عــادی برگشــتند.
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تولد نوزادان شش قلو در بیمارستان الزهرا)س( تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، مــادری 23 ســاله بــدون ســابقه مشــکل خــاص در اولیــن زایمــان خــود بــدون درمــان نازایــی، شــش قلــو بدنیــا آورد.نــوزادان 2۷  بــه 
گــرم بــوده و حــال عمومــی 4 نــوزاد مطلــوب و دو نــوزاد بــه دســتگاه ونتیالتــور وصــل  کــه بــا عمــل جراحــی ســزارین متولــد شــدند دارای وزن تولــد بیــن ۵۸0 تــا ۹60  هفتــه 

گفتنــی اســت از ایــن تعــداد 4 نــوزاد دختــر و 2 تــای دیگــر پســر هســتند. هســتند. 

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 521397



به مناسبت سالروز سوم خرداد: 
بسیجیان دانشگاه با حضور در مزار شهدای گمنام با آرمانهای امام و شهدا تجدید پیمان کردند

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــه همت کانون بســیج 
جامعــه پزشــکی حضــرت امــام صــادق )ع( ســتاد مرکــزی مراســم تجدیــد میثــاق 
گمنــام دانشــگاه برگــزار شــد. بــا شــهدای دفــاع مقــدس بــا حضــور در مــزار شــهدای 

ایــن مراســم بــا تجمــع بســیجیان در مقابــل دانشــکده دندانپزشــکی آغــاز و بــا 

راهپیمایــی و حضــور در مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه پایــان یافت.بــر پایــه همین 
گــزارش، ســخنرانان در مــزار شــهدای گمنــام بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
هشــت ســال دفــاع مقــدس و بیــان ایثارگریهــای آن عزیــزان بــر ضــرورت آشــنایی و 

کردنــد.  کیــد  تجدیــد میثــاق بــا آرمانهــای شــهدا تا
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موفقیتی دیگر برای دانشگاه: 
تصویب دانشکده مجازی منطقه آمایشی 2 )مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز( در شورای عالی آموزش 

مجازی وزارت بهداشت 

آمــوزش مجــازی وزارت، دکتــر  براســاس مکاتبــه دبیــر محتــرم شــورای عالــی 
ســید ناصــر اســتاد، مرکــز آمــوزش مجــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تصویــب 
ــه وجــود مســتندات و رعایــت اســتانداردها و الزمــات دانشــکده مجــازی،  ــا ب و بن

مجــوز تاســیس دانشــکده مجــازی منطقــه آمایشــی 2 )مســتقر در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز( نیــز در شــورای مزبــور تاییــد و جهــت تصویــب بــه شــورای گســترش 

گردیــد اســت. دانشــگاههای علــوم پزشــکی ارســال 
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تقدیر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز از وزیر بهداشت و خانواده بزرگ دانشگاه
انجام عملهای جراحی موفقیت آمیز پیوند کلیه و قلب و کبد در تبریز طی 

هفته های اخیر مایه بسی خوشحالی است

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه تبریــز در خطبه هــای نمــاز جمعــه تبریــز ضمــن تقدیــر از خانــواده بــزرگ دانشــگاه 
و ســفیران ســالمت بســیج جامعــه پزشــکی اســتان ؛ مــردم را بــه شــرکت در امــر خداپســندانه اهــدای اعضــا دعــوت نمــود.

 حجــه االســالم والمســلمین دکتــر آل هاشــم بــا تبییــن ایــن مســاله کــه انفــاق فقــط در انفاق مال خالصه نمی شــود گفت: اهــدای اعضای بــدن در صورت مرگ مغــزی یکی از 
جلوه های مهم انفاق در راه خداست. وی ضمن اعالم اینکه انجام عملهای جراحی موفقیت آمیز پیوند کلیه و قلب و کبد در تبریز طی هفته های اخیر مایه بسی خوشحالی 
اســت، از وزیر بهداشــت، رئیس دانشــگاه، پزشــکان متخصص، ســفیران ســالمت بســیج جامعه پزشــکی اســتان و خانواده بزرگ دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز تقدیر نمود.

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار

53   شماره هفدهم - بهار 1397     فصلنامه ندای سالمت



پیوند قلب اهدایی جوان 24ساله مرگ مغزی به جوان 26ساله با نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدنی تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر پرویــزی 
ــب  ــی قل ــص جراح ــتاد و فوق تخص اس
ــن  ــت: در ای ــد گف ــم پیون ــئول تی و مس
عمــل، بعــد از ۷0 دقیقــه خون گــرم وارد 
قلــب پیونــدی شــد و اولیــن ضربــان 
قلــب پیونــدی در بــدن دریافت کننده 

ــد. ــت ش ثب
بیمارســتان  رئیــس  صفایــی  دکتــر 
ــص  ــز و فوق تخص ــی تبری ــهید مدن ش
جراحــی قلــب و عضــو تیــم جراحی نیز 
ــا قدمتــی ۵0  گفــت: ایــن بیمارســتان ب
ســاله مرکــز جراحــی قلــب شــمال غــرب 
کشــور اســت و بســتر پیونــد قلــب در 
ایــن بیمارســتان فراهــم شــده اســت. 

دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز نیــز گفت: عمــل پیوند 
ــرای  ــالش ب ــال ت ــه س ــون س ــب مره قل
ــن  ــه ای ــاختها در مجموع ــن زیرس تامی
دانشــگاه و همراهی پرســنل مجرب از 
تخصص هــای مختلــف قلــب اســت.
ســـاعت  ســـه  پیونـــد  عمـــل  ایـــن 
ـــین  ـــام حس ـــر ضرغ ـــید و دکت ـــول کش ط
جراحـــی  فوق تخصـــص  احمـــدی 
ـــوری  ـــیح دانش ـــتان مس ـــب از بیمارس قل
تهـــران، تیـــم جراحـــی تبریـــز  را همراهی 

مـــی کـــرد.
ــس  ــتاد و رئی ــر اس ــهراب نگارگ ــر س دکت
مراقبت هــای  و  بی هوشــی  بخــش 
ویــژه و عضــو تیم پیوند قلــب در ادامه 

دانشــگاه  ریاســت  بیانــات  تاییــد  و 
علــوم پزشــکی تبریــز، اظهــار داشــت 
ــرای  ــه ب ــی وقف ــالش ب ــال ت ــه س ــه س ک
تامیــن زیرســاخت هــا بــا برنامــه ریــزی 
از جملــه  منســجم و سیســتماتیک 
تاســیس بخــش پیونــد قلــب، اخــذ 
بهداشــت  وزارت  از  الزم  مجوزهــای 
نیــروی  آمــوزش  و  تامیــن  درمــان،  و 
ــرفته  ــزات پیش ــه تجهی انســانی، تهی
بــرای بخش هــای مختلــف پیونــد، 
یــو  اتــاق عمــل، بیهوشــی، آی ســی 
مســئولین  و  گرفتــه  انجــام  اکــو  و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و بیمارســتان 
شــهید مدنــی از هیــچ گونه مســاعدتی 

دریــغ ننمــوده انــد.

دکتــر الــگار انعــام زاده کاردیولوژیســت و 
فلــوی پیونــد قلب و عضو پیوند قلب 
ایــن مرکــز که در طی ســه ســال گذشــته 
بیمــاران  درمــان  کلیــه  مســئولیت 
داشــته  عهــده  بــر  را  قلبــی  نارســایی 
اســت از وجــود بیمــاران زیــادی در صــف 
ــز خبــر  ــد قلــب در ایــن مرک انتظــار پیون
داد. وی حــال عمومــی بیمــار پیونــد 
کــرد.  اعــالم  بخــش  رضایــت  را  شــده 
ـــرای  ـــل ب ـــن عم ـــه ای ـــت؛ ک ـــی اس  گفتن
اولیـــن بـــار در ســـال 13۷1 در تبریـــز 
ـــور،  ـــقلی دانش ـــور عباس ـــط پروفس توس
ایـــران  قلـــب  نویـــن  پدرجراحـــی 
ـــس  ـــاعاتی پ ـــار س ـــه بیم ـــد ک ـــام ش انج

از پیونـــد فـــوت کـــرد.
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عیادت مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری ازمادر شش قلوها در 
بیمارستان الزهرا)ع( تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی صــادق زاده  مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری  از مــادر و نوزادان شــش قلو عیــادت کرد. به 
گــزارش فــوق وی ضمــن ابــراز خرســندی،   مراتــب حمایــت و  دلگرمــی را از طرف اســتاندار به وی و خانواده شــان اعالم داشــت.
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حضور نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه تبریز در مرکز اموزشی درمانی الزهرا )س( تبریز 
عیادت از مادر و نوزادان شش قلو 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، نماینـــده ولـــی فقیـــه و امـــام جمعـــه تبریـــز حجـــه االســـالم و المســـلین جنـــاب آقـــای دکتـــر آل  بـــه 
کـــه در ایـــن مرکـــز بـــه دنیـــا آمـــده انـــد عیـــادت فرمـــودi و آرزوی ســـالمتی بـــرای مـــادر و نـــوزادان  هاشـــم از مـــادر و نـــوزادان شـــش قلـــو 

از خداونـــد منـــان خواســـتار شـــدند و ابـــراز دلگرمـــی  بـــه مـــادر و پـــدر نـــوزادان نمودنـــد.
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ناوگان اورژانس استان آذربایجان 
گرفت  شرقی جانی دوباره 

طی چهارسال 146 دستگاه 
آمبوالنس وارد ناوگان 

اورژانس شده است

ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
تبریــز  درمانــی  بهداشــتی  وخدمــات 
ــتگاه  ــه ورود 100دس ــم افتتاحی در مراس
اورژانــس  نــاوگان  بــه  آمبوالنــس 
چهارســال  طــی  مجمــوع  در  گفــت: 
اورژانــس  نــاوگان  وارد  146دســتگاه 
شــده و نســبت بــه ســالهای قبــل دو 

اســت.  شــده  برابــر 
دکتــر محمــد حســین صومــی افــزود: 
بــا  آمبوالنس هــا  ایــن  از  دســتگاه   10
پــالک ارس در مناطــق جلفــا، مرنــد و 
خداآفریــن بکارگیــری شــد، ولی مابقی 
در  تــردد  مجــوز  صــدور  عــدم  بدلیــل 
ســطح اســتان منتظــر پــالک گــذاری 
اقدامــات  از 1.۵ســال  پــس  و  ماندنــد 
نــاوگان  وارد  اداری  ومراحــل  قانونــی 

شــدند. اورژانــس 
پتانســیل  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

موجــود تمــام آمبوالنســها ی پایگاهها 
جایگزیــن  جدیــد  آمبوالنســهای  بــا 
ــراز داشــت: در طــول پروســه  ــد اب خواهن
از  گــذاری  شــماره  اداری  مراحــل  طــی 
زحمــات دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت 
نائــب  پزشــکیان  دکتــر  و  ودرمــان 
و  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــس  ــاون اول رئی ــری مع ــر جهانگی دکت

سپاســگزارم. صمیمانــه  جمهــور 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
تبریــز  درمانــی  بهداشــتی  وخدمــات 
نیروهــای  وجــود  بــا  کــرد:  تصریــح 
توانمنــد وفنــی اورژانــس اســتان و بــا 
اضافه شــدن آمبوالنســهای پیشــرفته 
بــه مجموعــه اورژانــس مــردم نیازمنــد 

خدمــات  از  اورژانــس  خدمــات  بــه 
ــد. ــد خواهندش ــره من ــر به ــت ت باکیفی
در ایــن مراســم مهنــدس پورمهــدی 
تقدیــر  بــا  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  زحمــات  از 
پزشــکی تبریز و ســایر مدیران اســتانی 
در ترخیــص آمبوالنســها افــزود: امنیت 
و ســالمت دو نعمــت الهــی هســتند 
ــوزه  ــود دارد ودر ح ــا وج ــتان م ــه در اس ک
ــون  ــی همچ ــود مدیران ــا وج ــالمت ب س
دکترصومــی پیشــرفت هــرروز بیشــتر 

وبیشــتر مــی شــود.
از زحمــات 24ســاعته  تقدیــر  بــا  وی 
نیروهــای اورژانــس افــزود: ایــن عزیــزان 
داخــل  و  درجــاده  وگرمــا  ســرما  در 

ارائــه  خدمــات  شــهروندان  بــه  شــهر 
ــئولین و  ــرف مس ــن از ط ــد و م می دهن
مــردم قدرشــناس از زحمات آنها تقدیر 

می کنــم.
مهنــدس پورمهــدی افــزود: بــا وجــود 
1۵000کیلومتــر جــاده در ســطح اســتان، 
تقویــت اورژانــس ضــرورت داشــته و بــه 
لحــاظ اینکــه اســتان مــا یــک منطقــه 
اورژانــس  توســعه  اســت  کوهســتانی 
هوائــی ضــرورت دارد و دردســتور کار قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
وی تاکیــد کــرد ســالمت مــردم در دولــت 
و  بــوده  اول  اولویــت  امیــد  و  تدبیــر 
در ایــن راه همــه تــالش خــود را بــکار 

بســت. خواهیــم 

ورود ۱۰۰دستگاه آمبوالنس جدید وپیشرفته به ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی 

بـــرداری  بهـــره  افتتاحیـــه  مراســـم 
جدیـــد  آمبوالنـــس  100دســـتگاه  از 
اســـتان  اورژانـــس  وپیشـــرفته 
حضـــور  بـــا  شـــرقی  آذربایجـــان 
معـــاون  مهـــدی  پـــور  مهنـــدس 
صومـــی  دکتـــر  و  اســـتاندار  عمرانـــی 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس 
مدیریـــت  مرکـــز  رئیـــس  و  تبریـــز 
ـــتان  ـــکی اس ـــای پزش ـــوادث وفوریته ح
و فرمانـــدار شهرســـتان جلفـــا و برخـــی 
دیگـــر از مســـئولین اســـتانی و محلـــی 
بـــدر پردیـــس بین المللـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی در منطقـــه آزاد ارس 

گردیـــد. برگـــزار 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ــر محمـــد حســـین  در ایـــن آئیـــن دکتـ
علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس  صومـــی 
افـــزوده  بـــا  گفـــت:  تبریـــز  پزشـــکی 
شـــدن ایـــن 100 دســـتگاه آمبوالنـــس 
ـــار  ـــده در چه ـــه ش ـــوارد اضاف ـــد و م جدی
آمبوالنســـهای  تعـــداد  اخیـــر  ســـال 
مرکـــز  و  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
فوریتهـــای  و  حـــوادث  مدیریـــت 
ه  شـــد  برابـــر  دو  اســـتان  پزشـــکی 
اســـت وی ضمـــن تشـــکر از زحمـــات 
تکنســـین های  و  همـــکاران 
زحمتکـــش اورژانـــس ابـــراز امیـــدواری 

کـــرد، بـــا ارتقـــاء زیرســـاختی صـــورت 
شـــاهد  همـــکاران  تـــالش  و  گرفتـــه 
از  بیشـــتر  ســـطح خومـــات  افزایـــش 

باشـــیم. پیـــش 
مهنـــدس پورمهـــدی، معـــاون امـــور 
تشـــکر  ضمـــن  اســـتاندار،  عمرانـــی 
دکتـــر  پیگیری هـــای  و  تالشـــها  از 
صومـــی در خصـــوص بهبـــود نـــاوگان 
گفـــت:  اورژانـــس  آمبوالنســـهای 
بـــودن  کوهســـتانی  لحـــاظ  بـــه 
هوایـــی  اورژانـــس  توســـعه  منطقـــه 
از  و  اســـت  اســـتان  ضرورتهـــای  از 
اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در ایـــن امـــر 

ـــر  ـــت تدبی ـــزود دول ـــود و اف ـــی نم قدردان
و امیـــد بـــرای تامیـــن ســـالمت مـــردم 

کـــرد. نخواهـــد  دریغـــی 
دکتــر فرزاد رحمانی مدیر مرکز مدیریت 
ــتان،  ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریته ح
ضمن تشریح امکانات و قابلیت های 
آمبوالنس هــای پیشــرفته جدید ؛یکی 
از قابلیت هــای آن را تــوان ارســال آنالین 
نــوار قلــب بیمــار در طــول اعــزام بــه مرکــز 
قلــب مقصــد اعــزام ) مرکــز قلــب شــهید 

مدنــی ( عنــوان نمود.
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بـــا حضـــور نماینده ولـــی فقیه در 
اســـتان و امـــام جمعـــه تبریز برگزار 

 : شــد
مراسم گرامیداشت 

سالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینی)ره( و 

شهدای۱۵ خرداد در 
مسجد دانشگاه تبریز 

کبیــر انقــالب اســالمی حضــرت امــام خمینــی )ره( و  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، مراســم ســالگرد ارتحــال جانگــداز بنیانگــذار   بــه 
ــر آل هاشــم روز  ــز حجــه االســالم و المســلمین دکت ــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه تبری ــزده خــرداد با ســخنرانی نماینــده محتــرم ول ــام خونیــن پان شــهدای قی

یکشــنبه مورخــه 13 خــرداد از ســاعت 12 تــا 13.30در مسجددانشــگاه تبریــز برگزار شــد.

و  کارکنــان  اســاتید،  مســئولین، 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش دانش
بــا دانشــگاهیان  نیــز همــگام  تبریــز 
ــور  ــکوه حض ــم باش ــن مراس ــز در ای تبری
ــام و  ــای ام ــا آرمانه ــر ب ــار دیگ ــه و ب یافت

کردنــد. پیمــان  تجدیــد  شــهدا 
حجت االســـالم دکتـــر ســـید محمدعلـــی 
در  فقیـــه  ـــی  ول نماینـــده  آل هاشـــم 
اســـتان و امـــام جمعـــه تبریـــز در ایـــن 
تمامـــی  این کـــه  بیـــان  بـــا  مراســـم، 
خصوصیـــات اخالقـــی امـــام)ره( رنـــگ 
ـــوری  ـــرد: خدامح ـــار ک ـــی دارد، اظه خدای
بـــارز  اخالقـــی  ویژگی هـــای  از  یکـــی 

امـــام)ره( بـــود.
وی با تاکید بر این که امام خمینی)ره( 
در روزگار مــا مظهــر و مصــداق روشــن 
خدامحــوری اســت، ادامــه داد: ایشــان 
تمامــی  و  گردانــده  روی  خــدا  غیــر  از 
خواســته های نفســانی را کنــار زدنــد و 
ــا خــدا محــوری و کــردار خــود جامعــه را  ب

دگرگــون کردنــد.
از  یکــی  را  »حق پذیــری«  وی 
امــام)ره(  اخالقــی  بــارز  ویژگی هــای 
امــام)ره(  حضــرت  افــزود:  و  دانســت 
می گوینــد  فرمایشاتشــان  از  یکــی  در 
ــتم،  ــار گذاش ــم را کن ــک پای ــن ی ــر م »اگ
اســت  موظــف  ملــت  گذاشــتم،  کــج 
گذاشــتی،  کــج  را  پایــت  بگوینــد  کــه 
کالم  ایــن  کــن.«  حفــظ  را  خــودت 
نشــان دهنده ی جایــگاه بــاالی حــق 
خمینــی)ره(  امــام  وجــود  در  پذیــری 
بــوده و ایــن ویژگــی همــواره مــورد توجه 
تمامــی افراد جامعه و حتی بیگانگان 

در  ولی فقیــه  نماینــده  داشــت.  قــرار 
صــدر  ســعه ی  بــه  اشــاره  بــا  اســتان 
خمینــی)ره(،  امــام  اســتقامت  و 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ویژگــی هــا در 
ــیاری  ــتگی بس ــام)ره( برجس ــی ام زندگ
داشــت؛ در پیشــامدهایی چــون »1۵ 
تبعیــد، شــهادت فرزندشــان  خــرداد، 
ــا،  ــی، توطئه ه ــی خمین ــید مصطف س
ــاع  ــال دف ــت س ــال 60، هش ــوادث س ح
ســعه ی  و  اســتقامت  و...«  مقــدس 
صــدر امــام مثــال زدنــی بــود و کــم ترین 
ــروز  ــان ب ــره ی از خودش ــراب و دله اضط
ندادنــد. وی بــا بیــان این کــه اطمینان 
و آرامــش در وجــود امــام خمینــی)ره( 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  داشــت،  تبلــور 
عملــی  ســیره  بــر  اجمالــی  مــروری 
ــی  ــه حقیقــت درون ــوان ب امــام)ره( می ت

ایــن شــخصیت بــزرگ پــی بــرد.
خداونـــد«  بـــه  عمیـــق  »اتـــکال  وی 
امـــام  بـــارز  ویژگی هـــای  دیگـــر  از  را 
خمینـــی)ره( دانســـت و افـــزود: احتیـــاط 
ویژگی هـــای  دیگـــر  از  نیـــز  عمـــل  در 
اخالقـــی امـــام)ره( بـــود. امـــام فـــردی 
محتـــاط بـــود و هیـــچ کاری را بـــدون 
رعایـــت جوانـــب امـــر انجـــام نمـــی داد.
حجت االســـالم آل هاشـــم خاطرنشـــان 
ـــه  ـــرد: یکـــی از ویژگی هـــای منحصـــر ب ک
فـــرد امـــام)ره( دقـــت، نظـــم و انضبـــاط و 
ـــا  ـــه م ـــود ک ـــی ب ـــت شناس ـــن وق همچنی
بایـــد ایـــن ویژگـــی حضـــرت امـــام)ره( را 
ـــود  ـــرلوحه  کار خ ـــه س ـــی و جامع در زندگ

ـــم. ـــرار دهی ق
از  دیگــر  یکــی  را  خلقــی  خــوش  وی 

ــت  ــام)ره( دانس ــی ام ــای اخالق ویژگی ه
و گفــت: ســبقت در ســالم دادن نیــز از 
جملــه خصیصــه ی امــام)ره( بــوده و 
خوش رفتــاری و لطافــت کالم ایشــان 
انــس  کــودکان  تــا  می شــد  باعــث 

عجیبــی بــا امــام داشــته باشــند.
وی، ورزش کــردن و همچنیــن زهــد و 
ســاده زیســتی را از دیگــر ویژگی هــای 
حضرت امام)ره( دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: ایشــان پــس از پیــروزی انقــالب 
و  کــرده  حفــظ  را  خــود  ســادگی  نیــز 
کردند.نماینــده  دوری  تجمــالت  از 
رعایــت  افــزود:  اســتان  در  ولی فقیــه 
آراســتگی  بــه  توجــه  و  بهداشــت 
ــش  ــتن آرام ــن داش ــری و همچنی ظاه
ــدف و  ــه ه ــان ب ــجاعت، ایم ــر، ش خاط
راهــی کــه انتخــاب کــرده بودنــد از دیگــر 
ویژگی هــای بــارز اخالقــی امــام)ره( بــود.
 وی بــا تاکیــد بــر این کــه اگر امروز شــاهد 
بــه  هســتیم  جامعــه  در  مشــکالتی 
خاطــر دوری و فاصلــه گرفتــن از اخــالق 
و رفتــاری اســت کــه امــام)ره( بــه جامعــه 
تزریــق کــرده بــود، افــزود: آری مــا فاصلــه 
گرفتیــم از اخــالق و رفتــاری کــه امــام)ره( 

ــود. ــرده ب ــم ک در جامعــه حاک
وی بــا اشــاره بــه این کــه امــام)ره( بعــد از 
پیــروزی انقالب اســالمی در حــوزه نظام 
ارزشــمندی  کارهــای  نیــز  بین الملــل 
در  امــام)ره(  گفــت:  داد،  انجــام  را 
ــارزه  ــاد، مب ــه اتح ــلمانان ب ــوت مس دع
قدم هــای  قــدس  اشــغالگر  رژیــم  بــا 
ــم  ــای رژی ــته و خیانت ه ــدی برداش بلن
داده  تشــخیص  را  صهیونیســتی 

بــا  آل هاشــم  حجت االســالم  بودنــد. 
آخریــن جمعــه  نامگــذاری  بــه  اشــاره 
ــط  ــدس« توس ــوان“روز ق ــه عن ــان ب رمض
ایــن  شــد:  یــادآور  خمینــی)ره(،  امــام 
نیــز  راهپیمایــی در کشــورهای دیگــر 
اســت  امیــد  اســت.  کــرده  پیــدا  رواج 
امســال نیــز مســلمانان در کشــورهای 
ــا  مختلــف بــه ویــژه در ایــران اســالمی، ب
درک صحیــح از موقعیــت و همچنیــن 
حضــور  بــا  دشــمن  برنامه ریزی هــای 
غیــرت  راهپیمایــی  ایــن  در  باشــکوه 
دینــی و انقالبــی خــود را بــه نمایــش 
بگذارنــد. وی خاطرنشــان کــرد: امــروز 
معظــم  مقــام  توســط  اســالم  جهــان 
همــه ی  و  می شــود  هدایــت  رهبــری 
سیاســتمداران دنیــا پــی بــه مدیریــت و 
ــای  ــد و روس ــری برده ان ــمندی رهب هوش
جمهــوری کــه بــرای مالقــات بــا رهبــری 
به کشــور ســفر می کنند، گفته هایشــان 

بعــد از دیــدار بســیار شــنیدنی اســت.
بــه  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
رهبری هــای داهیانــه ی مقــام معظــم 
رهبــری اشــاره کــرد و افــزود: کســانی کــه 
ادعــای خــط امامــی بــودن را دارنــد ایــن 
ادعــا زمانــی روشــن می شــود کــه بــا خط 
و مشــی رهبــری همــراه باشــد و در خــط 
امــام)ره( بــودن در اطاعــت محــض از 
فرامیــن رهبــری خالصــه می شــود. وی 
تاکیــد کــرد: مقــام معظم رهبــری توجه 
ــد  ــان دارن ــلمانان جه ــه مس ــیاری ب بس
و ایــن موفقیت هــای بــزرگ و بیــداری 
اســالمی در کشــورهای اســالمی در ســایه 

مدیریــت هوشــمندانه ایشــان اســت.
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با حضور قائم مقام وزیر بهداشت 
و استاندار آذربایجانشرقی

مسجد َخّیرساز دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز به 

بهره برداری رسید

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز، مســجد دانشگاه 
ــه  ــا هزین ــع و ب ــر مرب ــای ۸00 مت ــا زیربن ب
یک میلیارد و دویست میلیون تومان 
توســط خیر محتــرم آقــای دکتر محمد 
حســین صومــی رئیــس دانشــگاه بــه 

ــید. ــرداری رس ــره ب به
مســجد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
بــا زیــر بنــای ۸00 متــر مربــع در شــب 
بــا  )ع(  مجتبــی  حســن  امــام  والدت 
حضــور دکتــر حریرچــی قائــم مقــام وزیر 
بهداشــت، دکتــر خدابخــش اســتاندار 
سیاســی  معاونیــن  آذبایجانشــرقی، 
دکتــر  اســتاندار،  عمرانــی  و  امنیتــی 
جمعــی  و  دانشــگاه  رئیــس  صومــی 
و  کارمنــدان  اســاتید،  مســئولین،  از 
دانشــجویان دانشــگاه بــه بهره بــرداری 
رســید. از ایــن زیربنــا ۵00 متــر صحــن 
بــرادران، 2۵0 متــر صحــن خواهــران و 
مابقــی فضاهــای بهداشــتی و عمومــی 
در  کــه  مصالحــی  و  نمــا  باشــد.  مــی 
آن بــه کار رفتــه اســت دارای معمــاری 

اصــل  و  بــوده  جذابــی  و  دلنشــین 
اســت.  شــده  رعایــت  آن  در  ســادگی 
بــا  مســجد  مجــاورت  بــه  توجــه  بــا 
دانشــکده های پزشــکی، داروســازی و 
ــه  ــی ب ــن نزدیک ــن و همچنی ــوم نوی عل
ــجد  ــن مس ــران ای ــای خواه خوابگاهه
ــجد  ــن مس ــازی دارد. ای ــت ممت موقعی
دویســت  و  میلیــارد  یــک  هزینــه  بــا 
میلیــون تومــان توســط خیــر محتــرم 
ــس  ــی رئی ــین صوم ــد حس ــر محم دکت
دانشــگاه احــداث و بــه بهــره بــرداری 
رســیده اســت. دکتــر محمــد حســین 
صومی بانی مســجد و رئیس دانشگاه 
در آییــن بهره برداری مســجد دانشــگاه 
گفــت: از زمانــی کــه دانشــگاه را تحویــل 
ــجد را در  ــاخت مس ــه س ــاز ب ــم نی گرفتی
نظــر داشــتیم البتــه مســجد رســول اهلل 
در زمــان ریاســت آقــای دکتــر پزشــکیان 

ــل دوری  ــه دلی ــه ب ــود ک ــده ب ــداث ش اح
ــتفاده  ــورد اس ــاد م ــگاه زی ــایت دانش از س
اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان قــرار 
از آن  نمــی گرفــت و فقــط در مراســم 
اســتفاده می شــد. وی افزود: چون نمی 
خواســتیم از هزینــه دولــت در ســاخت 
مســجد اســتفاده کنیــم بــا چنــد نفــر 
ــتیم  ــی داش ــرم مذاکرات ــن محت از خیری
کــه بــه دلیــل برخــی مشــکالت باالخــره 
تصمیــم گرفتــم بــرای ادای دیــن بــه 
ــر گــردن  ــدر گرامیــم و آنهایــی کــه ب روح پ
را  مســجد  ایــن  داشــتند  حقــی  مــن 
احــداث نمایــم و الحمدهلل این مســجد 
در شــب والدت امــام حســن مجتبــی )ع( 

بــه بهــره بــرداری می رســد. 
ــرار  ــا اهلل قـ ــه داد: انشـ ــی ادامـ ــر صومـ دکتـ
ـــی  ـــت امنای ـــجد، هیئ ـــن مس ـــت در ای اس
ـــالت  ـــا رس ـــگاه ب ـــاتید دانش ـــور اس ـــا حض ب

دانشـــجویان  بـــه  ـــی  مال مســـاعدت 
ـــود. ـــکیل ش ـــت تش ـــم بضاع ـــتعد ک مس

مطهـــری  حجت االسالم والمســـلمین 
ـــه ای از  ـــر آی ـــا ذک ـــن ب ـــن آیی ـــز در ای ـــژاد نی  ن
ــاجد گفـــت:  ــران مسـ ــورد عمـ ــرآن در مـ قـ
آنهایـــی  فرمایـــد  مـــی  مجیـــد  قـــران 
می تواننـــد بـــه عمـــران و آبادانـــی مســـجد 
ـــان  ـــم: ایم ـــت مه ـــج صف ـــه پن ـــد ک بپردازن
ـــه  ـــل اقام ـــرت، اه ـــه آخ ـــان ب ـــدا، ایم ـــه خ ب
نمـــاز بـــودن، اهـــل ادای زکات بـــودن و 
خـــدا تـــرس بـــودن و نهراســـیدن از غیـــر 
خـــدا را داشـــته باشـــند. وی افـــزود: منظـــور 
از غیـــر خـــدا نترســـیدن ایـــن اســـت کـــه 
ـــرد و  ـــوده و مالحظـــه ایـــن ف ـــرد شـــجاع ب ف
آن فـــرد را نداشـــته باشـــد و در صورتـــی کـــه 
انســـانی چنیـــن صفاتـــی را داشـــته باشـــد 
قـــرآن مـــی فرمایـــد امیـــد اســـت کـــه او اهـــل 

هدایـــت باشـــد. 
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بازدید یک روز تعطیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز از مراکز حوزه سالمت شهرستان اسکو 

امـــام  ازبیمارســـتان  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس  دکترصومـــی، 
گـــزارش  کزســـالمت شهرســـتان اســـکو بازدیـــد بعمـــل آورد. بـــه  خمینـــی)ره( و مرا
روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکترصومـــی رئیس دانشـــگاه 
ــداث  ــال احـ کلینیـــک تخصصـــی و فوق تخصصـــی درحـ ــز از  ــوم پزشـــکی تبریـ علـ
ــز  ــهند، مرکـ ــاز 4 سـ ــاز 2 و فـ ــالمت فـ ــع سـ ــات جامـ ــز خدمـ ــکو، مرکـ ــتان اسـ بیمارسـ
کـــرده و درجریـــان نحـــوه  جامـــع ســـالمت شـــهری فســـقندیس و 3 اســـکو بازدیـــد 
ـــد  ـــن بازدی ـــت. درای ـــکو قرارگرف ـــتان اس ـــردم درشهرس ـــه م ـــالمت ب ـــات س ـــه خدم ارائ
کـــه بـــا همراهـــی دکتـــر فتـــح الهـــی، معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع دانشـــگاه، 
مهنـــدس صالحـــی، مدیریـــت منابـــع فیزیکـــی ونظـــارت برطرحهـــای عمرانـــی 
دانشـــگاه و دکترهاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه جامـــع وهمگانـــی ســـالمت 
گـــزارش  شهرســـتان اســـکو برگزارگردیـــد، مهنـــدس صالحـــی و دکترهاشـــمی اقدم، 
کاملـــی از رونـــد اجـــرای پروژه هـــای عمرانـــی حـــوزه ســـالمت شهرســـتان بـــه جمـــع 
کردنـــد درپایـــان دکترصومـــی، از مســـئولین دانشـــگاه و پیمانـــکاران  حاضـــر ارائـــه 

ــد. ــتار شـ ــا را خواسـ ــل پروژه هـ ــد تحویـ ــریع رونـ ــوزه تسـ ــن حـ ایـ
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دکتر خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی و هیئت همراه با همراهی دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز، از بیمار پیوند قلب در مرکز آموزشی درمانی قلب شهید مدنی دیدار کرد

که عمل موفقیت آمیز پیوند قلب ایشان در سوم خرداد ماه 13۹۷ در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی  گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر خدا بخش از بیماری  به 
کــو و بخــش VIP بازدیــد بــه عمــل آوردنــد. دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز انجــام پذیرفتــه اســت عیــادت و از بخش هــای ویــژه ایــن مرکــز مــن جملــه بخــش تــازه تاســیس ا

 رئیس دانشگاه در جمع روسای شبکه ها، بیمارستان ها و مدیران دانشگاه:
هزینه ها باید در سال جاری کاهش یابد

دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه بــا تاکیــد براینکــه هزینه هــا بایــد در ســال جــاری 
گفــت: تمهیــدات الزم بــرای صرفــه جویــی در واحدهــای دانشــگاه  کاهــش یابــد 
بایــد دیــده شــود. رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه محدودیت هــای ورودی مالــی 
کاهــش یابــد  کــردن هزینه هــا نبایــد خدمــات  کــم  کــرد: بــرای  کیــد  درســالجاری تا
کــم شــود و روســای شــبکه ها و بیمارســتان ها بایــد در  بلکــه بایــد هزینــه خدمــات 
کار ببرنــد و هیــچ پــروژه جدیــدی را بــدون هماهنگــی  کافــی را بــه  ایــن مــورد دقــت 

و اخــذ موافقــت از امــور فنــی دانشــگاه شــروع ننماینــد.
دکترصومــی بــه وضــع مطلــوب دانشــگاه در حــوزه پژوهــش اشــاره کــرد و کســب مقــام 
برتــر کشــوری هســته گزینــش دانشــگاه را بــه همــکاران تبریــک گفــت و تاکیــد نمــود: 

شفاف ســازی و استانداردســازی فرایندهــا در دانشــگاه بایــد ســولوحه امــور باشــد.
در جلســه ریاســت دانشــگاه بــا روســای شــبکه و بیمارســتان هــا و مدیــران دانشــگاه، 
ــاط  ــر انضب ــد ب ــا تاکی ــع دانشــگاه ب ــر فتــح الهــی معــاون توســعه و مدیریــت مناب دکت

مالــی، صرفه جویــی و ثبــت به موقــع وقایــع مالــی گفــت: هرگونــه پرداخــت، مطالبــه 
ضمــن تعهــد حتمــًا بایــد بموقــع ثبــت واســناد نیز بموقع ارســال شــود ایشــان خواســتار 
اهتمــام جــدی بــه امــوال دانشــگاه شــد. معــاون توســعه دانشــگاه بــه پرداخــت 
کــز تاکیــد کــرد. رئیــس دانشــگاه افــزود:  مبتنــی برعملکــرد از اول ســال ۹۷ در کلیــه مرا
وظایف معاونت اجتماعی دانشــگاه توســعه یافته و ضمن تشــکیل مجامع ســالمت 

شهرســتانی، میزخدمــت دانشــگاه نیــز بــه فعالیــت ایــن حــوزه افــزوده شــده اســت.
ـــگاه،  ـــران دانش ـــتان و مدی ـــبکه ها، بیمارس ـــا ش ـــا روس ـــگاه ب ـــس دانش ـــه رئی در جلس
کنفرانـــس حـــوزه  کـــه از ســـاعت 16 الـــی1۸ روز چهارشـــنبه 23خـــرداد در ســـالن 
ریاســـت دانشـــگاه تشـــکیل شـــد، ابـــالغ آقـــای ابراهیـــم صومـــی بـــه ســـمت سرپرســـتی 
مدیریـــت بازرســـی، ارزیابـــی عملکـــرد و پاســـخگویی بـــه شـــکایات، توســـط رئیـــس 
دانشـــگاه قرائـــت و اعطـــا شـــد همچنیـــن از  زحمـــات دکتـــر علیـــزاده تشـــکر  و 

ــد. ــل آمـ ــی به عمـ قدردانـ

می
سلی

نه 
  آم

بر:
س خ

شنا
کار

ی
دای

مه 
اط

ر: ف
خب

س 
شنا

کار

فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 581397



هی
قی

ا ف
سین

میر
ر: ا

خب
س 

شنا
کار

هی
قی

ا ف
سین

میر
ر: ا

خب
س 

شنا
کار

کسب عناوین برتر 
شهرستان اسکو 

در سامانه یکپارچه 
سالمت بهداشت 

)سیب( استان 

مجتمــع  پزشــک  اصــالن،  دکتــر 
بــه  امینــی ســهند  ســالمت عالمــه 
ســامانه  برتــر  کاربــر  بیســت  جمــع 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  ســیب اســتان راه یافــت. بــه 
روزهــای  در  ســهند  امینــی  عالمــه  ســالمت  درمجتمــع  شــاغل  پزشــک  تبریــز، 
کاربــر برترســامانه ســیب اســتان راه یابــد.  برایــن  اخیــر توانســت بــه جمــع بیســت 
گشــته انــد.  روابــط عمومــی دانشــگاه  کســب ایــن مهــم  اســاس دکتراصــالن حائــز 
کســب ایــن موفقیــت  را بــه دکتــر اصــالن و دکتــر غالمــزاده،  علــوم پزشــکی تبریــز 
مدیرمجتمــع و پرســنل خــدوم مجتمــع ســالمت عالمــه امینــی ســهند تبریــک مــی 

گویــد.

هفته ملی بدون دخانیات »قلیان؛ سمی برای سالمت خانواده” 
جلسه برون بخشی هفته ملی بدون دخانیات 

درشبکه جامع وهمگانی سالمت شهرستان اسکو

ـــا حضورمســـئولین  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، ب ـــه  ب
شهرســـتان اســـکو جلســـه هـــم اندیشـــی وهماهنگـــی بـــه مناســـبت هفتـــه ملـــی 
بـــدون دخانیـــات )11-۵خـــرداد( بـــا شـــعار »قلیـــان ســـمی بـــرای ســـالمت خانـــواده« 
ـــکو  ـــتان اس ـــالمت شهرس ـــی س ـــع وهمگان ـــبکه جام ـــات ش ـــالن اجتماع ـــل س درمح

ـــزار شـــد.  برگ
گـــزارش عملکـــرد شـــبکه جامـــع وهمگانـــی  کارشناســـان شـــبکه،  درابتـــدای جلســـه 
کنتـــرل دخانیـــات وتشـــریح  ســـالمت شهرســـتان اســـکو دررابطـــه بـــا موضـــوع 
گرفتـــه را ارائـــه دادنـــد. درادامـــه جلســـه، مســـئولین ادارات  اقدامـــات صـــورت 
ونماینـــده فرمانـــداری شهرســـتان بـــه بیـــان نکتـــه نظـــرات خـــود پرداختـــه و 
ســـالمت  شـــبکه جامـــع وهمگانـــی  دکتـــر هاشـــمی اقدم، سرپرســـت  پایـــان  در 
شهرســـتان اســـکو، ضمـــن جمع بنـــدی و بیـــان مـــوارد اصالحـــی اظهـــار امیـــدواری 
نمودنـــد مضـــرات دخانیـــات درحـــوزه ســـالمت جامعـــه بـــا هماهنگـــی بیشـــتر ادارات 

کاهـــش یابـــد. ذیربـــط و اجـــرای مســـتمر فعالیت هـــای مصـــوب بـــه حداقـــل 

کشف بیش از 440کیلوگرم مواد غذایی فاسد و فاقد 
مشخصات بهداشتی در شهرستان اسکو 

بازدیدهای نوروزی مهندسی بهداشت محیط 
شبکه جامع و همگانی سالمت شهرستان اسکو 

فاقــد  و  فاســد  موادغذایــی  انــواع  کیلوگــرم   440 ســازی  معــدوم  و  کشــف 
مشــخصات بهداشــتی در روزهــای نخســتین بازدیدهــای نــوروزی مهندســین 

بهداشــت محیــط شــبکه جامــع و همگانــی ســالمت شهرســتان اســکو

همایش 1000 نفری سفیران سالمت دانش آموزی 

ســـفیران  بـــزرگ  جـــوان همایـــش  وهفتـــه  ســـالمت  مناســـبت هفتـــه  بـــه 
دیگـــر  و  اقـــدم  هاشـــمی  باحضوردکتـــر  ســـهند  دانش آمـــوزی  ســـالمت 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  مســـئولین شهرســـتان برگزارگردیـــد. بـــه 
جـــوان  وهفتـــه  ســـالمت  هفتـــه  مناســـبت  بـــه  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
ودرراســـتای پـــروژه جامعـــه ایمـــن ومـــروج ســـهند همایـــش بـــزرگ 1000 نفـــری 
ایـــن  گمنـــام  ســـفیران ســـالمت دانش آمـــوزی ســـهند درمحـــل شـــهدای 
شـــهر وبـــا حضوردکترهاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه جامـــع وهمگانـــی 
ســـالمت شهرســـتان اســـکو، نجابـــت، رئیـــس آمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان 
اســـکو ودیگرمســـئولین وکارشناســـان حـــوزه ســـالمت وآمـــوزش وپـــرورش 
برگزارگردید.ســـفیران دانش آمـــوزی بااجـــرای ســـرودهای ســـفیران وهفتـــه 
کـــرده وســـپس رئیـــس آمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان  ســـالمت برنامـــه راشـــروع 
بهداشـــتی  اصـــول  رعایـــت  ولـــزوم  ســـالمت  هفتـــه  درمـــورد  ســـخنانی 
کردنـــد. درپایـــان، ســـفیران ســـالمت دانش آمـــوزی بیانیـــه  درمـــدارس ایـــراد 
ـــن  ـــالمت دربی ـــول س ـــوزش اص ـــدارس وآم ـــت درم ـــت بهداش ـــورد رعای ای درم

کردنـــد. دوســـتان، خانـــواده وجامعـــه قرائـــت 
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آماده باش کامل اورژانس استان 
آذربایجان شرقی در مسیرهای 

راهپیمائی روز جهانی قدس 

ــتادگی  ـ ـ ـ ایسـ روز  قــدس،  روز   
علیــه  عالــم  ــتضعفان  ـ ـ مسـ
مسـتکبران و روز فریاد مظلومیت 
ملتــی اســت کــه بــا خــون فرزندان 
کریــه  چهــره  از  پــرده  خــود 
ــکا  ــکار، آمری ــت جنایت صهیونیس
و  برداشــت  آنهــا  هم پیمانــان  و 
و  دموکراســی  مزورانــه  ادعاهــای 
حقــوق بشــر در خصــوص انســان 
دوســتی را پــوچ و بــی معنــا جلــوه 
روز  تعییــن  تردیــد  بــدون  داد. 
ــرت  ــوی حض ــدس از س ــی ق جهان
بــه  بایــد  را  )ره(  خمینــی  امــام 
عنــوان نقطــه عطفــی در رهبــری 
حکیمانــه آن پیرفرزانه در جهان 

و  ــالم  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــه ای  ـ ـ ودیعـ
بــه  خداونــد  ســوی  از  ارزشــمند 
انقــالب اســالمی و مــردم مســلمان 
ــرد.  ــداد ک ــان قلم ــتمدیده جه وس
همــکاران مرکــز مدیریــت حوادث 
اســتان  پزشــکی  وفوریتهــای 
آســتانه  در  شــرقی  آذربایجــان 
جنایــت  قــدس،  جهانــی  روز 
اشــغالگران و حامیــان غربی آنان 
ــار دیگــر  ــرده و یــک ب را محکــوم ک
ضمــن تجدیــد عهــد و پیمــان بــا 
ــوری  ــذار جمه ــای بنیانگ آرمان ه
اســالمی حضــرت امــام خمینــی 
)ره( و بــا پیــروی از رهبــر معظــم 
جمعــه،  روز  در  اســالمی  انقــالب 
همــگام بــا مــردم خداجــوی ایــران 

اســالمی در راهپیمایــی باشــکوه 
روز قــدس شــرکت کردنــد اورژانــس 
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن 
اســتقرار  بــا  کامــل  بــاش  آمــاده 
در  آمبوالنــس  2۵دســتگاه 
ــن  ــی و همچنی ــیرهای منته مس
راهپیمائــی  تجمــع  محــل  بــه 
ــه  ــتان، س ــطح اس ــدگان در س کنن
دســتگاه موتورآمبوالنــس و یــک 
و  آمبوالنــس  اتوبــوس  دســتگاه 
یــک فرونــد بالگــرد خدمــات ارائــه 
می شــود  نشــان  خاطــر  نمــود. 
اورژانــس اســتان بــا 10۵پایــگاه و 
آمبوالنــس فعــال وســه دســتگاه 
موتورآمبوالنــس و یــک دســتگاه 
ــرد در  ــد بالگ ــک فرون ــوس و ی اتوب

آمــاده بــاش کامــل بــود.

بازدید وزیر اطالعات از 
بیمارستان جدید عجبشیر

همـــراه  بـــه  اطالعـــات  وزیـــر  بازدیـــد 
مجلـــس،  نماینـــده  جمعـــه،  امـــام 
درمـــان،  بهداشـــت  شـــبکه  رئیـــس 
فرمانـــدار و شـــوای شـــهر از رونـــد ســـاخت 
بیمارســـتان 64 تختخوابـــی شهرســـتان 
کـــه در زمینـــی بـــه مســـاحت  عجـــب شـــیر 
1۵ هـــزار مترمربـــع بـــاز زیربنـــاى ۸ هـــزار 
و 6۷ مترمربـــع در چهـــار طبقـــه در حـــال 
احـــداث اســـت. ایشـــان در ایـــن بازدیـــد 
الزم  اعتبـــار  اختصـــاص  پیگیـــری  بـــر 
ـــرد. ک کیـــد  ـــرای تکمیـــل بیمارســـتان تا ب
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با زبان روزه اما پر شور و حماسی
حضور حماسی خانواده بزرگ دانشگاه در راهپیمایی روز جهانی قدس

ـــی روز  ـــور در راهپیمای ـــور پرش ـــا حض ـــگاه ب ـــان دانش ـــجویان و کارکن ـــاتید، دانش ـــه، اس ـــت رئیس ـــس، هیئ ـــز ؛ رئی ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ  ب
ـــد. ـــان نمودن ـــد پیم ـــی ( تجدی ـــه العال ـــه ای ) مدظل ـــی خامن ـــت اهلل العظم ـــرت آی ـــری حض ـــم رهب ـــام معظ ـــهدا و مق ـــل )ره (، ش ـــام راح ـــای ام ـــا آرمانه ـــدس ب ـــی ق جهان
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برگزاری شورای پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی: 
با حضور دکتر ابواقاسم جویبان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

شــده  ایجــاد  اساســی  تغییــرات  بــر  عنایــت  بــا 
ابالغــی  پژوهشــی  جدیــد  سیاســت های  در 
دانشــگاه و ســئواالت و ابهامــات ایجــاد شــده و در 
جهــت توجیــه همــکاران هیئــت علمــی شــورای 
غذایــی  علــوم  و  تغذیــه  دانشــکده ی  پژوهشــی 
معــاون  جویبــان،  دکتــر  حضــور  بــا  جلســه ای 
شــورای  در  دانشــگاه،  فنــاوری  و  تحقیقــات 
غذایــی  علــوم  و  تغذیــه  دانشــکده ی  پژوهشــی 
ــای  ــخنان اعض ــتماع س ــس از اس ــه و پ ــور یافت حض
ایجــاد  ضــرورت  خصــوص  در  تفصیــل  بــه  شــورا 

تغییــرات و نحــوه ی اجــرای آنهــا توضیــح دادنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــکده: اهــم ســئواالت 
مطــرح شــده در این جلســه نامشــخص بــودن میزان 
اعتبــار اختصــاص یافتــه جهــت حمایــت از پایــان 
دانشــجویان  زیــاد  تعــداد  دانشــجویان،  نامه هــای 
تحصیــالت تکمیلــی در دو مقطــع ارشــد و دکتــرا، 
مقــاالت  و  نامه هــا  پایــان  کیفیــت  افــت  احتمــال 
مســتخرج از پایــان نامــه در کنــار کاهــش کمــی تعــداد 
مقــاالت و اجــرای آن هــا از ابتدای ســال 13۹۷ علیرغم 
شــروع فرآینــد تصویــب پایــان نامه هــا از مدت هــا قبل 

عنــوان گردیدنــد. الزم بــه ذکــر اســت که در این جلســه 
عــالوه بــر رئیــس، معاونیــن آمــوزش و پژوهــش ) دکتــر 
احســانی، دکتــر طریقــت، و خانــم دکتر عباســعیلزاد(، 
)دکتــر  آموزشــی  گروه هــای  محتــرم  مدیــران 
ــر  ــم(، دکت ــر پورقاس ــر، و دکت ــر برزگ ــتادرحیمی، دکت اس
مهــدوی و خانــم دکتر قاســم پور نیز شــرکت داشــتند.

اهدای یک دستگاه انکوباتور پرتابل و یک دستگاه االیزاریدر 

کریــم مردانــی آذر از بیمارســتان امیرالمومنیــن شهرســتان چاراویمــاق  ــا عنایــت بــه بازدیــد خّیر بزرگــوار جنــاب آقــای حــاج  ب
در تاریــخ آبــان مــاه 13۹6 و نیازســنجی ازتجهیــزات و دســتگاههای مــورد نیــاز ایــن بیمارســتان و قــول مساعد ایشــان 
انکوباتــور  دســتگاه  یــک  بیمارســتان،  پزشــکی  تجهیــزات  مســئول  گــزارش  پیــرو  و  تجهیــزات  ایــن  تامیــن  بــه  نســبت 
   A-MR۹6 مــدل  اتوماتیــک  تمــام  پلیت ریدراالیــزا   دســتگاه  ونیز یــک  ریــال   3۸0000000 ریالــی  ارزش  بــه  پرتابــل 
گردیــد .  اهــدا  بیمارســتان  ایــن  بــه  ایشــان  توســط  نیــز  ریــال   120000000 ریالــی  ارزش  بــه  حرارتــی  پرینتــر  بــا   همــراه 
ــزا درطیــف وســیعی  ــوزادان و االی ــل جهــت اســتفاده در تســهیل اعــزام ن ــور پرتاب ــه دســتگاه انکوبات ک ــه توضیــح اســت  الزم ب
ــی شهرســتان چاراویمــاق و سرپرســت شــبکه  ــل اســتفاده مــی باشــند. بدینوســیله ازطــرف اهال از آزمایشــات تشــخیصی قاب
کریــم  بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان جناب آقــای دکتــر مســیب پور از حمایت هــای بی شــائبه و ســخاوتمندی حــاج 

مردانــی آذر نهایــت تقدیــر وتشــکرمی گردد.

جلسه تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته 
)RCA( در شبکه بهداشت و درمان بناب 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه جلســـه تحلیـــل ریشـــه ای  بـــه 
وقایـــع ناخواســـته )RCA( در شـــبکه بهداشـــت و درمـــان بنـــاب 
بـــا حضـــور مســـئولین ســـتادی معاونـــت درمـــان دانشگاه علوم پزشـــکی تبریز آقـــای دکتـــر علـــی عبـــادی مدیـــر امـــور 
بیمارســـتانی و تعالـــی خدمـــات بالینـــی، خانـــم دکتـــر فیـــروزی وخانـــم دکتـــر تقـــوی  و سرپرســـتی شـــبکه آقـــای دکتـــر 
کنفرانـــس ســـتاد  شـــریفی و مســـئولین ســـتاد شـــبکه وبیمارســـتانهای امـــام خمینـــی )ره( و شـــهدا بنـــاب در ســـالن 
شـــبکه جلســـه RCA  )تحلیـــل ریشـــه ای وقایـــع ناخواســـته( تشـــکیل و تعـــدادی از پرونده هـــای بیمارســـتان ها 

گرفـــت. مـــورد تحلیـــل و ریشـــه ای مـــورد بررســـی الزم صـــورت 

بهره برداری از مرکز تصویربرداری 
و ام آرآی دولتی بیمارستان 

آیت اهلل حجت کوه کمری مرند

ـــرداری و MRI دولتـــی بیمارســـتان آیـــت  ـــز تصویرب  مرک
ــور  ــا حضـ ــد بـ ــتان مرنـ ــری شهرسـ کوه کمـ ــت  ا... حجـ
آقـــای دکتـــر منصـــور غالمـــی وزیـــر علـــوم،  جنـــاب 
ـــاوری و شـــماری از مســـووالن اســـتانی  تحقیقـــات و فن
و محلـــی بـــه بهـــره بـــرداری رســـید. بـــرای ســـاخت ایـــن 
مرکـــز بـــا 280 متـــر مربـــع مســـاحت بالـــغ بـــر 7۵ میلیـــارد 
ریـــال اعتبـــار هزینـــه شـــده اســـت. تجهیـــز ایـــن مرکـــز 
ــتگاه  ــامل دسـ ــه شـ کـ ــرد  کـ ــه  ــال هزینـ ــارد ریـ 7۵ میلیـ
تصویـــر بـــرداری ام. آر. آی بـــوده و در نوبـــه خـــود در 
اســـتان اذربایجان شـــرقی بـــی نظیـــر اســـت.  ام. آر. 
کمـــک  کـــه می تـــوان بـــا  آی )MRI( روشـــی اســـت 
از  از آن تصاویـــر بســـیار دقیـــق و واضحـــی  گرفتـــن 
اندامهـــای درون بـــدن بدســـت آورد. MRI مخفـــف 
بـــه   Magnetic Resonance Imaging کلمـــه التیـــن
معنـــی تصویـــر بـــرداری بـــا تشـــدید مغناطیســـی اســـت.
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نشست امکان سنجی نظام ثبت، کنترل و پیشگیری از خشونت

ــا حضــور نماینــدگان پزشــکی قانونــی، بهزیســتی، اســاتید روانپزشــکی، پزشــکی اجتماعــی،  ایــن نشســت ب
اپیدمیولــوژی و جامعــه شناســی در تاریــخ13۹۷/02/04 در مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر بــر 
ــتان،  ــونت در اس ــه خش ــوط ب ــات مرب ــرورت مطالع ــت و ض ــت اهمی ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــز برگ ــالمت تبری س
ح و همچنیــن راهکارهــای اجرایــی راه انــدازی  گرهــا و موانــع نظــام ثبــت خشــونت منجــر بــه جــر تســهیل 

ح شــدند. ایــن نظــام مطــر
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توجه متخصصان علوم پزشکی به هنر نمایشی در ارتقای سالمت جامعه
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزاری نمایش های خیابانی را در ارتقای 

سطح سواد سالمت شهروندان راهگشا و موثر دانست

ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تبریــز،  شــهرداری  هنــری  فرهنگــی 
در  ــدم  ـ ـ ـ ـ ـ اقـ طاهــر  علی اکبــر  ــر  ـ ـ ـ دکتـ
بررســی حضــور نمایش هــای خیابانــی 
بین المللــی  جشــنواره  پنجمیــن 
تبریزیــم بــه مراکز ســالمت و بهداشــت 
گفــت: جشــنواره بین المللــی تبریزیــم 
جشــنواره  از  بخشــی  اختصــاص  بــا 
بــا عنــوان ســالمت و توجــه بــه ارتقــا 
در  ــهروندان  ـ ـ ـ شـ گاهــی  آ افزایــش  و 
راســتای ســالمت و بهداشــت روحــی و 
ـــکی را  ـ ـــگاه علوم پزشـ ـ ـ جسمی دانشـ
ــک  ــود نزدی ــداف خ ــه اه ــیدن ب در رس
رویکــرد  اینکــه  بیــان  بــا  وی  کــرد. 
حــوزه  در  جهــان  کشــورهای  تمامــی 
هــر  و  بــوده  اجتمــاع محــور  ســالمت 
را  خــود  نقــش  مســئول  و  شــهروند 

در رفــع مشــکالت ســالمتی ایفــا مــی 
ــاورزی،  ــه، کش ــر، تغذی ــزود: فق ــد، اف کن
عــدم  تحــرک،  عــدم  هــوا،  آلودگــی 
مــواردی  و...  خودروهــا  ایمنــی 
شــهروندان  ســالمت  در  کــه  هســتند 
دخیــل بــوده و می تواننــد مشــکالت 
اجتماعــی را نیــز بــا خــود بــه همــراه 
آورنــد. دکتــر طاهــر اقــدم بــا تاکیــد بــر 
بایــد  ســالمتی  ارتقــای  بــرای  اینکــه 
همــکاری  مســئوالن  و  مــردم  همــه 
دانــش  انتقــال  بــرای  گفــت:  کننــد، 
تریبون هــای  از  می تــوان  آگاهــی  و 
ســخنرانی و جلســات آموزشــی بهــره 
بــرد امــا تاثیرگــذاری هنــر در میــان مــردم 
غیرقابــل انــکار بــوده و می تــوان از ابعــاد 
مختلــف آن در راســتای ارتقــای ســطح 

ســالمت شــهروندان اســتفاده کــرد.

ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــام دانش ـــم مق قائ
تبریـــز یـــادآور شـــد: توســـعه شـــادی، 
در  را  بیماری هـــا  انـــواع  کاهـــش 
ســـطح جامعـــه بـــه همـــراه دارد و در 
ــاز  ــم آغـ ــنواره تبریزیـ ــتا جشـ ایـــن راسـ
ـــش  ـــم در بخ ـــن مه ـــرای ای ـــی را ب خوب

ســـالمت خـــود رقـــم زد.
ـــوم  طاهـــر اقـــدم همـــکاری دانشـــگاه عل
ــازمان فرهنگـــی هنـــری  پزشـــکی و سـ
پنجمیـــن  در  را  تبریـــز  شـــهرداری 
تبریزیـــم  بین المللـــی  جشـــنواره 
بســـیار چشـــمگیر ارزیابـــی کـــرد و گفـــت: 
ایـــن جشـــنواره در بخـــش ســـالمت، 
خانه هـــای بهداشـــت را هـــدف خـــود 
قـــرار داد و مســـائل مختلـــف را مطـــرح 
کـــرد کـــه فرصـــت آمـــوزش و انتقـــال 
مفاهیـــم بـــه بیـــان هنـــری را فراهـــم کرد 

و ایـــن درحالیســـت کـــه مـــورد اســـتقبال 
بســـیار خوبـــی از ســـوی شـــهروندان قـــرار 
گرفـــت و بـــا تکـــرار ایـــن اتفـــاق و بـــه مـــرور 
تاثیرگـــذاری  شـــاهد  می تـــوان  زمـــان 
ان در تغییـــر ســـبک رفتـــار و زندگـــی 
ــیب های  ــیم. وی آسـ ــان باشـ مخاطبـ
اجتماعـــی، اعتیـــاد و طالق را از مســـائل 
مهـــم بـــرای پرداخـــت عنـــوان کـــرد و از 
هنرمنـــدان و رســـانه ها خواســـتار توجـــه 

بیشـــتر بـــه ایـــن مقولـــه شـــد.
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برنامه ریزی برای کلینیک های سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دومیــن جلســه برنامــه ریــزی بــرای کلنیک هــای ســیار موجــود در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســال 13۹۷ تشــکیل شــد. بنــا بــه این گزارش در این جلســه  مســئولین 
معاونت بهداشت دانشگاه و روسای سه شبکه بهداشت و درمان و همچنین مسئولین بهداشت دهان و دندان و نمایندگان خیرین شبکه ها حضور داشتند. در این 
جلســه دواتگری سرپرســت اداره خیرین و موسســات خیریه ســالمت خواســتار جذب خیرین دندانپزشــک و همچنین دیگر خیرین برای تامین ملزومات مورد اســتفاده 
ح تحول ســالمت، هماهنگی الزم بــرای جذب دندانپزشــک از نیروهای  در کلنیک هــای ســیار شــد.  گفتنــی اســت: ثبــت دقیــق آمــار خدمــات دندانپزشــکی در ســامانه طر
کیــد در ایــن جلســه بــود. کلینیک هــا مــورد تا گــذاری و اســـــــتمرار جلســات ماهانــه موبایــل  ک  طرحــی و انجــام هماهنگی هــای الزم بــرای رفــع موانــع اخــذ مجــوز پــال
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تعیین مکان برگزاری جلسات حضوری و مالقات 
مردمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــر اســـاس برنامـــه  بـــه 
ــان،  کارکنـ ــن،  ــور مراجعیـ ــه امـ ــیدگی بـ ــال، رسـ ــاه حـ ــور رفـ ــده وبمنظـ ــن شـ تدویـ
گردیـــد دیـــدار عمومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم  دانشـــجویان واســـاتید مقـــرر 
ـــز منبعـــد روزهـــای ســـه شـــنبه هـــر هفتـــه یـــک ســـاعت قبـــل از اذان  پزشـــکی تبری
ظهـــر در مســـجد تـــازه افتتـــاح شـــده دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز واقـــع در ضلـــع 

گـــردد. جنوبـــی دانشـــکده پزشـــکی برگـــزار 
طبـــق ایـــن برنامـــه تدویـــن شـــده در مـــاه مبـــارک رمضـــان روز ســـه شـــنبه بیســـت 
ودوم خـــرداد مـــاه نـــودو هفـــت اولیـــن جلســـه مالقـــات مردمـــی وحضـــوری در 
مســـجد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی برگـــزار شـــد. در ایـــن دیـــدار مردمـــی دکتـــر 

ایـــن طیـــف از اقشـــار جامعـــه قـــرار  صومـــی از نزدیـــک در جریـــان مشـــکالت 
ح شـــده از ســـوی  گرفتـــه ودســـتورات الزم را جهـــت رســـیدگی بـــه مشـــکالت مطـــر
کـــه ایـــن جلســـات ومالقاتهـــای حضـــوری  مراجعیـــن را داد. شـــایان ذکـــر اســـت 

گرفـــت. ــی  ــام مـ ــگاه انجـ ــر ریاســـت دانشـ ــال در دفتـ قبـ
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کشور برگزار شد:  با حضور اعضای جوان هالل احمر از سراسر 
 افتتاحیه اولین همایش کشوری ارتقاء سواد سالمت اجتماعی در 

آذربایجان شرقی

نخســتین همایــش کشــوری ارتقــاء ســواد ســالمت 
ــا حضــور مســئوالن اســتانی و  در شهرســتان مراغــه ب
شهرســتانی و بــا شــرکت بیــش از 160 نفــر از اعضــای 
کشــور  احمــر  هــالل  جمعیــت  جوانــان  ســازمان 
نخســتین همایــش کشــوری ارتقــا ســواد ســالمت در 

ــد. ــاز ش ــه آغ ــزرگ مراغ ــل ب هت

مهــم  جــوان؛  قشــر  توانمنــدی  و  پتانســیل 
کشــور پیشــرفت  ارکان  تریــن 

ســعید کنعانــی مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان در رابطــه بــا برگــزاری ایــن همایــش ملــی بیان 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــر ج ــدی قش ــیل و توانمن ــرد: پتانس ک
و  کشــور  هــر  پیشــرفت  ارکان  تریــن  مهــم  از  یکــی 
همچنیــن ظرفیــت ســازمان جوانــان هــالل احمــر در 

ســطوح بین المللــی بــر کســی پوشــیده نیســت.
کنعانی با  اشاره به اجرای برنامه استراتژی  YES توسط 
طرح  افزود:  احمر  هالل  جمعیت  جوانان  سازمان 
عنوان  به  می توان  اجتماعی  سواد  ارتقای  ملی 
مقدس  نظام  سیاست های  عملی  و  عینی  نماد 
اجتماعی؛  موضوعات  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
فرهنگی؛ بهداشتی و سالمت توسط اعضای جوانان 
آغاز  عنوان  به  شک  بدون  که  برد  نام  احمر  هالل 
فعالیت های جدی جوانان و تبدیل ظرفیت های 

بالقوه به بالفعل است.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای اولیــن همایــش کشــوری 

محوریــت  بــا  اجتماعــی  ســالمت  ســواد  ارتقــاء 
پیشــگیری از ســرطان و اعتیــاد توســط جمعیــت 
ــان  ــرقی خاطرنش ــان ش ــتان آذربایج ــر اس ــالل احم ه
کــرد: ایــن همایــش ســه روزه در قالــب کارگاه هــای 
 SHEP جامــع ســیتماتیک آمــوزش و ارتقــاء ســالمت
ــوب  ــور محس ــرای کش ــی ب ــی بوم ــه مدل MODEL  ک
ــا تربیــت اعضــای جــوان و عالقــه منــد  مــی شــود و ب
در جهــت افزایــش ســواد ســالمت جامعــه؛ در بهبــود 

و ارتقــاء ســالمت کشــور موثــر خواهــد بــود.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: سیســتماتیک و جامــع 
قابلیــت  همچنیــن  و  آموزشــی  طــرح  ایــن  بــودن 
پایــش و ارزشــیابی آن باعــث ویژگــی منحصــر بــه 

فــرد ایــن مــدل آموزشــی و کاربــردی شــده اســت.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر اســتان آذربایجان 
شــرقی در پایــان افــزود: ایــن طــرح با پیشــنهاد کانون 
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــرای 
اولیــن بــار در ســطح کشــوری برگــزار مــی شــود کــه 
اعضــای جوانــان در ایــن همایــش بــا ســرفصل های 

بهداشــتی و ســالمت آشــنا مــی شــوند.

و  مهــم  جامعــه  هــر  بــرای  ســالمت  و  امنیــت 
اســت ضــروری 

ــز  ــوم پزشـــکی تبریـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــاون اجتماعـ معـ
کـــه در آییـــن افتتاحیـــه نخســـتین همایـــش کشـــوری 
ارتقـــاء ســـواد ســـالمت اجتماعـــی در مراغـــه ســـخن مـــی 
گفـــت، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اعتیـــاد اولیـــن آســـیب های 
ــور اســـت، گفـــت: دو نعمـــت امنیـــت  اجتماعـــی کشـ
ـــروری  ـــم و ض ـــیار مه ـــه بس ـــر جامع ـــرای ه ـــالمت ب و س

اســـت. دکتـــر طاهـــر اقـــدم بـــا تکریـــم و احتـــرام از 
ـــرد و افـــزود: امنیـــت کشـــور  ـــاد ک شـــهدای مدافـــع حـــرم ی
ایـــران را مدیـــون ایثـــار و گذشـــت شـــهدای عزیـــز و 

گرانقـــدر مدافـــع حـــرم هســـتیم.
وی ســالمتی را جــزء یکــی از اصلــی تریــن و مهــم 
افــزود:  و  کــرد  تلقــی  خداونــد  نعمت هــای  تریــن 
زمانــی انســان هــا بــه ســالمتی اهمیــت مــی دهنــد و 

توجــه مــی کننــد کــه آن را از دســت داده انــد.
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  اجتماعـــی  معـــاون 
بـــه رویکـــرد وزارت بهداشـــت و  بـــا اشـــاره  تبریـــز 
ـــش  ـــرد: افزای ـــان ک ـــاری خاطرنش ـــال ج ـــان در س درم
کـــردن  اجتمـــاع محـــور  و  ســـطح ســـواد ســـالمت 
آن در زمینـــه پیشـــگیری از بـــروز بیمـــاری هـــا و 
تحمیـــل هزینه هـــای ســـنگین بســـیار کاربـــردی 

و موثـــر اســـت.
ــام  ــات مقـ ــه فرمایشـ ــاره بـ ــا اشـ ــدم بـ ــر اقـ ــر طاهـ دکتـ
معظـــم رهبـــری در زمینـــه آســـیب های اجتماعـــی 
احمـــر  هـــالل  جوانـــان  اعضـــای  کـــرد:  تصریـــح 
نیروهـــای بســـیار توانمنـــدی هســـتند کـــه در کاهـــش 
می تواننـــد  هـــا  آســـیب  نـــوع  ایـــن  از  پیشـــگیری 
فرهنگـــی  و  اجتماعـــی  فعالیت هـــای  و  برنامـــه 

متنوعـــی برگـــزار کننـــد.
معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
الخصــوص  علــی  مــردم  آحــاد  همــه  شــد:  یــادآور 
ــه در  ــی ک ــتفاده از تریبون های ــا اس ــا ب ــان و علم جوان
اختیــار دارنــد، می توانند بــا ارائه برگــزاری کارگاه های 
ــر در کمــک بــه جامعــه در زمینــه  آموزشــی گامــی موث

کاهــش آســیب های اجتماعــی بردارنــد.
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کتاب  انتشار 
کتاب گزارش دو ساالنه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان آذربایجان شرقی 

منتشر شد 

ــد تمامــی ســرطان هــا در طــی ســال های 13۹4 و  ــه مــوارد جدی ــوط ب کتــاب آخریــن و معتبرتریــن داده هــای مرب در ایــن 
13۹۵ اســتان آذربایجــان شــرقی، بــا رعایــت اســتانداردهای بین المللــی ارائــه شــده اســت. امیــد اســت اطالعــات جامــع در 
گیرد.همچنیــن ایــن مرکــز آمــاده  گــذاران، اســاتید و محققیــن قــرار  کتــاب بــه نحــو احســنت مــورد اســتفاده سیاســت  ایــن 
گونــه پروپــوزال و پایــان نامه هــای تحقیقاتــی مرتبــط می باشــد. جهــت  همــکاری بــا اســاتید و دانشــجویان در قالــب هــر 
دریافــت اطالعــات بیشــتر در زمینــه ســاختار و اهــداف برنامــه ملــی ثبــت ســرطان جمعیتــی اســتان می توانیــد بــه آدرس 

اینترنتــی https: //eapbcr.tbzmed.ac.ir مراجعــه فرماییــد.
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مسابقات درون دانشگاهی جام رمضان ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

دکتــر بهــرام جمالــی، مدیــر تربیــت بدنــی: ایجــاد روحیــه نشــاط و شــادابی در بیــن دانشــجویان و همچنیــن ارتقــاء ســطح ســالمت دانشــجویان از مهمتریــن اهــداف 
کامــال فشــرده، در هفتــه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، مســابقات جــام رمضــان دختــران، در قالــب ۹ رشــته ورزشــی بــه صــورت  برگــزاری ایــن مســابقات بــود. بــه 
ح  گردیــد. نتایــج بــه دســت آمــده بــه تفکیــک رشــته ها و و امتیــاز نهایــی دانشــکده ها بــه شــر اول مــاه مبــارک رمضــان در ســالنهای مدیریــت تربیــت دانشــگاه برگــزار 

زیــر مــی باشــد: 

رشته کاراته: ماده کاتا 
دانشکده پرستایی ماماییپریسا صمدیمقام اول

دانشکده پرستایی ماماییآیدا رجبیمقام دوم

دانشکده پرستایی ماماییخدیجه رشیدزادهمقام سوم

رشته کاراته: ماده کاتا
دانشکده تغذیهراضیه موسی پورمقام اول

دانشکده پرستایی مامایینسیم صابریمقام دوم

دانشکده توانبخشیزیبا تیموریمقام سوم

رشته کاراته: ماده کمیته

دانشکده توانبخشیزیبا تیموریمقام اول

دانشکده پزشکیافسانه عظیمیمقام دوم

دانشکده دندانپزشکیزهرا کاه فروشانمقام سوم

رشته دو ومیدانی ماده پرش ارتفاع

دانشکده توانبخشیمهسا عزیزیمقام اول

دانشکده پزشکییاسمن شریفیانمقام دوم

دانشکده پزشکینسا خداکرمیمقام سوم

رشته دو ومیدانی ماده ۶۰ مترسرعت

دانشکده پزشکییاسمن شریفیانمقام اول

دانشکده پزشکینسا خداکرمیمقام دوم

 دانشکده پیرا پزشکیندا نگین تاجیمقام سوم

رشته دو ومیدانی ماده پرش طول

دانشکده پزشکییاسمن شریفیانمقام اول

دانشکده پزشکینسا خداکرمیمقام دوم

دانشکده توانبخشیمهسا عزیزیمقام سوم

رشته دو ومیدانی ماده پرتاب وزنه

 دانشکده پیرا پزشکیوحیده فرساد همتیمقام اول

عزیزه رحمانیمقام دوم
دانشکده علوم نوین 

پزشکی

دانشکده پرستایی ماماییرعنا اسداللهیمقام سوم

رشته بدمینتون

دانشکده داروسازیفائزه خسرویمقام اول

دانشکده پزشکیسعیده تفکمقام دوم

دانشکده پرستایی ماماییماهرخ حسنیمقام سوم
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رشته فوتسال

مقام اول
الهام محمدی-نسیم صابری- مینا 

کهالنی- آیسان طالب سیس)دندانپزشکی(

دانشکده 
پرستاری 

مامایی

حکیمه کنعانی-نگین فرخی-ندا حسینیمقام دوم
دانشکده 
داروسازی

مقام سوم
رقیه حسن زاده- فاطمه قابلی- مهتاب 

ملکی- فاطمه جعفرزاده
دانشکده 
بهداشت

رشته شطرنج: 

دانشکده پزشکیکوثر جوانمردیمقام اول

دانشکده پزشکیزهرا پورامان اللهیمقام دوم

دانشکده داروسازیمهدیه عبدیمقام سوم

رشته بسکتبال 

مقام اول
بهاره موسی زاده-فریبا رزقی)پرستاری 

مامایی(- رقیه سیفی)داروسازی(
دانشکده 
مدیریت

مقام دوم
فاطمه جعفرزاده)بهداشت( - رضوانه طالبی - 

رقیه فیاضی - سمیه رستمی)تغذیه(
دانشکده تغذیه

مقام سوم
لیال مصطفی زاده-عسل رئیس نیا- سما 

رهنمایان-مبینا بالل زاده
دانشکده 

پزشکی

رشته شنا ماده کرال سینه 

دانشکده پیراپزشکیسارا عارفیمقام اول

دانشکده دندانپزشکیسحر مسعودیمقام دوم

دانشکده پیراپزشکیهما حلمیمقام سوم

رشته شنا ماده کرال پشت

دانشکده دندانپزشکیسحر مسعودیمقام اول

دانشکده علوم نوینیاسمین دواتگرانمقام دوم

دانشکده پرستاری ماماییسودا احمدیمقام سوم

رشته شنا ماده قورباغه

دانشکده پیراپزشکیسارا عارفیمقام اول

دانشکده پیراپزشکیهما حلمیمقام دوم

دانشکده تغذیهنیکو مرادیمقام سوم

رشته تیراندازی ماده تفنگ بادی 

دانشکده داروسازینوشین ترابیمقام اول

دانشکده پزشکیمائده جباریمقام دوم

دانشکده پرستاری ماماییسمانه دولتخواهمقام سوم

رشته تیراندازی ماده تپانچه

دانشکده پزشکینازنین زمانیمقام اول

دانشکده داروسازینسیبه محمد علی پورمقام دوم

دانشکده توانبخشیروژین محمودزادهمقام سوم

رشته والیبال

مقام اول
پروانه اسکندری-سارا حسینی-سودا 

احمدی-پریسا پورمهدی
دانشکده 
پرستاری 

مامایی

مقام دوم
فائزه نبوی- طوبی اصالن آبادی-ثمین 

خدابنده-فاطه بشیری
دانشکده 

دندانپزشکی

مقام سوم
فریبا آریان پور-مهسا حجازاد- اندیشه 

مختاری)دندانپزشکی(- مریم طهمورث 
خامنه)توانبخشی(

دانشکده 
پزشکی

مجموع امتیازات دانشکده ها
مقام اول: دانشکده پزشکی با ۷۹ امتیاز

مقام دوم: دانشکده پرستاری-مامایی با ۵۸ امتیاز
مقام سوم: دانشکده پیرا پزشکی با ۵4 امتیاز
مقام چهارم: دانشکده توانبخشی با 42 امتیاز
مقام پنجم: دانشکده داروسازی با 30 امتیاز

مقام ششم: دانشکده دندانپزشکی با 22 امتیاز
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کرد:  ح  فرماندار ملکان در اولین مجمع سالمت شهرستان ملکان مطر
کانونهای سالمت محالت بستر مشارکت موثر، کارآمد، پویا و خالق مردم در توسعه سالمت خود، خانواده و محله 

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
اولیـــن مجمـــع ســـالمت شهرســـتان 
ملـــکان درمحـــل ســـالن اجتماعـــات 
ملـــکان  شهرســـتان  فرمانـــداری 
برگزارگردیـــد. درایـــن جلســـه دکتـــر نـــور 
کارگـــروه  دبیرخانـــه  مســـئول  آبـــادی 
ســـالمت و امنیـــت غذایـــی اســـتان و 
نماینـــده معاونـــت اجتماعی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، امـــام جمعـــه 
محتـــرم، فرماندارشهرســـتان ملـــکان، 
بخشـــدار، دکترمیرزاپـــور رئیـــس شـــبکه 
بهداشـــت و درمـــان، اعضـــای شـــورای 
خیریـــن  ملـــکان،  شهرســـتان  اداری 
مـــردم  ســـازمانهای  نماینـــدگان  و 
داشـــتند.  درابتـــدای  حضـــور  نهـــاد 
ایـــن مجمـــع، دکترمیرزاپـــور بعنـــوان 
شهرســـتان  ســـالمت  دبیرمجمـــع 

انجـــام  ازاقدامـــات  گزارشـــی  ملـــکان 
اخیرحـــوزه  درچندســـال  گرفتـــه 
بعدازطـــرح  بخصـــوص  ســـالمت، 
تحـــول نظـــام ســـالمت درشهرســـتان 
ـــی  ـــوده و توضیحات ـــان نم ـــکان را بی مل
ــمندی  ــای ارزشـ ــوص فعالیتهـ درخصـ
شـــاخص های  ارتقـــای  موجـــب  کـــه 
ســـالمت در منطقـــه شـــده توضیـــح داد.
افــزود:  درچندســاله  میرزاپــور  دکتــر 
اخیرشاهد پیشرفتهای چشمگیردرارائه 
ســالمت  درحــوزه  وگســترده  مطلــوب 
بــا همکاریهــای بیــن بخشــی وبــرون 
کمــک  بــا  بخصــوص  ســازمانی 
منطقــه  خــوب  خیریــن  و  خودمــردم 
ادامــه مهنــدس خانــی  در  ایــم.  بــوده 
فرمانــدار شهرســتان ملــکان و رئیــس 
مجمــع ســالمت شهرســتان ضمــن ابــراز 
خوشــوقتی از تشــکیل مجمــع ســالمت 

ســازی  اجتماعــی  شهرســتان  گفــت: 
ســالمت در جلب مشــارکت ســاختارمند 
و فعــال فــرد و خانــواده و جلب مشــارکت 
بین بخشــی در تامیــن، حفــظ و ارتقای 
مجمــع  تشــکیل  فلســفه  ســالمت 

اســت. ســالمت 
ــای  ــدازی کانونه ــا راه ان ــزود: ب ــان اف ایش
در  مــردم  مشــارکت  محــالت  ســالمت 
تامیــن ســالمت خــود و خانــواده شــان 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــود پی ــتر نم بیش
مســئول  آبــادی  نــور  دکتــر  درادامــه 
دبیرخانــه کارگــروه ســالمت و امنیــت 
تشــکراز  ضمــن  اســتان  غذایــی 
و  شهرســتان  محبــوب  جمعــه  امــام 
فرماندارشهرســتان و زحمــات رئیــس 
تشــکیل  ملــکان  شــبکه  تــالش  پــر 
مجمــع شهرســتان را بــه فــال نیــک 
گرفــت و افــزود  : بــا توجــه بــه شــرایط 

ــن  ــل بی ــی و تعام ــی، جمعیت جغرافیای
ــمند  ــوب و ارزش ــکاری خ ــی و هم بخش
مــی  انتظــار  شهرســتان  مســئولین 
ایــن  در  محــالت  ســالمت  کانــون  رود 
گــردد.  محقــق  زودتــر   شهرســتان 

کانونهــای  گفــت:  پایــان  در  ایشــان 
تشــکیل  ادامــه  در  محــالت  ســالمت 
خواهــد  شهرســتان  ســالمت  مجمــع 
ــت  ــیج، هدای ــا بس ــا ب ــن کانونه ــود و ای ب
در  مردمــی  ظرفیت هــای  مدیریــت  و 
پاســخ دهــی بــه معضــالت و مشــکالت 
ســازی  نهادینــه  و  محلــه  ســالمت 
در  مــردم  همکاری هــای  و  مشــارکت 
مــردم  توانمنــدی  ســالمت  توســعه 
منطقــه در پذیــرش مســئولیت های 

اجتماعــی را تقویــت خواهــد کــرد. 
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یکشنبه ها با کانون دانشجویی آراز در کافه کتاب تبریز همراه شویم

گردشــگری و ایرانشناســی آراز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روزهــای  کانــون 
کتــاب خوانــی و نقــد و  کتــاب تبریــز جلســه  یکشــنبه هــر هفتــه در فروشــگاه شــهر 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی  بررســی کتــاب برگــزار مــی کنــد. بــه 
تبریــز یکشــنبه های کتابی در فروشــگاه شــهر کتــاب تبریز با هــدف ترویج فرهنگ 
گردشــگری آراز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار  کانــون  کتابخوانــی بــه همــت 
میگــردد. در ایــن طــرح دانشــجوایان دوســاعت از وقــت خــود را در روز های یکشــنبه 

کتــاب مــی  هــر هفتــه بــه دور از هــر نــوع  وســیله ارتباطــی همچــون تلفــن همــراه بــا 
گذراننــد. فروشــگاه شــهر کتــاب تبریــز بــرای اهــدا هدیــه بــه شــرکت کننــدگان در ایــن 
طــرح بــن کتــاب و همچنین تخفیــف 2۵درصدی بــرای خرید کتــاب در نظر گرفته 
اســت. در پایــان ایــن جلســات دانشــجویان بعــد از پایــان کتابخوانــی خــود بــه بحث 
کتاب هــای خوانــده شــده مــی پردازنــد و بخــش خوانــده شــده از  گفتگــو در مــورد  و 

کتــاب مدنظــر خــود را بــه دانشــجویان شــرکت کننــده دیگــر معرفــی مــی کننــد.

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار

فصلنه ندای سالمت      شماره هفدهم - بهار 661397



دکتر خیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در مراسم ازدواج دانشجویی: 
فلسفه ازدواج در اسالم رسیدن به آرامش است

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ؛ بیســت ویکمیــن جشــن  بــه 
ازدواج دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در تاالر شــهید شــایانمهر دانشکده 
پزشــکی برگزار شــد. حجه االســالم و المســلمین دکتر خیری مســئول نهاد نمایندگی 
مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه در بیســت ویکمیــن جشــن ازدواج دانشــجویی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریزضمن تبریک به مزدوجین حاضر در جشــن، با اشــاره 
بــه آیــه کریمــه ) و مــن آیاتــه ان خلق لکم من انفســکم ازواجا لتســکنوا الیهــا ( گفت: 

فلســفه ازدواج در اســالم رســیدن بــه طمانینــه و آرامــش اســت.
گاهانه ای که انجــام داده  وی افــزود: امیــدوارم شــما دانشــجویان عزیــز بــا ازدواج آ
کنیــد و همــواره عاشــق هــم  کــه فلســفه ازدواج اســت دســت پیــدا  ایــد بــه آرامشــی 
باشــید. گفتنــی اســت بیســت و یکمیــن جشــن ازدواج دانشــجویی دانشــگاه علــوم 
ــوم  ــام معظــم رهبــری دانشــگاه عل ــی مق ــاد نمایندگ ــه همــت نه ــز ب پزشــکی تبری
پزشــکی تبریــز بــرای بزرگداشــت ازدواج 100 زوج دانشــجو در دانشــگاه برگــزار شــد.

قائم مقام رئیس و معاون اجتماعی دانشگاه در جشن ازدواج دانشجویی: 
یکی از بزرگترین سرمایه های انسان، خانواده و اوالد صالح وسالم است

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ؛ بیســـت ویکمیـــن جشـــن  بـــه 
ازدواج دانشـــجویی دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریز در تاالر شـــهید شـــایانمهر دانشـــکده 
کبـــر طاهـــر اقـــدم قائـــم مقـــام رئیـــس و معـــاون  پزشـــکی برگـــزار شـــد. دکتـــر علـــی ا
اجتماعـــی دانشـــگاه در بیســـت ویکمیـــن جشـــن ازدواج دانشـــجویی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریزضمـــن تبریـــک بـــه مزدوجیـــن حاضـــر در جشـــن، تشـــکر از برگـــزار 
کننـــدگان برنامـــه و تقدیـــر از روحیـــه مردمـــی دکتـــر خیـــری مســـئول نهـــاد نمایندگـــی 
گفـــت: توصیـــه مـــن بـــه  مقـــام معظـــم رهبـــری دانشـــگاه، خطـــاب بـــه دانشـــجویان 
کـــرده  گاهـــی انتخـــاب  کـــه زندگـــی مشـــترکتان را بـــا عشـــق و آ شـــما دانشـــجویانی 

کنـــار هـــم باشـــید. کنیـــد در زندگـــی همســـر هـــم و در  کـــه ســـعی  ـــد ایـــن اســـت  ای

وی افـــزود: تعریـــف بهداشـــت جهانـــی از ســـالمت، ســـالمتی جســـمی، روانـــی و 
کانونهـــای ســـالم خانوادگـــی ایجـــاد مـــی شـــود و  اجتماعـــی اســـت و ایـــن ســـالمت در 

کـــه خانواده هـــا در آن ســـالم باشـــند. جامعـــه ای ســـالم خواهـــد بـــود 
وی ادامـــه داد: ثمـــره خانـــواده ســـالم، اوالد صالـــح و ســـالم اســـت و یکـــی از 

اســـت. وســـالم  صالـــح  اوالد  و  خانـــواده  انســـان،  ســـرمایه های  بزرگتریـــن 
ازدواج دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم  اســـت بیســـت ویکمیـــن جشـــن  گفتنـــی 
ـــوم  ـــام معظـــم رهبـــری دانشـــگاه عل ـــی مق ـــاد نمایندگ ـــه همـــت نه ـــز ب پزشـــکی تبری
پزشـــکی تبریـــز بـــرای بزرگداشـــت ازدواج 100 زوج دانشـــجو در دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
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کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد:  با حضور رئیس دانشگاه، مسئولین، اساتید، 
تجمع دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پاسخ به تهدیدها و تهمت های ترامپ علیه ملت ایران و 

نظام جمهوری اسالمی

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
تجمـــع  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
علـــوم  دانشـــگاه  دانشـــگاهیان 
پزشـــکی تبریـــز در پاســـخ بـــه تهدیدهـــا 
و تهمت هـــای ترامـــپ علیـــه ملـــت 
ایـــران و نظـــام جمهـــوری اســـالمی بـــا 
ـــئولین،  ـــگاه، مس ـــس دانش ـــور رئی حض
دانشـــجویان  و  کارکنـــان  اســـاتید، 
دانشـــکده  محوطـــه  در  دانشـــگاه 
بارانـــی  هوایـــی  در  تبریـــز  پزشـــکی 

برگـــزار شـــد.
ســخنرانان ایــن تجمــع حجــه االســالم 
دکتــر خیــری مســئول  المســلمین  و 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه و دکتــر محمــد ایرجیــان 
ــپاه  ــکی س ــه پزش ــیج جامع ــس بس رئی
محکــوم  ضمــن  کــه  بودنــد  عاشــورا 
و  برجــام  از  آمریــکا  خــروج  نمــودن 
ــپ،  ــه ترام ــی پای ــخیف و ب ــخنان س س
هوشــیاری  و  وحــدت  ضــرورت  بــر 
بالخصــوص  و  ایــران  ملــت  آحــاد 

نمودنــد. تاکیــد  دانشــگاهیان 
بیانیــه پایانــی ایــن تجمع کــه در پایان 

قرائــت شــد بــه شــرح ذیــل می باشــد: 
پیش بینی هــای  تحقــق  بــا  حــال 

حکیمانه امام خامنه ای)مد ظله العالی( 
در مــورد دشــمنی ها و بدعهدی هــای 
از  دارد  جــا  آمریــکا  بــزرگ  شــیطان 
کــه  قضایــا و وعده هــا و ســراب هایی 
در داخــل کشــور در مــورد مذاکــرات بــا 
آمریــکا داده می شــد عبــرت بگیریــم. 
مــا دانشــجویان، کارمنــدان و اســاتید 
ــز ضمــن  دانشــگاه علــوم پزشـــکی تبریـ
ــه  ـ ـ حمایــت کامــل از مواضــع عزتمندانـ
ــوری  ـ ـ ــتکباری دولــت جمهـ ـ ـ و ضــد اسـ
ــئولین نظــام اعــالم  ـ ـ ـ ــالمی و مسـ ـ ـ ـ اسـ

ــم:  ـ ـ می داریـ
انقــالب  اقتــدار  و  روزافــزون  قــدرت   .1
اســالمی ایــران چنــان لــرزه بــر دشــمن 
اندام دشــمنان اســالم و ایادی شــیطان 
ــان  ــر زم ــر از ه ــتپاچه ت ــه دس ــه ک انداخت
دشــمنی های خــود را نشــان می دهنــد 
غافــل از اینکــه امــروز نه تنهــا در مقابل 
برابــر محــور  در  بلکــه  اســالمی  ایــران 
از  نمی تواننــد  کاری  هیــچ  مقاومــت 
پیــش ببرنــد و تحقــق وعــده رهبرمــان 
قطعی اســت که فرمودند: اســرائیل 2۵ 

ــد. ــد دی ــده را نخواه ــال آین س
ــت  ــبب ماهی ــه س ــزرگ ب ــیطان ب 2. ش
بــا  خــود  خباثت آلــود  و  اســتکباری 

اســاس اســالم و نظام جمهوری اسالمی 
دشــمن اســت و مشــکل آنها هســته ای 
اگــر  چنانکــه  و  نیســت  موشــکی  و 
ــراغ  ــم س ــل کنی ــته ای را ح ــئله هس مس
بحــث موشــکی می روند و اگر موشــکی 
بهانه هــا  ســایر  ســراغ  کنیــم  حــل  را 
ــد  ــارا از اســالم تهــی نکنن ــد و تام مــی رون
راضــی نخواهنــد شــد لیکــن بــه فرموده 
موالیمان این آرزو را به گور خواهند برد.
3. سیاســت های رژیــم آمریــکا همــواره 
ــوده  ــا ب ــه ملت ه ــی ب ــر زورگوی ــی ب مبتن
و روی کار آمــدن هــر یــک از دو حــزب 
دموکــرات و جمهوریخــواه تفاوتــی در 
متحــده  ایــاالت  کالن  سیاســت های 
البتــه  کــرد  نکــرده و نخواهــد  ایجــاد 
ــع  ــع مان ــی مان گاهــی دســتکش مخمل
ــود  ــی می ش ــت چدن ــدن دس ــده ش از دی
از  تــر  هوشــیار  ایــران  ملــت  لیکــن 
اینهاســت کــه بپنــدارد فقــط ترامــپ 
ــکا ؛  ــت آمری ــه حکوم ــت و ن ــث اس خبی
لیکــن حــال که ایــن مردک ملــت بزرگ 
ایــران را تهدیــد کــرده مــا می گوییــم: 

آقــای ترامــپ شــما غلــط مــی کنیــد.
4. بــا بیــرون رفتــن آمریــکا از برجــام 
محتــرم  مســئولین  مــی رود  انتظــار 

کامــل  هوشــیاری  خارجــه  سیاســت 
ــظ  ــا حف ــای اروپ ــر وعده ه ــود را در براب خ
کننــد و بــا گرفتــن تضمین هــای الزم 
اشــتباهات گذشــته را تکــرار نکننــد و 
مطمئــن باشــند در مســیر دیپلماســی 
عــزت، مــردم ایــران تمــام قــد پشــتیبان 

مســئولین هســتند.
۵. حــال کــه برجــام بــه عنــوان تجربــه 
و  مــا  چشــمان  برابــر  در  ارزشــمند  ای 
از مســئولین  ؛  اســت  آینــده  راه  چــراغ 
کشــور می خواهیــم بــا توجــه و تکیــه بر 
تــوان داخلــی و تقویــت ســاخت درونــی 
کشــور راه را بــر نفــوذ و ســوء اســتفاده 
بیگانــگان ببندنــد و ایــن فرمــوده را 
کــه  دهنــد  قــرار  خــود  العیــن  نصــب 
ــت  ــکا خدم ــا آمری ــارزه ب ــن راه مب بهتری

بــه مــردم اســت.
ــه  ــا ک ــر م ــی رهب ــخنان انقالب ــرو س 6. پی
ــاره  فرمــوده بودنــد: اگــر آمریــکا برجــام را پ
کنــد مــا آن را بــه آتــش خواهــم کشــید مــا 
دانشگاهیان علوم پزشکی تبریز همراه 
ــدی  ــه بدعه ــخ ب ــران در پاس ــت ای ــا مل ب

ــکا برجــام را آتــش مــی زنیــم. آمری
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بیش از ۶۰ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت وزارت 
بهداشت ثبت نام کردند

ــگاه های  ــر از دانش ــزار نف ــش از 60 ه بی
و  بیســت  در  کشــور  پزشــکی  علــوم 
عتــرت  و  قــرآن  جشــنواره  ســومین 
دانشــگاهیان وزارت بهداشــت ثبــت 

کرده انــد.  نــام 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
بــر اســاس ســامانه ثبــت نــام از بیســت 
وعتــرت  قــرآن  جشــنواره  ســومین  و 
دانشــگاهیان وزارت بهداشــت، بیــش 
از   63 هــزار نفــر از دانشــگاهیان وزارت 
بهداشــت در ایــن جشــنواره ثبــت نــام 

کرده انــد.
دانشــجویان  کل  تعــداد  همچنیــن 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور 
کــه در ایــن جشــنواره ثبــت نــام بــه 
نفــر   ۸۹ و  هــزار   24 آورده انــد  عمــل 
اســت و 1۹21 نفــر از اســاتید و اعضــای 
ایــن  در  کنــون  تــا  علمــی  هیــات 

کرده انــد.  نــام  ثبــت  جشــنواره 

نــام در ایــن  بیشــترین تعــداد ثبــت 
کارمنــدان  بــرای  قرآنــی  جشــنواره 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
 3۷ تعــداد  نــام  ثبــت  بــا  کــه  اســت 
هــزار ۵0۵ نفــر در ســامانه ثبــت نــام 
بیشــترین درصــد شــرکت در بیســت 
عتــرت  و  قــرآن  جشــنواره  دومیــن  و 
دانشــگاهیان وزارت بهداشــت را بــه 

اســت. داده  اختصــاص  خــود 
بــر اســاس اعــالم مرکــز قــرآن وعتــرت 
وزارت بهداشــت، مهلــت ارســال آثــار 
رشــته های غیرحضــوری  بــا  مرتبــط 
رشــته های  )شــامل  آوایــی  بخــش 
ترجمــه خوانــی، اذان، دعــا و مناجــات 
خوانــی، همخوانــی، تواشــیح، آییــن 
تیرمــاه   1۵ تــا  حداکثــر  ســخنوری 
ســال جــاری و ســایر رشــته های غیــر 
بخش هــای  بــا  مرتبــط  حضــوری 
هنــری  و  فنــاوری  پژوهشــی،  ادبــی، 

حداکثــر تــا اول مــرداد مــاه ســال جاری 
است. 

الزم بــه توضیــح اســت؛ جمــع آوری آثار 
بیســت  غیرحضــوری  بخش هــای 
و  قــرآن  جشــنواره  دوره  ســومین  و 
دانشــگاه های  دانشــگاهیان  عتــرت 
علــوم پزشــکی کشــور، تــا اواخــر تیرمــاه 

امســال اعــالم شــده اســت.
بیست وســومین  اســت؛  گفتنــی 
جشــنواره قرآن و عترت دانشــگاهیان 

علــوم پزشــکی در ۹ رشــته احادیــث 
ــه،  ــج البالغ ــم نه ــت، مفاهی ــل البی اه
مفاهیــم صحیفــه ســجادیه، حفــظ 
ترجمــه  کریــم،  قــرآن  موضوعــی 
پرســمان  کریــم،  قــرآن  تفســیر  و 
قرآنــی، ســبک زندگــی قرآنــی، ســیره 
ــکام و  ــت)ع(، اح ــل بی ــن اه معصومی
ــزار  ــه برگ ــوره واقع ــظ س ــن حف همچنی

می شــود.

رویداد مهم فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
میزبانی چهارمین نشست کشوری خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
محمــود  تبریــز،  ــکی  ـ ـ ـ ـ پزشـ علــوم 
فیضــی مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه 
آخریــن  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
ــران  ـ ـ ـ ـ ـ مدیـ ــی  ـ هم اندیشـ نشســت 
ــگی  ـ ـ ـــجویی فرهنـ ـ ـ ــاونت دانشـ ـ ـ معـ
ــرد: ســاختار کمیته هــای  ـ ـ ـ عنــوان کـ
اجرایــی چهارمیــن نشســت سراســری 
نشــریات دانشــجویی مشــخص و بــه 

افــراد مــورد نظــر اعــالم شــده اســت.
ــود  ــاختاربندی محم ــن س ــاس ای ــر اس ب
ــن  ــی ای ــر اجرای ــوان دبی ــه عن ــی ب فیض
ــا  ــه ب ــت کمیت ــاب و هف ــت انتخ نشس
عناویــن کمیتــه آمــوزش، کمیتــه اطالع 
رســانی، کمیتــه فرهنگی، کمیتــه فوق 
کمیتــه  تشــریفات،  کمیتــه  برنامــه، 
ــارت وی  ــا نظ ــی ب ــه مال ــی و کمیت رفاه
ــزاری نشســت  ــل، حیــن و بعــد از برگ قب
تــالش  آن  شایســته  برگــزاری  بــرای 

خواهنــد کــرد.

مســئول کمیتــه رفاهــی: دکتــر حســین 
امــور  فعلــی  مدیــر  خسروشــاهی 
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــی،  ــواد ناعم ــه: ج ــاء کمیت ــز. اعض تبری
علی رحمتی، قاســم اصالنی، غالمرضا 
بنــی  خلیــل  و  روزنیــک  داود  مقــدم، 

اســدیان 
محمـــد  آمـــوزش:  کمیتـــه  مســـئول 
خانـــه  فعلـــی  کارشـــناس  پارســـایی 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  نشـــریات 
تبریـــز. اعضـــاء کمیتـــه: طـــال عبـــد داور 
پنـــاه، رضـــا قاســـم زاده، رامیـــن قاســـمی، 
ـــم  ـــینا دریتی ـــزادگان و س ـــن علی محس
رســـانی:  اطـــالع  کمیتـــه  مســـئول 
ـــئول  ـ ـ ـ مسـ مدیـــر  اندبیلـــی  ایـــوب 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــدای دانشـ ـ ـ ـ ـ ـ مفـ
ـــی،  ـــد بیرام ـــه: امی ـــاء کمیت ـــز. اعض تبری
زهـــرا آقایـــی، جـــواد حاتمـــی، الشـــن 

ســـتاری  لیـــال  و  پورحســـن 
خانـــم  فرهنگـــی:  کمیتـــه  مســـئول 

اداره  رئیـــس  فـــر،  مقـــدم  صدیقـــه 
فرهنگـــی کـــه مســـئولیت دبیرخانـــه 
ـــت.  ـــان اس ـــده ایش ـــه عه ـــز ب ـــت نی نشس
فایـــزی،  هـــادی  کمیتـــه:  اعضـــاء 
زاده،  ابراهیـــم  زهـــرا  فاطمه هاشـــمی، 
ـــژاد، همـــا  رضـــا آقابیگـــی، شـــیرین خاکن
ایلـــداری، کاوه معتمدیـــان، مجتبـــی 
رضایـــی و اعضـــاء دبیرخانـــه نشســـت 
بهـــروز زینـــل زاده، زهـــرا ســـعدی، فهیمـــه 
ـــه زاده، قـــادر پرشـــک، یوســـف  عبدال

ـــه زاده  قربانـــی و شـــهین عبدال
مســئول کمیتــه فــوق برنامــه: کریــم 
برنامــه  فــوق  اداره  رئیــس  علیــزاده، 
کمیتــه:  اعضــاء  فرهنگــی.  مدیریــت 
ــر پورمحمــد،  ــی اکب مهــدی مقــرب، عل
پرویــن صیــادی، مریــم خالقــی، فریــده 

علیپــور و زهــرا کوهــی 
مریــم  تشــریفات:  کمیتــه  مســئول 
رستمی، مســئول کانون های دانشگاه 
ــه:  ــاء کمیت ــز. اعض ــکی تبری ــوم پزش عل

ــین  ــمی، حس ــن قاس ــی، رامی ــا پارس رض
بــری، فــروغ رضوانــی، مینــا هــادی زاده، 
ســمیرا کفیلــی، حامــد شــیرمحمدیان، 
زاده،  زهــرا رحیــم  هانیــه عبدالجبــار، 
ــی،  ــم مقام ــحر قائ ــاری، س ــرداد نج مه
ــدی  ــرزاده، مه ــا اصغ ــی، رض ــدا کاظم یل
کریمــی، مهدی اســماعیلی، جــواد زارع، 
ــی،  ــروزان کریم ــژاد، ف ــوی ن ــد تکل محم
ســمیرا خیــری، صبــا رســولی، مهــدی 

رضایــی، صبــا ســیف الــه زاده 
ــی  ــر خالقـ ــی: اکبـ ــه مالـ ــئول کمیتـ مسـ
معاونت هـــای  ـــی  مال امـــور  رئیـــس 
و  آمـــوزش  فرهنگـــی،  و  دانشـــجویی 
پژوهـــش. اعضـــاء کمیتـــه: محمـــد تقـــی 
اســـماعیل  عباســـی،  قربانعلـــی  زاده، 

عمرانـــی و یعقـــوب محمـــود زاده 
نشســـت  چهارمیـــن  اســـت؛  گفتنـــی 
ـــی 12  ال نشـــریات ۸  سراســـری خانـــه 
مـــرداد مـــاه بـــه میزبانـــی دانشـــگاه علـــوم 

ــد. ــد شـ ــزار خواهـ ــز برگـ ــکی تبریـ پزشـ

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار
هی

مرا
ی ه

عل
ر: 

خب
س 

شنا
کار

69   شماره هفدهم - بهار 1397     فصلنامه ندای سالمت



اولین فارغ التحصیالن رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی جلسه دفاعیه خود را برگزار کردند

کارشناســی ارشــد بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی  حســین محمــد زاده  و یوســف ســهرابی بــا حضــور داوران دکتــر علــی احســانی؛ دکتــر  اولیــن جلســه دفاعیــه دانشــجویان 
محمــد علــی تربتــی و دکتــر عزیــز همایونــی راد و اســاتید راهنمــا دکتــر پرویــن دهقــان و دکتــر جــواد عزتــی نــژاد دولــت آبــادی بــا عناویــن ذیــل برگــزار شــد

ــی  ــی آنت ــلولی و ژنتیک ــمیت س ــن س ــلولی HUVEC و 2- تعیی ــیم در رده س ــوربات پتاس ــا س ــدیم ب ــتات س ــدیم و دی اس ــتات س ــی اس ــلولی و ژنتیک ــمیت س ــه س 1- مقایس
 ،HUVEC در رده ســلولی )AP( کسیدانآســکوربیل پالمیتــات ا

گردیده است.  ح ذیل ارایه  که نتایج این پژوهش ها در قالب شش مقاله ISI به شر شایان ذکر است 
Mohammadzadeh-Aghdash H, Sohrabi Y, Mohammadi A, Shanehbandi D, Dehghan P, Dolatabadi JE. Safety assessment of sodium acetate, sodi-
um diacetate and potassium sorbate food additives. Food chemistry. 2018 Aug 15;257: 211-5.
Fathi F, Mohammadzadeh-Aghdash H, Sohrabi Y, Dehghan P, Dolatabadi JE. Kinetic and thermodynamic studies of bovine serum albumin inter-
action with ascorbyl palmitate and ascorbyl stearate food additives using surface plasmon resonance. Food chemistry. 2018 Apr 25;246: 228-32.
 Yousef Sohrabi, Hossein Mohammadzadeh-Aghdash, Elham Baghbani, Parvin Dehghan, Jafar Ezzati Nazhad Dolatabadi4 Cytotoxicity and Gen-
otoxicity Assessment of Ascorbyl Palmitate )AP( Food Additive.  Adv Pharm Bull, 2018, 8)X(, XX-XX
Mohammadzadeh-Aghdash H, Dolatabadi JE, Dehghan P, Panahi-Azar V, Barzegar A. Multi-spectroscopic and molecular modeling studies of 
bovine serum albumin interaction with sodium acetate food additive. Food chemistry. 2017 Aug 1;228: 265-9.
Sohrabi Y, Panahi-Azar V, Barzegar A, Dolatabadi JE, Dehghan P. Spectroscopic, thermodynamic and molecular docking studies of bovine serum 
albumin interaction with ascorbyl palmitate food additive. BioImpacts: BI. 2017;7)4(: 241.
Parvin Dehghan, Ali Mohammadi, Hossein Mohammadzadeh-Aghdash, Jafar Ezzati Nazhad Dolatabadid, Pharmacokinetic and Toxicological 
Aspects of Potassium Sorbate Food Additive and Its Derivatives, Trends in Food Science & Technology )revised(.
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جلسه کالن منطقه 2 با حضور معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی وزارت بهداشت ودرمان 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر حــق دوســت معــاون محتــرم برنامــه  بــه 
ریــزی و هماهنگــی وزیــر ضمــن ابــراز خرســندی از تشــکیل چنیــن جلســاتی در 
کالن  ــراز داشــت: تمامــی دانشــگاههای  ــی دانشــگاهها اب راســتای برنامــه عملیات
منطقــه 2 بایــد در خصــوص هزینه هــای مربوطــه بــا برنامــه ریــزی و نــگاه بــه 
اصــالح فرآیند هــای اجرائــی حرکــت نماینــد و اصــالح فرآیندهــا ی هزینــه ای را جــزو 
برنامــه عملیاتــی خــود قــرار داده و پیشــنهادات و مشــکالت مربوطــه را بــه وزارت 

متبــوع انعــکاس دهنــد.
و  هــا، بخش هــا  بیمارســتان  از  اعــم  تمــام واحدهــای دانشــگاهی  بــر  نظــارت 
دانشــکده ها بــا محوریــت حــل مشــکالت و مدیریــت بــر هزینه هــا در تمــام حوزه هــا 

ــرد. ــرار بگی کاری ق در اولویــت 
کالن منطقــه 2 بــا ابــراز خشــنودی از حضــور معــاون  در ادامــه دکتــر صومــی رئیــس 

کالن منطقــه 2 در حــوزه درمــان و  محتــرم وزیــر بــه بیــان خالصــه ای از عملکــرد 
آمــوزش پرداختــه و پیشــنهادات، راهکارهــا و  مشــکالت مربوطــه توســط روســا و 
کالن منطقــه 2 در جلســه مــورد بحــث  معاونیــن درمــان و آموزشــی دانشــگاههای 

گرفــت. وتبــادل نظــر قــرار 
در ادامـــه ســـفر معـــاون محتـــرم وزیـــر جلســـه ای اختصاصـــی بـــا دانشـــجویان و 
اســـتعداد های درخشـــان تشـــکیل و از نزدیـــک از نقطـــه نظـــرات و پیشـــنها دات 

گردیـــد. دانشـــجویان در بهبـــود رونـــد آموزشـــی دانشـــجویان برتـــر تبـــادل نظـــر 
ســـپس درجلســـه برنامـــه راهبـــردی دانشـــگاه، دکتـــر حـــق دوســـت بـــه اســـتفاده 
کالن مناطـــق آمایشـــی اشـــاره نمـــوده و درخواســـت  از پتانســـیل بســـیار خـــوب 
کالن مناطـــق  نمودنـــد وزارت از پیشـــنهادات و تجربیـــات عالـــی دانشـــگاههای 

بی نصیـــب نماننـــد.
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باحضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی وزیر بهداشت: 
جلسه شورای دانشگاه با حضور معاون محترم  برنامه ریزی و هماهنگی وزارت بهداشت و درمان  جناب 

آقای دکتر حق دوست ودکتردل پیشه قائم مقام وی برگزار شد

روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، اعضـــای شـــورای دانشـــگاه ضمـــن  گـــزارش  بـــه 
بیـــان نظـــرات خـــود در خصـــوص برنامـــه  عملیاتـــی خواســـتار مشـــارکت بیشـــتر 
کالن وزارتـــی شـــدند.در  دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی در برنامـــه ریزی هـــای 
ادامـــه  دکتـــر حـــق دوســـت ضمـــن ابـــراز رضایـــت از نحـــوه برگـــزاری جلســـه شـــورای 
دانشـــگاه بـــر لـــزوم انجـــام اقدامـــات موثـــر بـــرای ارتقـــاء جایـــگاه دانشـــگاه های 

علـــوم پزشـــکی بـــه منظـــور پاســـخگویی نیاز هـــای ملـــی و بین المللـــی در راســـتای 
ـــوم پزشـــکی (  تحقـــق بســـته مرجعیـــت علمـــی )از بســـته های تحـــول آمـــوزش عل
کیـــد نمـــود. در پایـــان جلســـه دکتـــر صومـــی ضمـــن تشـــکر از حضـــور در جلســـه  تا
شـــورای دانشـــگاه، از اعضـــای شـــورا خواســـتار مطالعـــه برنامـــه عملیاتـــی و اعـــالم 

نظـــرات اصالحـــی خودبـــه دبیـــر خانـــه شـــد. 
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اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه درسال 1397 برگزار شد

ــوم پزشــکی تبریــز اولیــن جلســه هیــات  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل ــه   ب
کمیســیون دائمــی در روز یکشــنبه ســوم تیــر مــاه هــزارو ســیصدونودوهفت  امنــاء 
کنفرانــس حــوزه  کمیســیون دائمــی هیــات امنــاء در ســالن  بــا حضــور اعضــای 
گردیــد. شــایان ذکــر اســت ایــن جلســه بــا حضــور ۹ نفــر از  ریاســت دانشــگاه برگــزار 
کمیســیون دائمــی هیــات امنــاء متشــکل از رئیــس دانشــگاه، دبیرهیــات  اعضــای 
کــه قبــل از جلســه اصلــی هیــات امناء  امنــاء و اعضــای کمیســیون دائمــی می باشــد 
ح در جلســه اصلــی  گردیــد و در خصــوص مــوارد پیشــنهادی قابــل طــر تشــکیل 

گردیــد مســتندات وصورتجلســه  کارشناســی انجــام ومقــرر  هیــات امنــاء، بحثهــای 
گــردد.  نهایــی جهــت تصویــب پیشــنهادات بــه جلســه اصلــی هیــات امنــاء ارســال 
الزم بــه ذکــر اســت جلســه اصلــی هیــات امنــاء در روز چهارشــنبه ســیزدهم تیــر نــودو 
ح شــده بــه تصویــب اعضــاء  هفــت در وزارتخانــه برگزارخواهــد شــد تــا مســائل مطــر
هیــات امنــاء و مقــام وزارت نیــز برســد وپــس از تصویــب نهایــی جهــت اجــراء  بــه 

گــردد. دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ابــالغ 
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حمایت از پژوهشگران و فناوران
فراخوان دوره های پسا دکترا داخل دانشگاه

راســـتای  در  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
تفاهم نامــــــــــه منعقده بین ایــــــــــن دانشــــــــــگاه و صندوق حمایت از پژوهشـــگران 
ــاوری ریاســـت جمهـــوری و اختصـــاص  ــرم علمـــی و فنـ ــاوران معاونـــت محتـ و فنـ
ــات و  ــت تحقیقـ ــوزه معاونـ ــدوق حـ ــرف آن صنـ ــرا از طـ ــا دکتـ ــهمیه پسـ ــزده سـ پانـ
ــهمیه  ــاص سـ ــه اختصـ ــبت بـ ــوان نسـ ــی فراخـ ــر دارد طـ ــگاه در نظـ ــاوری دانشـ فنـ
ــا توجـــه  ــرایط اقـــدام نمایـــد. خواهشـــمند اســـت بـ ــراد واجـــد شـ ــه افـ ــرا بـ ــا دکتـ پسـ
بـــه شـــیوه نامـــه اجرائـــی پیوســـتی اقـــدام الزم جهـــت اطـــالع رســـانی و ارســـال 

مـــدارک و مســـتندات افـــراد متقاضـــی بـــه ایـــن معاونـــت صـــورت پذیـــرد.الزم بـــه 
ذکـــر اســـت حدکثـــر ســـقف مبلـــغ اختصاصـــی بـــه دوره پســـادکتری 324000000 
کـــه از ایـــن مبلـــغ شـــصت  )ســـیصد و بیســـت و چهـــار میلیـــون ریـــال( می باشـــد 
پرداخـــت  دانشــــــــــگاه  طـــرف  از  هزینـــــــه  مابقـــی  و  صنـــدوق  توســـط  درصـــد 
خواهـــد شــــــــد. ضمنا"ارائـــه امتیـــاز بـــرون داد مـــورد نظـــر بـــرای ســـهم اعتبـــار 
تخصیـــص یافتـــه از طـــرف معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه ضـــروری 
گانـــه لحـــاظ خواهـــد شـــد. بـــوده و عـــالوه بـــر بـــرون داد مـــورد نظـــر صنـــدوق جدا
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اولین گریه های نوزاد ورزقانی داخل آمبوالنس اورژانس ۱۱۵

گفـــت عصـــر یکشـــنبه در محـــور ورزقـــان خاروانـــا حیـــن انتقـــال مـــادر بـــاردار  ســـخنگوی اورژانـــس اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
کارشناســـان اورژانـــس اقدامـــات الزم بـــرای پروســـه زایمـــان را انجـــام دادنـــد و نـــوزاد دختـــر همـــراه  بـــا شـــروع دردهـــای زایمانـــی 

ـــی و مراقبتهـــای الزم تحویـــل بیمارســـتان داده شـــدند. مـــادرش در وضعیـــت مســـاعد و ســـالم جهـــت اقدامـــات درمان هم
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ارزیابی عملکرد هسته های گزینش دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور 

گــزارش روابــط عمومــی  گزینــش دانشــگاه حائــز رتبــه برتــر کشــوری شــد بــه  هســته 
گزینــش دانشــگاه حائــز رتبــه برتــر کشــوری  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، هســته 
گفــت: بطــور  گزینــش دانشــگاه  شــد. دکتــر ســید فاضــل حســینی مدیــر هســته 
یقیــن ایــن موفقیــت، حاصــل تــالش جمعــی همــکاران و اعضــای محتــرم شــورا 
کــه در ســهولت و صــدور بــه موقــع احــکام همــکاران محتــرم و نیــز افزایــش  بــوده 
کاری آنهــا اثــر مثبتــی خواهــد داشــت. وی افــزود: در تحقــق اهــداف  انگیــزه 
دانشــگاه در رســیدن بــه جایــگاه برتــر و شایســته، بــا تالشــهای مجدانــه همــکاران 
گزینــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و الطــاف بیکــران خداونــد منــان،  هســته 
گزینــش دانشــگاه در پایــان ســال ۹6،  توانســت بــه اهــداف برنامــه ریــزی  هســته 
ــا  ــده و ب ــل آم ــازمانی نائ ــی س ــیر تعال ــی در مس ــای عملیات ــرای برنامه ه ــده و اج ش
افزایــش کمــی و کیفــی فرآیندهــا در ارزیابــی مدیریت عملکرد هســته های گزینش 

کســب نمایــد.  کشــور، رتبــه برتــر را  دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر 

تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت به مدیر هسته گزینش 

دکتــر ســید علــی صدرالســادات، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع و دبیــر هیــأت 
کســب شــده هســته  ــوح تقدیــر، موفقیــت  ــا اهــدای ل گزینــش وزارت، ب مرکــزی 
گزینــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را بــه آقــای دکتــر ســید فاضــل حســینی، 

گفــت. گزینــش دانشــگاه و همکارانشــان تبریــک  مدیــر هســته 

آئین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز 

طـــی حکمـــی از ســـوی دکتـــر محمـــد 
دانشـــگاه  رئیـــس  صومـــی  حســـین 
ســـید  دکتـــر  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
عنـــوان  بـــه  عزیـــزی  شـــهاب الدین 
مدیر حراســـت دانشـــگاه منصوب شـــد. 
آئیــن تکریــم آقــای ســیفعلی نصرتــی 
شــهاب الدین  ســید  دکتــر  معارفــه  و 
حراســت  مدیــر  عنــوان  بــه  عزیــزی 
تبریــز  بــا  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  حضــور 
پزشــکی تبریــز و جمعــی از مســئولین 
دانشــگاه در ســالن کنفرانــس حــوزه 

شــد. برگــزار  ریاســت 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــوی  ــی از س ــی حکم ــم ط ــن مراس در ای
ــس  ــی رئی ــین صوم ــد حس ــر محم دکت
تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
عزیــزی  شــهاب الدین  ســید  دکتــر 

بــه عنــوان مدیــر حراســت دانشــگاه 
منصــوب شــد. دکتــر صومــی در ایــن 
آئیــن بــا تشــکر از زحمــات همــکاران 
ــا بیــان  حراســت و حــاج آقــا نصرتــی، ب
اهمیــت جایــگاه حراســت، ایــن واحــد 

افــراد  از  حفاظــت  و  تمیــز  نقطــه  را 
خطاهــا  از  دلســوزانه  پیشــگیری  و 
ــا وجــود اینکــه  عنــوان کــرده و افــزود: ب
ــی دارم،  ــه جوان گرائ ــی ب ــاد اساس اعتق
ولــی در برخــی جایگاه هــا تجربیــات 
آنهــا اهمیــت دارد  افــراد در عملکــرد 
ــاری  ــات رفت ــه اقتضائ ــا تجرب ــراد ب و اف

و ســنی دانشــجوئی را می شناســند، 
قبــول  راحــت  را  کــذب  گزارشــات 
نمی کننــد و در تشــخیص و افتــراق 
زیــادی  دقــت  ناصحیــح  از  صحیــح 
بیــان  بــا  صومــی  دکتــر  دارنــد. 
در  کــه  جمهــور  رئیــس  از  جملــه ای 
عنــوان  دانشــگاه ها  رؤســای  دیــدار 
شــده بــود گفــت: رئیــس جمهــور در آن 
دیــدار اظهــار نمودنــد« برداشــت مــن از 
ــه  ــت ک ــن اس ــاتید ای ــای اس صحبت ه
ــا اســتقالل و دانشــجویان  ــاتید از م اس
ــد  ــد”. وی تأکی ــی خواهن ــا آزادی م از م

در  آقــا نصرتــی  کمــک حــاج  بــا  کــرد 
طــول ایــن چنــد ســال مدیریــت، در 
جهــت اســتقالل اســاتید دانشــگاه و 
آزادی دانشــجویان بــا ســعه صــدری 
خــوب  داشــتند  نصرتــی  آقــای  کــه 

عمــل شــده اســت.
متذکــر  پایــان  در  دانشــگاه  رئیــس 
ــر  ــتانی وزی ــفر اس ــت 1۸ س ــد: مدیری ش
حاشــیه  و  تنــش  بــدون  همــه  کــه 
برگــزار شــد مدیــون و مرهــون زحمــات 
همکاران حراســت دانشــگاه و در رأس 

آن حــاج آقــا نصرتــی بــود.
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کتابداران محترم قابل توجه تمامی همکاران هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و 
)Resource Finder( سامانه منبع یاب

بــه اطــالع می رســاند اطالعــات بیــش 
اطالعاتــی  منبــع  عنــوان   ۸0000 از 
مجلــه،  کتــاب،  شــامل  الکترونیــک 
و  راهنمــا  آموزشــی،  تصاویــر  و  فیلــم 
ســامانه  طریــق  از  اطالعاتــی  بانــک 
در   )Resource Finder( منبع یــاب 
در   http: //rsf.research.ac.ir آدرس 
دســترس همــکاران قرارگرفتــه اســت. 
اطالعــات  دربرگیرنــده  ســامانه  ایــن 
دسترســی بــه بیــش از 400000 عنــوان 
 40000 حــدود  و  الکترونیــک  مجلــه 
شــامل  الکترونیــک  کتــاب  عنــوان 
تمــام مجــالت، کتاب هــا و بانک هــای 

وزارت  اشــتراک  مــورد  اطالعاتــی 
علــوم  دانشــگاه های  و  بهداشــت 
ــالت  ــی مج ــز تمام ــور و نی ــکی کش پزش
ــی  ــای اطالعات ــده در بانک ه ــه ش نمای
معتبر ISI، PubMed و Scopus  اســت. 
منابــع  بازیابــی  و  جســتجو  امــکان 
جســتجوی  صــورت  بــه  اطالعاتــی 
دسترســی  نیــز  و  موضوعــی  و  لغتــی 
مجــالت  اطالعــات  و  فهرســت  بــه 
ــی  ــای اطالعات ــده در بانک ه ــه ش نمای
ISI  و Scopus در ایــن ســامانه فراهــم 
رنــگ  ســامانه،  ایــن  در  اســت.  شــده 
عالمــت مقابــل هــر منبــع در ســتون 

ســمت راســت با نــام Details، نشــانگر 
وضعیت دسترســی به آن منبع اســت؛ 
بــه نحویکــه نشــان ســبز در ســتون 
اشــتراک،  وجــود  مفهــوم  بــه  مذکــور 
ــی  ــوم دسترس ــه مفه ــی ب ــان نارنج نش
نشــان  و   )Open Access( رایــگان 
خاکســتری بــه معنــای دسترســی در 
کلیــک روی  بــا  اســت.  حــد چکیــده 
ــوان  ــاب می ت ــا کت ــه ی ــر مجل ــوان ه عن
بــه طــور مســتقیم بــه آدرس اینترنتــی 
ــور  ــاب مذک ــا کت ــه و ی ــوای مجل و محت

دسترســی پیــدا کــرد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ســامانه 

دوازده گانــه  ســامانه های  از  یکــی 
پژوهــش  اطالعــات  نویــن  »نظــام 
اختصــاری  نــام  بــا  ایــران«  پزشــکی 
اختصاصــی  کــه در درگاه  )نوپا(ســت 
 http: //research.ac.ir آدرس  در  آن 

اســت. دســترس  در 

به همت معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد
برگزاری دومین همایش بین المللی فراورده های حالل در تبریز

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز دومیــن همایــش 
بین المللــی فراورده هــای حــالل 23 و 
24 آبــان مــاه ســال جــاری در تبریــز بــا 
حضــور میهمانــان خارجــی و داخلــی 
برگــزار مــی شــود. دکتر محبوب نعمتی 
اجرایــی  مدیــر  و  ودارو  غــذا  معــاون 
برگــزاری  خصــوص  در  همایــش  ایــن 
ــز  ــالل در تبری ــای ح ــش فراورده ه همای
فراورده هــای  همایــش  اولیــن  گفــت: 
حــالل ســال گذشــته در مشــهد مقــدس 
ــت  ــود پایتخ ــال باوج ــد و امس ــزار ش برگ
در  مســلمان  کشــورهای  گردشــگری 
تبریــز 201۸ مقــرر شــد ایــن همایــش 
بــزرگ توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــود.  برگــزار  شــهر  ایــن  در  تبریــز 
از  دعــوت  ضمــن  همایــش  ایــن  در 
در  علــم  صاحبــان  و  اندیشــمندان 
ــی  ــه داخل ــای علمی دانشــگاه و حوزه ه
و ســایر کشــورها از چهره هــای سیاســی 
و فرهنگــی ســایر ادیــان نیــز بهــره منــد 
خواهیــم شــد. وی ادامــه داد: همایــش 
و  فنــاوری  پژوهــش،  بخــش  دو  در 
ــزار  ــوی برگ ــی و معن ــث اجتماع مباح
مــی شــود کــه مقــاالت ثبــت نــام شــده 
ــی  ــه علم ــط کمیت ــس از داوری توس پ
بصــورت ســخنرانی یــا پوســتر ارائــه 

خواهدشــد. 
امیــد  داد:  ادامــه  ودارو  غــذا  معــاون 
بیشــتر  اســتقبال  بــا  امســال  داریــم 

و  اســاتید  و  مســلمان  کشــورهای 
دانشــجویان کشــورهای مســلمان و 
حتــی غیــر مســلمان ســایر کشــورها 
ــی  ــالل را علم ــوالت ح ــم محص بتوانی
ــوان  ــه عن ــانده و ب ــا شناس ــه دنی ــر ب ت

برنــد برتــر جهانــی معرفــی کنیــم.
افـــزود:  همایـــش  اجرایـــی  دبیـــر 
عالقمنـــدان بـــه شـــرکت در همایـــش 
حـــالل  فراورده هـــای  بین المللـــی 
بـــه ســـایت     بـــا مراجعـــه  می تواننـــد 
  w w w.h a l a lt a b r i z 2018.c o m
ــی و  ــن همایـــش علمـ ــام و در ایـ ثبت نـ

فرهنگـــی شـــرکت کننـــد.
دکتــر نعمتی همچنین افــزود: در این 
راســتا از همکاری هــای ســایر ســازمان 

اســتقبال  ذیربــط  ارگان هــای  و  هــا 
ــا  ــنهادات آنه ــرات و پیش ــرده و از نظ ک
جهــت هــر چــه بهتــر برگــزار شــدن این 

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــش اس همای
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اولین رویداد »ایده بورد« idea board در سطح 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

بــا عنایــت بــه برگزاری دومین ســمپوزیوم ســلول های بنیادی و پزشــکی بازســاختی 
کبــد و پانکــراس در دانشــگاه های علــوم پزشــکی تبریــز،  گــوارش،  در بیماری هــای 
اولیــن رویــداد »ایــده بورد« idea board در ســطح دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور 
کبــد و پانکــراس در اثنــای  گــوارش،  در راســتای حــل مســائل حیطــه بیماری هــای 
ایــن ســمپوزیوم برگــزار خواهــد گردیــد. از اســاتید، دانشــجویان و نــوآوران در راســتای 

ایــده پــردازی جهــت شــرکت در ایــن رویــداد دعــوت بعمــل مــی  آیــد.
 وبسایت این رویداد chaleshgah.ir می باشد.
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حضور مسئولین شبکه 
جهانی حمایت از جوامع 

ایمن از کشور سوئد در 
شهرستان اسکو - شهر 

سهند

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــی  ــه ارزیاب ــز، جلس ــکی تبری ــوم پزش عل
پــروژه جامعــه ایمــن و مــروج ســالمت 
شــومبری  دکتــر  حضــور  بــا  ســهند 
جهانــی  شــبکه  ارزیابــان  رییــس 
جوامــع ایمــن از کشــور ســوئد و دکتــر 
رئیــس  ارشــد  رضــا محمــدی مشــاور 
ــی جوامــع ایمــن و اســتاد  شــبکه جهان
ســوئد،  کارولینیســکای  دانشــگاه 
بهداشــت  معــاون  درســتی  دکتــر 
تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــات  ــس مرکزتحقیق ــزی، رئی دکترتبری
ــی  ــتی درمان ــات بهداش ــت خدم مدیری
ــر  ــز، دکت ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
شهرســتان  فرمانــدار  محمــدزاده 
اســکو، دکترهاشــمی اقــدم، سرپرســت 
ســالمت  همگانــی  و  جامــع  شــبکه 
ــی،  ــدس نظام ــکو، مهن ــتان اس شهرس
ــئولین  ــی از مس ــهند و جمع ــهردار س ش
در  ســهند  شــهر  و  اســکو  شهرســتان 
ــهرداری  ــرای ش ــالن فرهنگس ــل س مح
ســهند برگــزار گردیــد. در ابتــدای ایــن 
جلســه دکتــر تبریــزی نماینــده رئیــس 
در  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
مــورد جامعــه ایمــن و مــروج ســالمت 
عنــوان  و  ارائــه  گزارشــی  اســتان  در 
داشــتند پــروژه جامعــه ایمــن ســهند 
اخیــر،  چندســال  درطــی  توانســته 
ــر گــذار در حــوزه  یکــی از پروژه هــای تاثی
ســالمت و ایمنی درســطح شــهر سهند 
محمــدزاده  دکتــر  ادامــه  در  باشــد. 
و  ایمــن  جامعــه  از  مفصلــی  گــزارش 
ــود و در  ــه نم ــهند ارائ ــالمت س ــروج س م
ادامــه دکتــر شــومبری، ضمــن اعــالم 
اقدامــات  و  ســهند  پــروژه  از  رضایــت 
صــورت گرفتــه شــده درایــن خصــوص، 
در مــورد جوامــع ایمــن در ســطح جهان 
انجــام  راســتا  کــه درایــن  اقداماتــی  و 
گرفتــه ســخنانی ایــراد کــرد. درادامــه، 
همــراه  بــه  بین المللــی،  ارزیابــان 

مســئولین شهرســتانی و شهر سهند از 
اقدامــات انجــام گرفتــه شــده درســطح 
شــهر ســهند بازدیــد میدانــی بــه عمــل 
ــع  ــات جام ــز خدم ــد از مرک ــد. بازدی آوردن
ــهند،  ــک س ــماره ی ــهری ش ــالمت ش س
کانون دوســتدار شــهروند ارشــد ســهند، 
پزشــکی  فوریتهــای  اپراتــوری  مرکــز 
شهرســتان اســکو، پیــاده روهــای قــدم 
شــمار، پــارک بانــوان، پــارک ترافیــک، 
جامعــه  نمایشــگاه  دائمــی  محــل 
عمومــی  کتابخانــه  محــل  در  ایمــن 
نشــانی،  آتــش  ایســتگاه  ســهند، 
مرکــز مانیتورینــگ ترافیــک شــهری 
ــع  ــگاه صنای ــهند، نمایش ــهرداری س ش
دســتی بانوان، آمبوالنســهای اورژانس 
اجتماعــی 123 بازدیدهای بعمل آمد. 
اقــدم،  دکترهاشــمی  بازیــد،  درحیــن 
سرپرســت شــبکه جامــع و همگانــی 
ســالمت شهرســتان اســکو و مســئول 
دبیرخانــه علمی پــروژه جامعه ایمن و 
مروج ســالمت ســهند، مطالبــی درمورد 
ــراد  ــالم ای ــهرهای س ــن و ش ــع ایم جوام
نمــوده و یــادآور شــد: جامعــه ایمــن و 
شــهر ســالم دو برنامــه تاییــد شــده از 
ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی بوده 
بــه  ایــن دو طــرح  اکثــر کشــورها  و در 
ــی  ــود ول ــی ش ــرا م ــه اج ــورت جداگان ص

در ســطح  بــار  اولیــن  بــرای  درســهند 
کشــور ود نیــا، یــک مــدل تلفیقــی از 
ایــن دو برنامــه بــا عنــوان جامعه ایمن 
ــا  ــه ب ــردد ک ــی گ ــرا م ــالمت اج ــروج س و م
حمایت هــای اســتانداری آذربایجــان 
شــرقی، فرمانــداری شهرســتان اســکو 
و همــت کمیته هــای پنجگانــه دراین 
دبیرخانــه  شــود.  مــی  اجــرا  پــروژه، 
پــروژه در محــل شــبکه  ایــن  علمــی 
جامــع و همگانــی ســالمت شهرســتان 
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــده و ب ــر ش ــکو دای اس
بین المللــی حمایــت از جوامــع ایمــن 
را  پــروژه  علمــی  هدایــت   )  ISCSC(
ــال  ــه دنب ــه ب ــن برنام ــده دارد. ای برعه
ایجــاد یــک جامعه ایمن و ســالم برای 
یــک زندگــی شــاد و ســالم مــی باشــد که 
امید اســت با مشــارکت تمام ســازمانها 
و شــهروندان عزیــز بــه ایــن هدف نائل 
ــارکت  ــای مش ــروژه برمبن ــن پ ــم. ای آیی
بین بخشــی برنامه ریزی شــده اســت 
توانمندســازی  اســتراتژی های  بــا  و 
مــردم  گروههــای  مــردم،  مشــارکت  و 
ریــزی  برنامــه  و  هــا(  نهاد)ســمن 
ــه  ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــدت ب ــد م بلن
ایمنــی  اهــداف متعــدد درحوزه هــای 
و ســالمت درشــهر ســهند مــی باشــد. 
درپایــان بازدیدهــا جلســه ای جهــت 

جمــع بنــدی ارزیابــی پــروژه درمحــل 
ســهند  شــهرداری  جلســات  ســالن 
ایــن جلســه،  برگزارگردیــد. درابتــدای 
از  تشــکر  ضمــن  دکترمحمــدزاده، 
جوامــع  جهانــی  شــبکه  حمایتهــای 
ایمــن بخصــوص مرکــز ایــن شــبکه در 
ایــران و دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، 
درســهند،  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
بیــن  کار  یــک  را  پــروژه  راســتای  در 
شــد:  یــادآور  و  کــرده  عنــوان  بخشــی 
فرمانداری شهرســتان نقش سیاســت 
هماهنگــی  ایجــاد  و  کلــی  گــذاری 
بیــن بخش هــای مختلــف ازجملــه 
کمیته هــا  اعضــای  هماهنگــی 
ــاد  ــردم نه ــای م ــا گروهه ــر و ب بایکدیگ
تــالش  تمامــی  و  داشــته  برعهــده  را 
خــود را جهــت تحقــق ایــن امــر انجــام 
خواهــد داد. درادامــه ارزیابــان شــبکه 
جهانــی جوامــع ایمــن، ضمن یــادآوری 
جوامــع  هفتگانــه  شــاخص های 
تحقــق  از  خوشــوقتی  ابــراز  و  ایمــن 
ایــن شــاخصها در پــروژه جامعــه ایمــن 
ــات صــورت گرفتــه شــده  ســهند، اقدام
را ســتودنی عنــوان کــرده و یادآورشــدند 
ارائــه  درراســتای  اقدامــات  تمامــی 
ــای  ــردم و ارتق ــه م ــوب ب ــات مطل خدم

ایمنــی در شــهر ســهند مــی باشــد.
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جلسه هیات رئیسه با اعضای شورای اداری دانشگاه

کنفرانـــس  اعضـــای هیـــات رئیســـه بـــا حضـــور اعضـــای شـــورای اداری در ســـالن 
گـــزارش روابـــط عمومـــی  حـــوزه ریاســـت دانشـــگاه تشـــکیل جلســـه داد. بـــه 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــزدر ایـــن جلســـه دکتـــر صومـــی بـــه ارتقـــاء آمـــوزش 
ــز 201۸  ــه تبریـ ــگاه و برنامـ ــازی دانشـ ــتای بین المللی سـ ــی در راسـ ــان انگلیسـ زبـ
اشـــاره نمـــوده وگفـــت: ایـــن ارتقـــاء ویادگیـــری زبـــان انگلیســـی در رشـــته های 
گیـــرد. رئیـــس دانشـــگاه  پزشـــکی از پایـــه، بالینـــی، تخصصـــی حتمـــا صـــورت 
تســـریع در انجـــام فراینـــد عملیاتـــی ســـازی وآمـــوزش ایـــن زبـــان را ار اعضـــاء 
کمیتـــه تدویـــن برنامـــه  شـــورای اداری خواســـتار شـــد. دکتـــر لیـــال دشـــمنگیر دبیـــر 
ــگاه را  ــاله دانشـ ــار سـ ــی چهـ ــه عملیاتـ ــه برنامـ ــن جلسـ ــگاه در ایـ ــردی دانشـ راهبـ
بـــرای اعضـــاء جلســـه توصیـــف نمـــود. در راســـتای اهـــداف چهارســـاله دانشـــگاه 
ح  وتدویـــن آن حاضریـــن جلســـه بـــه بحـــث وبررســـی در خصـــوص مـــوارد مطـــر
اهـــداف  ایـــن  در  قبـــول  مـــورد  پیشـــنهادات  گردیـــد  ومقـــرر  پرداختنـــد  شـــده 

ــود. ــده شـ گنجانـ

ADHD الکترونیکی online ح بزرگ غربالگری طر
"طراحی و امکانسنجی غربالگری الکترونیکی ADHD در دانشجویان دانشگاههای تبریز "

 آیــا میدانیــد ADHD در۸-3 ٪ بزرگســاالن شــیوع دارد ؟ آیــا مــی دانیــد بــا داشــتن 
ADHD ممکــن اســت دچــار مشــکالت یادگیــری و اختــالل توجــه شــوید ؟

کارشناســی ارشــد  ح پایــان نامــه دانشــجویی مقطــع  بــا توجــه بــه اجــرای طــر
 ADHD اپیدمیولــوژی بــا عنــوان "طراحــی و امکانســنجی غربالگــری الکترونیکــی

در دانشــجویان دانشــگاههای تبریــز " بــا همــکاری معاونــت محترم دانشــجویی و 
مرکــز تحقیقــات روانپزشــکی و علــوم رفتــاری خواهشــمند اســت بــا ورود بــه ســامانه  
ح بــزرگ غربالگــری  کامــل پرسشــنامه در طــر www.mentaltest.ir  و تکمیــل 
کــرده و ازجوایــز ارزنــده آن بهــره منــد شــوید. online  الکترونیکــی ADHD شــرکت 

کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری حمایت می نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از پایان نامه های دانشجویی 
فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری توسط سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی آذربایجان شرقی       

ــب  ــور جلـ ــه منظـ ــرقی بـ ــتان آذربایجان شـ ــزی اسـ ــازمان مدیریـــت و برنامه ریـ سـ
یـــل، حـــل  ایی، تحل ـ ـ مشـــارکت دانشـــجویان تحصیـــالت تکمیلـــی در شناسـ
مســـائل و مشـــکالت اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـتان، در زمینه هـــای 
کارشناســـی ارشـــد، دکتـــری و پســـادکتری  زیـــر از پایان نامه هـــای دانشـــجویی 
ـــی  ـــز علم ک ـــه ی مرا کلی ـــی  ـــالت تکمیل ـــجویان تحصی ـــد. از دانش ـــت می نمای حمای
و پژوهشـــی، دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــی درخواســـت می شـــود در 
ــترس  ــل دسـ ــماره 1)قابـ ــرم شـ ــال فـ ــل و ارسـ ــه تکمیـ ــبت بـ ــل، نسـ ــورت تمایـ صـ
بـــه   )azsharghi.mporg.ir :بـــه نشـــانی ازطریـــق ســـایت اینترنتـــی ســـازمان 
اســـتان  ریـــزی  برنامـــه  و  مدیریـــت  ســـازمان  زعفرانیـــه  اول  تبریـــز  نشـــانی: 

پژوهش هـــای  گـــروه  توســـعه  و  برنامه ریـــزی  معاونـــت  شـــرقی  آذربایجـــان 
توســـعه و آینده نگـــری اقـــدام نماینـــد. الزم بـــه توضیـــح اســـت پیشـــنهادهای 
گرفتـــه و در صـــورت تائیـــد، قـــرارداد منعقـــد خواهـــد  رســـیده مـــورد بررســـی قـــرار 
شـــد. دریافـــت فـــرم پیشـــنهادی بـــرای ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی اســـتان 
کمیتـــه ی داوری در رد یـــا قبـــول  آذربایجـــان شـــرقی تعهـــدی ایجـــاد نمی کنـــد و 
نتایـــج داوری در  بـــود.  انجـــام اصالحـــات الزم، مختـــار خواهـــد  و  پیشـــنهاد 
ـــه اطـــالع  ـــروه پژوهش هـــای توســـعه و آینـــده نگـــری ب گ اولیـــن فرصـــت از طریـــق 
ـــا شـــماره تلفـــن  ـــه ســـئوال ب متقاضیـــان خواهـــد رســـید. در صـــورت داشـــتن هرگون

333۹4۵4۹ ســـرکار خانـــم مختـــاری تمـــاس بگیریـــد.

باز گشت به زندگی دختر بچه غرق شده باتالش پرسنل اورژانس بیمارستان خاتم االنبیا میانه

گفــت عصــر امــروز  باتــالش پرســنل اورژانــس بیمارســتان خاتــم االنبیــا میانــه دختــر بچــه غــرق شــده بــه زندگــی برگشــت. ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی 
حوالــی ســاعت 1۸: 30ششــم تیرمــاه براثــر افتــادن دختــر بچــه 3ســاله در اســتخر بــاغ در یکــی از روســتاهای شهرســتان میانــه دچــار ایســت قلبــی تنفســی شــد. شــادی نیا با 
بیــان اینکــه تــالش بــی وقفــه اورژانــس بیمارســتانی و پیــش بیمارســتانی نتیجــه داد افــزود: اقدامــات احیــا پیشــرفته قلبــی ریــوی بــرای دختــر غــرق شــده مثمــر ثمــر واقــع 

کــودکان تبریــز انتقــال یافــت. شــد و فــرد احیــا شــده جهــت ادامــه درمــان بــه بیمارســتان 
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دومین کنگره بین المللی بیماریهای عروق کرونری با 
حضور اساتید داخلی و خارجی

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ـــره  ـــن کنگ ـــز، دومی ـــکی تبری ـــوم پزش عل
عـــروق  بیماریهـــای  بین المللـــی 
ــی و  ــاتید داخلـ ــور اسـ ــا حضـ ــری بـ کرونـ
ـــاه در  ـــتم تیرم ـــا هش ـــم ت ـــی از شش خارج

ــد. ــزار شـ تبریزبرگـ
گنگـــره  ایـــن  افتتاحیـــه  آییـــن  در 
بین المللـــی کـــه بـــا حضـــور اســـتاندار 
شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتان  محتـــرم 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رییـــس  و 
صومـــی  دکتـــر  شـــد؛  برگـــزار  تبریـــز 
ـــگاه  ـــات دانش ـــی از اقدام ـــی اجمال گزارش
درمـــان  و  پیشـــگیری  حـــوزه  در 
ــر  ــالهای اخیـ بیماریهـــای قلبـــی در سـ
داخلـــی  گـــروه  ممتـــاز  نیزجایـــگاه  و 
و  آموزشـــی  نظـــر  از  قلـــب  جراحـــی  و 
پژوهشـــی و توانمندیهـــای علمـــی و 
عملـــی اســـاتید بیـــان نمـــوده و درادامـــه 
ــاتید قلـــب علـــی  ــای اسـ از همکاری هـ
الخصـــوص در اجـــرای موفـــق طـــرح 

تحـــول ســـالمت تشـــکر کـــرد.
کمپینهـــای  برشـــمردن  بـــا  ایشـــان 
از  اعـــم  دانشـــگاه  در  یافتـــه  انجـــام 
نمـــک،  مصـــرف  کاهـــش  کمپیـــن 
کاهـــش مصـــرف روغـــن، تـــرک ســـیگار 
و کمپیـــن ترویـــج فعالیـــت فیزیکـــی و 
ــالمت  ــه در سـ ــی و... کـ ـــارزه بـــا چاقـ مب
جســـمی بخصـــوص ســـالمت قلـــب 
اهمیـــت بســـزایی دارد، خاطـــر نشـــان 
کـــرد؛ در یـــک و نیـــم مـــاه اخیـــر پـــس از 
پیگیریهـــای دوســـاله همـــه 110 پایـــگاه 
11۵ اســـتان مجهـــز بـــه آمبوالنســـهای 
پیشـــرفته ای شـــده اســـت کـــه قابلیـــت 
ارســـال آنالیـــن نـــوار قلـــب بـــه مرکـــز 

جامـــع قلـــب پذیـــرش دهنـــده بـــه بیمار 
را دارد تـــا اقدامـــات اولیـــه مراقبـــت از 
بیمـــاران قلبـــی در طـــول مســـیر اعـــزام 

ــرد. ــام گیـ ــها انجـ ــن آمبوالنسـ در ایـ
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
آموزشــهای  توســعه  کنــار  در  افــزود؛ 
همــکاران تکنســین اوررژانــس پیــش 
ــت  ــتانی، الزم اس ــتانی و بیمارس بیمارس
آگاهــی مــردم نیــز در خصــوص نحــوه 
بیماریهــای  بــا  مواجهــه  و  برخــورد 
ــد  ــاء یاب ــواده ارتق ــه و خان ــی در جامع قلب
و بــا امکانــات جدیــد و کادر مجــرب و 
هوشــیاری خــود مــردم، یــک بیمار قلبی 
در کمترین زمان و با مراقبت اصولی به 

مرکــزی تخصصــی رســانده شــود.
ـــن  ـــر تامی ـــالوه ب ـــت: ع ـــی گف ـــر صوم دکت
ـــوادث  ـــت ح ـــز مدیری آمبوالنســـهای مرک
اســـتان،  پزشـــکی  فوریتهـــای  و 
بخشـــهای اورژانس در بیمارستانهای 
اســـتان نیـــز توســـعه ای بیـــش از دو 
ـــرد  ـــد ک ـــت. وی تاکی ـــته اس ـــری داش براب
در طـــی 3 ســـال اخیـــر در اســـتان 2۵0 
تخـــت مراقبتهـــای ویـــژه بـــه تختهـــای 
اســـت و  افـــزوده شـــده  اســـتان  ویـــژه 
ـــر  ـــها 2 براب ـــن بخش ـــت ای ـــا ظرفی تقریب
بـــرای  امـــروز جایابـــی  اســـت و  شـــده 
بیمـــار نیازمنـــد بـــه مراقبـــت ویـــژه کامـــال 

ــده. ــهیل شـ تسـ
وی در ایـــن آییـــن از تصویـــب شـــدن 
مجـــوز چنـــد دوره آموزشـــی دانشـــگاه 
و  فوق تخصصـــی  دردوره هـــای 
فلوشـــیپ در طـــی ســـال گذشـــته در 
و  داده  خبـــر  عـــروق  و  قلـــب  حـــوزه 
ـــن  ـــام اولی ـــا و انج ـــن دوره ه ـــب ای تصوی

ـــد قلـــب در اســـتان را  عمـــل موفـــق پیون
ـــک  ـــب تبری ـــکاران قل ـــاتید و هم ـــه اس ب
ــه  ــود اینکـ ــا وجـ ــرد بـ ــد کـ ــت و تاکیـ گفـ
انجـــام عمـــل پیوندقلـــب 120 میلیـــون 
ــه دارد و  ــگاه هزینـ ــرای دانشـ ــان بـ تومـ
بیـــش از 40 میلیـــون در ایـــن خصـــوص 
ـــی  بودجـــه پرداخـــت نمـــی شـــود؛ ول
چـــون ایـــن عمـــل در جامعـــه امیـــد 
دانشـــگاه  سیاســـت  اســـت،  آفریـــن 
توســـعه بخـــش پیونـــد قلـــب خواهـــد 
ـــه  ـــند ک ـــته باش ـــد داش ـــردم امی ـــا م ـــود ت ب
اگـــر خـــدای نخواســـته جوانـــی مبتـــال 
شـــد،  ناگهانـــی  قلبـــی  بیمـــاری  بـــه 
امیـــدوار باشـــد کـــه، هســـتند کســـانی کـــه 
تـــا آخـــر در کنـــار او خواهنـــد مانـــد و او را 
همراهـــی خواهنـــد نمـــود. وی مصـــداق 
ـــر در  ـــد شـــده اخی ـــر را جـــوان پیون ایـــن ام
بیمارســـتان شـــهید مدنـــی و توســـط 
اســـاتید قلـــب دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریزعنـــوان کـــرد کـــه پزشـــکان شـــک 
انجـــام  قلـــب  پیونـــد  اگـــر  نداشـــتند 
نمیشـــد حیاتـــش را از دســـت میـــداد کـــه 
ـــی  ـــان زندگ ـــد ضرب ـــن پیون ـــام ای ـــا انج ب

بـــرای وی اســـتمرار یافـــت.
ـــوم  ـــگاه عل ـــس دانش ـــی  ریی ـــر صوم دکت
ـــار کارهـــای  ـــز گفـــت: در کن پزشـــکی تبری
ـــریه  ـــان، نش ـــوزه درم ـــه در ح ـــام یافت انج
کاردیولوژیســـت  پژوهشـــی  علمـــی 
محوریـــت  در  مناســـبی  جایـــگاه 
ـــر مرهـــون  پزشـــکی کشـــور دارد و ایـــن ام
ـــت. ـــب اس ـــرم قل ـــتان محت ـــت دوس هم

دکتـــر صومـــی بـــا بیـــان اینکـــه نبایـــد 
را  خـــود  دســـتاوردهای  و  یافته هـــا 
تخریـــب کنیـــم، بـــا بیـــان یـــک مـــورد 
ـــوژی در  ســـرویس ارایـــه شـــده کاردیول
ــکار  ــط همـ ــترود توسـ ــتان هشـ شهرسـ
ـــتان  ـــم در بیمارس ـــت مقی کاردیولوژیس
آن شهرســـتان و ادامـــه موفـــق مراقبتها 
ـــراز تشـــکر همراهـــان ایـــن  در اســـتان و اب
فـــرد، حضـــور مقیـــم تخصص هـــای 
موجـــود را از دســـتاوردهای طـــرح تحـــول 
ــان  ــر نشـ ــرد و خاطـ ــوان کـ ــالمت عنـ سـ
نمـــود ؛ ایـــن ارتقـــاء ســـطح خدمـــات 
در حالیســـت کـــه چنـــد ســـال قبـــل 
ـــون  ـــه همچ ـــای پای ـــی تخصص ه حت
داخلـــی نیـــز در آن شهرســـتان حضـــور 
نداشـــت. درنهایـــت، دکتـــر صومـــی بـــا 
اشـــاره بـــه دســـتاوردهای طـــرح تحـــول 
کـــرد:  تاکیـــد  مـــردم  بـــرای  ســـالمت 
بـــه عنـــوان یـــک عضـــو دانشـــگاهی 
و یـــک عضـــو اجرایـــی دانشـــگاه بـــه 
ـــرح  ـــتر ط ـــه در بس ـــام یافت ـــات انج اقدام
تحـــول ســـالمت و اتفاقـــات افتـــاده در 
حـــوزه بهداشـــت و درمـــان اســـتان بـــه 
برکـــت طـــرح تحـــول ســـالمت افتخـــار 
میکنـــم. بـــه همـــت کاردیولوژیســـتها 
شـــاهد ســـطح خدمـــت مثـــال زدنـــی 
ــدود 600 کیـــس  ــام حـ ــه انجـ ــم کـ بودیـ
پروســـیچر قلـــب ) Primary pci ( در 
طـــول ســـال 13۹6 نشـــان از توانمنـــدی 
و تعهـــد در خدمـــت بـــه افـــراد بیمـــار و 

ــته اســـت. نیازمنـــد داشـ

دوره توجیهی یک روزه راه اندازی مرکز تعمیر وآزمون عملکرد تجهیزات پزشکی

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، بـــا حضـــور مســـئولین تجهیـــزات پزشـــکی و  بـــه 
کشـــور در تبریـــز، دوره توجیهـــی  گانـــه ســـازمان اورژانـــس  کارشناســـان قطبهـــای نـــه 
یـــک روزه راه انـــدازی مرکـــز تعمیـــر وآزمـــون عملکـــرد تجهیـــزات پزشـــکی در مرکـــز 
ـــه  ـــد. ب ـــرقی اجراش ـــان ش ـــتان آذربایج ـــکی اس ـــای پزش ـــوادث و فوریته ـــت ح مدیری
گـــزارش روابـــط عمومـــی مرکـــز مدیریـــت حـــوادث وفوریتهـــای پزشـــکی اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی، هـــدف از برگـــزاری ایـــن دوره ارائـــه دســـتورالعمل راه انـــدازی 

در  نظـــر  تبـــادل  و  بحـــث  همچنیـــن 
از  نگهـــداری  چگونگـــی  خصـــوص 
تجهیـــزات پزشـــکی در اورژانـــس پیـــش 

ــیون  کالیبراسـ ــرد و  ــون عملکـ ــام آزمـ ــی انجـ ــای عملـ ــز راهکارهـ ــتانی و نیـ بیمارسـ
کـــه بـــا حضـــور فعـــال حاضریـــن انجـــام و نتایـــج خوبـــی  پیـــش بینـــی شـــده بـــود 
گردیـــد. گفتنـــی اســـت ایـــن دوره بصـــورت تئـــوری و عملـــی ارائـــه  حاصـــل شـــد. 

هم
 اد

هر
ظا

ر: 
خب

س 
شنا

کار
هم

 اد
هر

ظا
ر: 

خب
س 

شنا
کار

77   شماره هجدهم - تابستان 1397   فصلنامه ندای سالمت



برگزاری کارگاه »سواد پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه«

گفـــت:   دکتـــر طاهـــر اقـــدم معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
ــاد » افزایـــش  ــا اعتیـ ــارزه بـ ــداف مبـ ــن اهـ ــی از بزرگتریـ ــه یکـ ــتیابی بـ ــت دسـ جهـ
کارگاه تربیـــت  ســـواد پیشـــگیری از اعتیـــاد در ســـطح جامعـــه « ایـــن معاونـــت 
مربـــی TOT پیشـــگیری از اعتیـــاد را در ایـــن هفتـــه بـــرای ســـازمانهای مـــردم 
ـــه  کارگاه ب ـــن  ـــت: ای گف ـــان  ـــد. ایش کن ـــی  ـــزار م ـــتان برگ ـــالمت در اس ـــوزه س ـــاد ح نه
ــود  ــی شـ ــای ســـالمت اداره مـ ــوزش و ارتقـ ــتماتیک آمـ ــع سیسـ شـــکل مـــدل جامـ

ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــدم بـ ــر اقـ ــر طاهـ ــد داشـــت. دکتـ ــه خواهـ ــه مـــدت دو روز ادامـ و بـ
کارگاههـــای  ـــزاری  ـــرای برگ ســـازمانهای مـــردم نهـــاد اســـتان آذربایجـــان شـــرقی ب
گفـــت: بـــرای پیشـــگیری از  آموزشـــی پیـــش قـــدم بـــوده و عالقمنـــد هســـتند 
آســـیب های اجتماعـــی، مخصوصـــا اعتیـــاد ســـازمانهای مـــردم نهـــاد بازوهـــای 
پرتوانـــی بـــرای دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز هســـتند و مطمنـــا برگـــزاری ایـــن 

کارگاههـــا موثـــر خواهـــد بـــود.

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

 ســرکار خانــم دکتــر ســعیده راضــی صوفیانــی و ســرکار خانــم دکتــر رعنــا جهانبــان دانــش آموختــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز بعنــوان پژوهشــگران برجســته موضــوع بنــد "ک" مــاده 2 آییــن نامــه تســهیالت آموزشــی، پژوهشــی و رفاهــی ویــژه 
کشــوری تحقیقــات دانشــجویی انتخــاب شــدند.  کمیتــه  اســتعدادهای درخشــان در ســه ماهــه اول ســال 13۹۷ از طــرف 
ایــن انتخــاب را خدمــت ایشــان و خانــواده ی محترمشــان تبریــک عــرض نمــوده و آرزوی توفیقــات روزافزونشــان را داریــم.
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ضرورت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

بــا توجــه بــه پیــش بینی هــای صــورت 
ــهریور  ــط ش ــا اواس ــا ت ــدت گرم ــه ش گرفت
تابســتان  فصــل  در  باشــد.  پایدارمــی 
ــرف  ــرای مص ــا ب ــا، تقاض ــش دم ــا افزای ب
آب بیشــتر می شــود و تــک تــک افــراد 
جامعــه بایــد خــود را در برابــر این بحران 
مســئول بداننــد و روش هــای صرفــه 
گرفتــه  یــاد  را  آب  مصــرف  در  جویــی 
و  خانــواده  بــه  را  خــود  دانســته های 

دوســتان خــود منتقــل کننــد. 
دکتــر طاهــر اقــدم معــاون اجتماعــی 
ــت:  ــز گف ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
متوســط مصرف روزانــه آب در ایــران در 

ــی  ــرف جهان ــی از مص ــل توجه ــد قاب ح
میــزان  بیشــترین  و  اســت  بیشــتر 
هــدر رفــت آب در ایــران بــه ترتیــب در 
در  و  صنعتــی  کشــاورزی،  حوزه هــای 
نهایت مصارف خانگی اســت. ایشــان 
آبــی  منابــع  محدودیــت  داد:  ادامــه 
یــک امــر بدیهــی اســت و شــهروندان 
بایــد توصیه هــای کارشناســان بــرای 
ــد و در  ــاد بگیرن ــه آب را ی ــرف بهین مص
فصــل گــرم ســال مــردم نــه تنهــا بایــد از 
مصــرف بــی رویــه آب جلوگیــری کننــد 
بلکــه بایــد بــه افــرادی هــم کــه آب را 
درســت مصــرف نمی کننــد تذکــر دهند 

تــا تبعــات بحــران کــم آبــی بــه حداقــل 
ــد. ــن برس ممک

برنامه هــا  گفــت:  اقــدم  طاهــر  دکتــر 
مســئوالن  شــده  انجــام  اقدام هــای  و 
ــکل  ــل مش ــرای ح ــتانی ب ــوری و اس کش
کــم آبــی در گــرو همــکاری و حمایــت، 
صنایــع، کشــاورزی ومــردم بــا رعایــت 
ــرای  ــرف آب و اج ــه مص ــگ بهین فرهن
درســت و کامــل ایــن برنامه هــا اســت. 
ــر  ــر ه ــه اگ ــان اینک ــا بی ــر ب ــان در آخ ایش
روز1 لیتــر آب کمتــر مصرف کنیــم روزانه 
۸0 میلیون لیتر آب ذخیره خواهد شــد 
ــرف  ــت مص ــرد: مدیری ــدواری ک ــراز امی اب

آب جزیــی از فرهنــگ مــردم کشــور شــود 
وهــر فــرد جامعــه بــه ایــن بــاور برســد کــه 
می توانــد در بحــران کــم آبــی در کشــور 

نقــش بــه ســزایی داشــته باشــد.
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برنامه چهارساله استراتژیک "sp" دانشگاه
جلسه بازنگری برنامه چهارساله استراتژیک "sp" دانشگاه در حیطه معاونت 

درمان برگزار شد

ــه معاونـــت  ــگاه در حیطـ ــاله استراتژیک"sp"دانشـ ــه چهارسـ ــری برنامـ ــه بازنگـ ــگاه، جلسـ ــی دانشـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه  بـ
کننـــده: آقایان"دکتـــر صادقپـــور، دکتـــر عاقبتـــی، دکتـــر نجفـــی، دکتـــر عبـــادی و خانـــم  درمـــان، بـــا حضـــور تیـــم علمـــی و بررســـی 
دکتـــر دشـــمن گیر، خانـــم بخشـــیان و تیـــم تدوین کننـــده برنامـــه عملیاتـــی معاونـــت درمـــان: آقـــای دکتـــر پورفتحی"معـــاون 
درمـــان "و مدیـــران ذیربـــط آقایـــان: دکتـــر نظـــری، دکتـــر غفـــاری، دکتـــر نقـــی پـــور، مهنـــدس اســـدنژاد، دکتـــر شـــیخ، آقـــای 
ـــا هـــدف بازنگـــری و بررســـی اهـــداف  صفـــری و خانـــم میرزایـــی مورخـــه ۹۷/4/۹ و ۹۷/4/10در محـــل اتـــاق معـــاون درمـــان ب

کلـــی واهـــداف اختصاصـــی معاونـــت درمـــان برگـــزار شـــد.
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کاربرد سلول های بنیادی و پزشکی  دومین سمپوزیوم علمی 
کبد و پانکراس در تبریز برگزار شد گوارش،  بازساختی در بیماری های 

اعالم آمادگی رئیس دانشگاه بر حمایت از تولیدات 
شرکتهای دانش بنیان حوزه سالمت

کاربــرد  علمــی  ســمپوزیوم  دومیــن 
پزشــکی  و  بنیــادی  ســلول های 
گــوارش،  بیماری هــای  بازســاختی در 
مرکــز  همــت  بــه  پانکــراس  و  کبــد 
تحقیقــات گــوارش، کبــد و پانکــراس 
بــا  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و 
ســلول های  جامــع  مرکــز  همــکاری 
ــب  ــاختی قط ــکی بازس ــادی و پزش بنی
ســری  از   )SCARM( آذربایجــان 
و  علــوم  توســعه  ســتاد  کارگاه هــای 
فناوری هــای ســلول های بنیــادی در 
تاریــخ ۷ تیــر مــاه در تبریــز برگزارشــد

ریاســت  بــه  کــه  ســمپوزیوم  ایــن  در 
محمدحســین  دکتــر  آقــای  جنــاب 
صومــی و بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر 
و  علــوم  ســتاد  دبیــر  حمیدیــه  دکتــر 
بنیــادی  ســلول های  فناوری هــای 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
آخریــن  بــه  گردیــد  برگــزار  جمهــوری 
نتایــج علمــی و دســتاوردهای جهانــی 
ــرد پزشــکی بازســاختی  در راســتای کارب
و ســلول های بنیــادی در تشــخیص 
و درمــان بیماری هــای گــوارش، کبــد 
و پانکــراس پرداختــه شــد، در ضمــن 
بــرای اولیــن بــار در ایــن همایــش بــا 
تشــکیل ایــده بورد فرآینــد نوآورانه حل 
چالش هــای موجــود در بیماری هــای 
و  پــردازان  ایــده  طریــق  از  گــوارش 

فنــاوران مــورد اجــرا قــرار گرفــت.
  دکتــر محمــد حســین صومــی رییــس 
رییــس  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ســمپوزیوم در ایــن مراســم ضمــن ارائه 

شــده  طــی  علمــی  مســیر  از  گزارشــی 
ــادی  ــلولهای بنی ــع س ــز جام ــرای مرک ب
ایــن  در  ارزنــده  اقدامــات  و  دانشــگاه 
مرکــز، از افتتــاح مرکــز نــوآوری دانشــگاه 

در ماههــای آتــی خبــر داد.
ایشـــان با بیان تجربیات مشـــابه مراکز 
علمـــی و تحقیقاتـــی دانشـــگاه های 
ـــن  ـ ـ ـ ـ ایمپلتیشـ از  اعـــم  ـــه،  ـ ـ ـ ـ فرانسـ
رویه هـــای  و  قلـــب  دیوایس هـــای 
و  ـــوژی  کاردیول تحقیقـــات  مراکـــز 
سیمولیشـــن اندوســـونوگرافی از افزایش 
ـــه  ـــه مقول ـــف ب ـــورهای مختل ـــال کش اقب
و  بازســـاختی  و  بنیـــادی  ســـلولهای 
تولیـــدات مولکولـــی ســـلولی و ســـرمایه 
بـــه  ایـــن حـــوزه  گذاری هـــای کالن در 
و  کـــرده  یـــاد  رقابتـــی  مزیـــت  عنـــوان 
تاکیـــد کـــرد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز به واســـطه زیرســـاختهای تامین 
ـــه پشـــتوانه حمایـــت دوســـتان  شـــده و ب
و اســـاتید متعهـــد میتوانـــد محصـــوالت 
ــد  ــته باشـ ــه بـــه جامعـــه داشـ ــرای ارائـ بـ
و متعهـــد شـــویم کـــه در ســـالهای آتـــی 

ــم. ــه دهیـ ــول ارائـ محصـ
مصادیــق  بیــان  بــا  صومــی  دکتــر 
همچــون  دانشــگاه  توانمدی هــای 
و  اورژانــس  جدیــد  تخــت  رونمایــی 
تولیــد شــبیه ســازی آناتومــی مجــازی 
طراحــی شــده توســط تیمــی متشــکل 
ــک  ــین الکترونی ــکان و مهندس از پزش
ایــن  کــه  نمــود  تشــریح  کامپیوتــر  و 
دســتگاه فقــط توســط اســرائیل تولیــد 
تهیــه  آنجــا  از  شــد  نمــی  و  میشــد 

ــاتید  ــان و اس ــت جوان ــا هم ــذا ب ــردد ل گ
ــه  ــد و دام ــد ش ــی و تولی ــگاه طراح دانش
داد، انجــام پیوندهــای موفــق اعضــاء 
ــد  ــتخوان، پیون ــز اس ــد مغ ــم از پیون اع
مباهــات  مایــه  کبــد  پیونــد  و  قلــب 
دانشــگاه اســت و ابــراز امیــدواری کــرد 
در آینــده نزدیــک بــا تــالش دوســتان 
ســلول،  انتقــال  فرایند هــای  شــاهد 
تولیــد ســلول و تولیــد بافــت و... نیــز 

باشــیم.
وی در پایــان ضمن اعالم آمادگی برای 
حمایــت از تولیــدات شــرکتهای دانــش 
بنیــان حــوزه ســالمت از حمایتهــای 

ســلولهای  مرکــز  از  حمیدیــه  دکتــر 
ســاختی  بــاز  پزشــکی  و  بنیــادی 
ــام  ــور تم ــرد و از حض ــکر ک ــگاه تش دانش
وقــت دکتــر رشــیدی ریاســت جدیــد 
ایــن  در  بنیــادی  ســلولهای  مرکــز 
ــرای فعالیــت پرشــتاب در  مجموعــه ب

مرکــز خبــر داد.
رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی گفت: 
نوآوری هــای  توســعه  بــا  امیــدوارم 
از  قســمتی  بتوانیــم  بنیــان  دانــش 
بجــای  را  خــود  جــاری  هزینه هــای 
نفــت از دانــش، قــدرت مغــز و خالقیــت 
دانشــمندان خودمــان تامین نماییم.

جلسه بررسی برنامه استراتژیک معاونت غذا و دارو

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه بررســی و اصــالح برنامــه اســتراتژیک SP چهــار ســال آینــده بــا  بــه 
حضــور معــاون، مدیــران و نماینــدگان مدیریت هــای غــذا، آزمایشــگاه دارو و تجهیــزات پزشــکی و دبیــر کمیتــه برنامــه راهبــردی 
دانشــگاه و جمعــی از نماینــدگان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. مقــرر شــد برنامــه ریــزی بــرای رســیدن به اهــداف کلی 
در اولویــت قــرار گرفتــه و اهــداف اختصاصــی هــر مدیریــت نیزبصــورت درصــد پیشــرفت تــا پایــان برنامــه چهــار ســاله بیــان شــود. 
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لزوم تعهد استانداری ها به ارائه تسهیالت و حمایت های مادی و معنوی از مراکز سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی و مراکز نوآوری

ــز، در حاشـــیه دومیـــن  ــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ گـ بـــه 
در  بازســـاختی  پزشـــکی  و  بنیـــادی  ســـلول های  کاربـــرد  علمـــی  ســـمپوزیوم 
کبـــد  گـــوارش،  کبـــد و پانکـــراس بـــه همـــت مرکـــز تحقیقـــات  گـــوارش،  بیماری هـــای 
ـــز جامـــع ســـلول های  ـــا همـــکاری مرک ـــز و ب ـــوم پزشـــکی تبری و پانکـــراس دانشـــگاه عل
ـــتانی  ـــورای اس ـــد، ش ـــزار می ش ـــان برک ـــب آذربایج ـــاختی قط ـــکی بازس ـــادی و پزش بنی
ســـلولهای بنیـــادی و پزشـــکی بازســـاختی بـــا حضـــور دکتـــر حمیدیـــه دبیـــر ســـتاد علـــوم 
ــوری  ــاوری ریاســـت جمهـ ــی فنـ ــادی معاونـــت علمـ ــلولهای بنیـ ــای سـ و فناوری هـ
در تاریـــخ ۷ تیـــر مـــاه در ســـالن اجتماعـــات حـــوزه ریاســـت تشـــکیل جلســـه داد. در 
ایـــن جلســـه دکتـــر حمیدیـــه بـــا تحســـین برانگیـــز شـــمردن اقدامـــات انجـــام یافتـــه 
کـــز تحقیقاتـــی،  در دانشـــگاه در حـــوزه ســـلولهای بنیـــادی و پزشـــکی بازســـاختی، مرا
کـــرد شـــهر تبریـــز شـــهر  شـــرکتهای دانـــش بنیـــان و مرکـــز نـــوآوری دانشـــگاه ؛ تاکیـــد 
اولیـــن هـــا در ایـــن حـــوزه نیـــز شـــهر اولیـــن هاســـت و تمـــام نـــوان و تـــالش و حمایتهـــای 

خویـــش را بـــکار خواهیـــم بســـت تـــا همچنـــان شـــهر اولینهـــا باشـــد.
وی توفیـــق در مرکـــز تحقیقـــات و پزوهـــش و تجـــاری ســـازی در ایـــن حـــوزه را منـــوط 
ـــع  ـــز جام ک ـــا مرا ـــز خصوص ک ـــهام داری مرا ـــی در اداره و س ـــش خصوص ـــور بخ ـــه حض ب

کـــرد. ســـلولهای بنیـــادی قطـــب آذربایجـــان عنـــوان 
تشــکیل  و  تحقیقاتــی  تمیــز  اتــاق  واحدهــای  بــکار  شــروع  از  حمیدیــه  دکتــر 
کنسرســیوم همکاری هــای بیــن دانشــگاهی خبــر داد و بــر لــزوم جلــب نظــر ســرمایه 
گــذاران در بخــش حیوانــات آزمایشــگاهی و تشــکیل دپارتمــان ســلولهای بنیــادی 

کــرد. کیــد  گیاهــی تا
ایشــان در ادامه نســبت به لزوم تعهداســتانداریها به ارائه تســهیالت و حمایتهای 
کــز  کــز ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی و مرا از مرا مــادی و معنــوی 

کــرد. کیــد مجــدد  نــوآوری تا
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کمیته سالمت و ترافیک:  دکتر صادقی بازرگانی در یازدهمین جلسه 
هدف از اجرای کمیته های سالمت و ترافیک، ارتقاء سطح 

کیفیت ارائه خدمات در بیمارستانها و کاهش مرگ و میر

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه کمیتــه مرکــز 
کمیتــه  اعضــای  بــا حضــور  ایمــن دانشــگاه  از جوامــع  بین المللــی حمایــت 
ســالمت وترافیــک روز شــنبه نهــم تیــر مــاه نــودو هفــت در ســالن کنفرانــس 
مرکــز  رئیــس  بازرگانــی  دکتــر همایــون صادقــی  گردیــد.  برگــزار  ریاســت  حــوزه 
بین المللــی حمایــت از جوامــع ایمــن دانشــگاه ضمــن تشــکر از حمایــت همــه 
جانبــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز وهمــکاران ادامــه داد راه انــدازی 
نمــودن  اجرایــی  و  کلینیــک  بحــث  مشــتری،  صــدای  از  اعــم  امکانــات  ایــن 
پروژه هــای مربــوط بــه ســالمت و ترافیــک مســتلزم مســائل پشــتیبانی و امــور مالی 
ــعه  ــت توس ــت و معاون ــت ریاس ــاعدت و عنای ــه مس ــود ک ــد ب ــه آن خواه ــوط ب مرب
ــب  ــی ط ــات علم ــو هی ــی عض ــر رجای ــه دکت ــد. در ادام ــع را می طلب ــت و مناب مدیری
ــده در  ــک دوره دی ــتفاده از پزش ــروژه اس ــز )پ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش اورژان
آمبوالنس هــا( را گــزارش داده. و در خصــوص هزینه هــای پزشــکان وعملیاتــی 
نمــودن پــروژه ی مربوطــه مســاعدت های الزم را از روســای مربوطــه خواســتار شــد. 
وی همچنیــن ظهــار امیــدواری کــرد بــا اجرائــی نمــودن ایــن پــروژه ســطح پزشــکی 

وســالمتی بیمــاران و مجروحیــن درآمبوالنس هــا ارتقــاء یابــد.

دکتــر همایــون صادقــی بــازرگان نیــز در خصــوص ) پــروژه مــدل بــرآورد پیشــگیری 
مــرگ مــورد انتظــار تعدیــل شــده بــر حســب شــدت حادثــه در بیمارســتانهای 
کشــور ( بــه صــورت جامــع گــزارش داده وامیــدوار شــد بــا اجرائــی وعملیاتــی کــردن 
ایــن پــروژه، ارتقــاء کیفیــت وارائــه خدمــات بهینه در بیمارســتان و کاهــش مرگ و 

میــر بیمــاران را شــاهد خواهیــم بــود.
دکتــر مینــا گلســتانی، معــاون آمــوزش مرکــز تخصصــی جامــع ســالمت و ترافیــک 
ــکی(  ــای پزش ــی وخطاه ــرای ایمن ــتری ب ــدای مش ــه ص ــوط ب ــزار مرب ــروژه نرم اف )پ
بــه  و اینکــه مــردم بتواننــد در کمتریــن زمــان ممکــن خطاهــای پزشــکی را 
ــتم  ــن سیس ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــرد ک ــوان ک ــد، عن ــی کنن ــع گزارش ده ــورت جام ص
گزارش دهــی ایمنــی بیمــاران افزایــش یافتــه و خطاهــای پزشــکی کاهــش یابــد.
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برگزاری جلسه رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه رســیدگی بــه تخلفــات بهداشــتی ودرمانــی ودارویــی ســه شــنبه دوازدهــم تیــر مــاه نــودو هفــت در ســالن  بــه 
کمیســیون مــاده 11 ) رئیــس دانشــگاه، رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی، معــاون درمــان ودبیــر  کــه بــا حضــور اعضــاء  کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار شــد در جلســه فــوق 
گردیــد بیــش از 1۵0 پرونــده مربــوط بــه تخلفــات بهداشــتی ودرمانــی ودارویــی بــا توجــه بــه مــدارک ومســتندات مــورد بحــث وبررســی قــرار  کمیســیون مــاده 11 ( برگــزار 
گردیــد. دکترصومــی رئیــس دانشــگاه در ایــن جلســه  گرفــت و جرمهــای احــراز شــده جهــت اجــرای مراحــل قانونــی وصــدور حکــم بــه تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال 

گــردد. کاهــش پرونده هــای تخلفــات بهداشــتی، درمانــی ودارویــی ســالمت جامعــه تامیــن  کــرد، بــا  اظهــار امیــدواری 
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فصلنامه ندای سالمت    شماره هجدهم - تابستان801397



گردید همایش پیشگیری ازسوءمصرف مواد در سهند برگزار 
برگزاری همایش پیشگیری از سوء مصرف مواد و 
الکل بمناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر 

درشهرستان اسکو

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  
بــا  مبــارزه  جهانــی  هفتــه  همایــش 
مــواد مخــدر بــا حضــور معــاون فرمانــدار 
شهرســتان اســکو، دکتر هاشــمی اقدم، 
سرپرســت شــبکه جامــع و همگانــی 
دکتــر  اســکو،  شهرســتان  ســالمت 
آقاپــور عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
آزاد تبریــز و اعضــای شــورای مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر شهرســتان، رابطیــن 
ســالمت ادارات، رابطیــن محالت شــهر 
ســهند، شــهروندان ارشــد شــهر ســهند 
معــاون  و  ـــت  ـ سرپرسـ حضــور  بــا  و 
ــی  ــتی شــبکه جامــع و همگان ـ بهداشـ
ســالمت در محــل ســالن اجتماعــات 
ــهند  ــهرداری س ـ ـ ـ ــرای شـ ـ ـ ـ فرهنگ سـ

ــد. ــزار ش ـ برگـ
ایـــن همایـــش بـــه مناســـبت هفتـــه 
ــا مـــواد مخـــدر و بـــه  ــارزه بـ جهانـــی مبـ
گاه ســـازی مـــردم در جهـــت  منظـــور آ
ـــدر  ـــواد مخ ـــه م ـــاد ب ـــگیری از اعتی پیش
برگـــزار گردیـــد. در ابتـــدای ایـــن همایـــش 
سرپرســـت  اقـــدم  هاشـــمی  دکتـــر 

شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت 
ــاره  ــاد اشـ ــه اعتیـ ــال بـ ــای ابتـ ــه آمار هـ بـ
مشـــکل  اینـــک  افزودنـــد  و  نمـــوده 
ــاد نبایـــد بعنـــوان یـــک مشـــکل  اعتیـ
معضـــل  یـــک  بعنـــوان  بایـــد  بلکـــه 
گاه  مطـــرح باشـــد کـــه بایـــد در جهـــت آ
ســـازی و توانمنـــد ســـازی خانواده هـــا 
ـــروری  ـــد پ ـــی و فرزن ـــای زندگ ـــه مهارته ب
گامهـــای مثبتـــی در ســـطح شهرســـتان 
ادامـــه  در  ایشـــان  شـــود.  برداشـــته 
ــد  ــان ارشـ ــا جـــذب کارشناسـ ــد بـ افزودنـ
بالینـــی در ســـطح شهرســـتان اســـکو 
بـــه ازای هـــر 1۵ هـــزار نفـــر جمعیـــت 
ــزاری کارگاه مهارتهـــای  ــا داریـــم برگـ بنـ
ــروری، پیشـــگیری از  ــد پـ زندگـــی، فرزنـ
اعتیـــاد و خـــود مراقبتـــی را در جمعیـــت 
برگـــزار  جدیـــت  بـــا  پوشـــش  تحـــت 
کنیـــم کـــه امیدواریـــم ایـــن آموزشـــها 
ـــردم را  ـــناخت م ـــا و ش ـــد توانائیه بتوانن
در مبـــارزه بـــا معضـــل اعتیـــاد افزایـــش 
ــر  ــن همایـــش دکتـ ــه ایـ ــد.در ادامـ دهنـ
آقـــا پـــور عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه 

آزاد تبریـــز و اســـتاد مشـــاوره آمـــوزش 
ــروری،  ــد پـ ــیوه های فرزنـ جامعـــی از شـ
در  خانواده هـــا  موفقیـــت  عامـــل 
تربیـــت فرزنـــدان، راهبردهـــای ویـــژه 
بیـــن  در  طـــالق  از  جلوگیـــری  بـــرای 
خانوادهـــا و عملکـــرد پـــاداش و تقویـــت 
و  فرزنـــدان  تربیـــت  در  کننده هـــا 
همچنیـــن مهـــارت نـــه گفتـــن و جـــرأت 
منـــدی در جهـــت پیشـــگیری از اعتیـــاد 
بـــه مـــواد مخـــدر در بیـــن خانواده هـــا 
مهنـــدس  پایـــان  در  کردنـــد.  ارائـــه 
رجبـــی معـــاون فرمانـــدار شهرســـتان 
برگـــزاری  از  قدردانـــی  ضمـــن  اســـکو 
ــواده  ــت خانـ ــه اهمیـ ــش بـ ــن همایـ ایـ
اعتیـــاد  معضـــل  از  پیشـــگیری  در 
اشـــاره نمـــوده و افزودنـــد. در جامعـــه 
مـــا خانـــواده بایـــد بـــه عنـــوان یکـــی از 
ارکان مهـــم مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد 
کمـــا اینکـــه اگـــر ایـــن کانـــون مهـــم مـــورد 
غفلـــت واقـــع شـــود. در جامعـــه فرزنـــدان 

ـــد  ـــیاری خواهن ـــالت بس ـــار معض ـــا دچ م
شـــد کـــه ســـوء مصـــرف مـــواد و اعتیـــاد 
بـــه الـــکل یکـــی از نتایـــج زیانبـــار ایـــن 
بـــی توجهـــی اســـت. ایشـــان در ادامـــه 
افزودنـــد اگـــر مـــی خواهیـــم خانـــواده 
داشـــته  موفـــق  فرزندانـــی  و  ســـالم 
بینـــش  کنیـــم  بایـــد ســـعی  باشـــیم 
فرزنـــد  مهارتهـــای  را)  الزم  مهـــارت  و 
پایـــان  در  نمائیـــم.  کســـب  پـــروری( 
ـــای  ـــه نیازه ـــه ب ـــا توج ـــش ب ـــن همای ای
مقـــرر  خانواده هـــا  بیـــن  در  آموزشـــی 
ـــی و  ـــورت کارگاه ـــوزش بص ـــن آم ـــد ای ش

مســـتمر ادامـــه داشـــته باشـــد.
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ISI مجالت نمایه شده در بانک اطالعاتی Impact Factorجدیدترین مقادیر شاخص
جدیدترین مقادیرImpact Factor مجالت ISI  کشور و جهان مربوط به سال 2017 میالدی اخیرا توسط 

بانک اطالعاتی Journal Citation Reports منتشر شد

 شــاخص Impact Factor جدیــد مجــالت حاصــل تقســیم تعــداد اســتنادات ســال 
201۷ بــر تعــداد مقــاالت منتشرشــده ســال های 2016 و 201۵ مجــالِت مذکــور 
 DARU-Journal جدیــد، ســه مجلــه IF( Impact Factor( اســت. در مقادیــر
 Journal of Environmental و   of Pharmaceutical Sciences، Cell Journal
Health Science & Engineering بیشــترین مقادیــر IF را بــه  دســت آورده انــد 
 Journal of Environmental Health ــه ــت. مجل ــر اس ــدد 2 بزرگت ــی از ع ــه همگ ک

Science & Engineering نیــز بیشــترین ُرشــد مقــدار IF را بــه خود اختصاص داده 
اســت. تمامــی ایــن اعــداد و شــاخص ها بــه صــورت مســتقیم و برخــط )Online( از 
طریــق منابــع تهیــه شــده معاونــت تحقیقــات و فنــآوری وزارت بهداشــت در آدرس

کاربــران دانشــگاه های  https: //jcr.incites.thomsonreuters.com دردســترس 
کشــور اســت. علــوم پزشــکی 
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اعضاء ستاد نظارت برتعرفه استان تشکیل جلسه داد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ســتاد نظــارت بــر تعرفــه  بــه 
اســتان نیــز بــا حضور رئیس دانشــگاه، معــاون درمان، مدیــرکل تعزیرات حکومتی 
اســتان، بیمــه ســالمت، مدیریت هــای درمــان تامیــن اجتماعــی، نیروهــای مســلح 
و مدیــر نظــارت معاونــت درمــان امــروز ســه شــنبه دوازدهــم تیــر مــاه نــودو هفــت 
کــز وموسســات  جهــت بررســی رعایــت تعرفه هــای مصــوب بــرای درمانگاههــا ومرا

کنفرانــس حــوزه ریاســت تشــکیل جلســه داد. درمانــی وپزشــکی در ســالن 

گردیــد  در ایــن جلســه طبــق توافــق اعضــاء ســتاد نظــارت بــر تعرفــه اســتان مقــرر 
پــس از بررســی کارشناســان ومعــاون درمــان در خصــوص عــدم رعایــت ســقف اخــذ 
کــه از بودجــه عمومــی ودولتــی  کــز وموسســاتی  تعرفــه دولتــی در درمانگاههــا، مرا
اســتفاده مــی نماینــد، در صورتیکــه اخــذ تعرفــه مطابــق بــا اخــذ تعرفــه دولتــی 
گــردد. نباشــد افــراد خاطــی بــه اســتانداری معرفــی تــا طبــق قانــون بــا آنــان برخــورد 
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کمپین دوچرخه سواری و افزایش فعالیت فیزیکی کارکنان

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه؛ در راســتای اجــرای پــروژه اقــدام پژوهــی اســتقرار اســتانداردهای بیمارســتان های ارتقادهنــده ســالمت در مرکــز قلــب شــهید مدنــی  بــه 
تبریــز و افزایــش فعالیــت فیزیکــی کارکنــان و بــه مناســبت روز جهانــی دوچرخــه ســواری در ســوم ژوئــن )13 خرداد مــاه 13۹۷(کمپین دوچرخه ســواری در این بیمارســتان 
کبــرزاده و مســئول روابــط عمومــی بیمارســتان، دکتــر خســروی، مســئول پــروژه ارتقــای  کمپیــن بــا همراهــی معــاون آموزشــی بیمارســتان، دکتــر ا بــه اجــرا درامــد. ایــن 
ســالمت، دکتــر خیــری و جمعــی از پرســنل بیمارســتان شــهید مدنــی و حمایت هــای مدیــران ارشــد بیمارســتان، روابــط عمومــی دانشــگاه و حراســت بیمارســتان اجــرا شــد.
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افزایش بیش از 50 واحد تولیدی جدید از اول سال 1397 در استان

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، از اول ســـال جـــاری  بـــه 
ــی و  ــامیدنی، آرایشـ ــی، آشـ کـ ــوالت خورا ــواع محصـ ــدی انـ ــد تولیـ بیـــش از ۵0 واحـ
کـــرده اســـت. دکتـــر  کار  بهداشـــتی در اســـتان در شـــرف راه انـــدازی، یـــا شـــروع بـــه 
محبـــوب نعمتـــی معـــاون غـــذا و دارو ضمـــن اشـــاره بـــه همـــکاری و مشـــاوره 
کارشناســـان مدیریـــت غـــذا، آرایشـــی و بهداشـــتی از بـــدو تاســـیس واحدهـــای 
تولیـــدی  بـــرای واحدهـــای  انجـــام شـــده  ریـــزی  برنامـــه  بـــا  گفـــت:  تولیـــدی 
ـــدی  ـــای تولی ـــه واحده ـــتقرار و نقش ـــل اس ـــی مح ـــر اقدام ـــل از ه ـــیس قب جدیدالتاس
کمیســـیون های تخصصـــی مـــورد بررســـی قـــرار  کارشناســـان ایـــن معاونـــت و  توســـط 
کارشناســـی مغایرت هـــای احتمالـــی بـــا ضوابـــط  گرفتـــه و ضمـــن ارائـــه راهکارهـــای 
ــه  ــده و در ادامـ ــع شـ ــی رفـ ــگیری از مشـــکالت آتـ ــذا و دارو جهـــت پیشـ ــازمان غـ سـ
ضمـــن بررســـی تجهیـــزات و فراینـــد تولیـــد بـــه صـــدور پروانه هـــای بهداشـــتی اقـــدام 
کـــه البتـــه بـــا وظایـــف ذاتـــی ایـــن معاونـــت یعنـــی نظـــارت، بازرســـی و  کنیـــم  مـــی 
کمـــک بـــه تســـریع امـــور  کنترل هـــای بعـــد از تولیـــد هیـــچ مغایرتـــی نداشـــته و صرفـــا 
در تولیـــد محـــــصوالت ســـالمت مــــحور در ســـال حمایـــت از تولیـــد ملـــی مـــی باشـــد. 

وی ادامــه داد: خوشــبختانه از اول ســال 
ــرای بیــش از 3۵ واحــد تولیــدی  جــاری ب
جدیــد در اســتان پروانــه بهــره بــرداری و یــا 
کردیــم و  کارگاهــی صــادر  شناســه نظــارت 

نقشــه تولیدی 1۵ واحد دیگر مورد بررســی و 
تایید نهایی قرار گرفته و اقدامات ســاخت آنها 

توسط سرمایه گزاران عرصه تولید شروع شده است.
کاذب بعضــی رســانه های  دکتــر نعمتــی همچنیــن افــزود: علــی رغــم تبلیغــات 
کشــورها، عالقــه بــه تولیــد در داخــل  خارجــی و تحریم هــای یــک جانبــه بعضــی 
کارگاهــی  کــه ســهم تولیــد واحدهــای  کشــور و بخصــوص ایــن اســتان بیشــتر شــده 
کاهــش  غ التحصیــالن دانشــگاهی در حــال افزایــش اســت و  بخصــوص بــرای فــار
قاچــاق محصــوالت ســالمت محــور نیــز مزیــد ایــن علــت بــوده، بــا افزایــش بــاور 
عمومــی بــه مصــرف محصوالت داخلی شــاهد شــکوفایی بیش از پیــش این عرصه 

نیــز خواهیــم بــود.
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طرح حامیان بیمار برای اولین بار در مرکز آموزشی 
درمانی وتحقیقاتی قلب وعروق شهید مدنی تبریز

گــزارش روابــط عمــوی دانشــگاه، در راســتای اجــرای پــروژه اقــدام پژوهــی اســتقرار  بــه 
ــی  ــهید مدن ــب ش ــز قل ــالمت در مرک ــده س ــا دهن ــتان های ارتق ــتانداردهای بیمارس اس
تبریز، توانمندســازی بیماران، باال بردن ســواد ســالمتی بیماران و همراهان، افزایش 
رضایــت منــدی بیمــاران و بهبــود ارتبــاط بیــن بیمــاران و پرســنل درمانــی، بهبــود 
کیفیــت زندگــی و ارتقــای ســالمت جامعــه، اجــرای طــرح حامیــان بیمــار بــا همــکاری 
دانشــکده مدیریــت و اطــالع رســانی و حمایت هــای مســئولین ومدیــران ارشــد اجرایی 

بیمارســتان شــهید مدنــی کلیــد خــورد.

فصلنامه ندای سالمت    شماره هجدهم - تابستان821397



انجام 25هزار ماموریت در سه ماهه فصل بهار توسط اورژانس استان

دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رئیــس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر 
حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز گفت: 
ــال  ــز در ســه ماهــه اول س ــان ایــن مرک کارشناس
جــاری بــه 24هــزار و 63۷ ماموریــت تصادفــی و غیــر 
تصادفی اعزام شــدند. دکتر فرزاد رحمانی افزود: از مجموع این ماموریت ها 1۹هزار 
و ۵۹۹ مــورد ماموریــت غیــر تصادفــی و ۵هــزار و 30۸ مــورد ماموریــت تصادفــی بــود.
وی ادامـــه داد: 10 هزارونـــود و بیمـــار غیـــر تصادفـــی و ۵ هـــزارو دو نفرمصـــدوم تصادفـــی 
کارشناســـان اورژانـــس ایـــن مرکـــز بـــه بیمارســـتان های اســـتان منتقـــل  توســـط 

کـــرد:  شـــدند. رئیـــس اورژانـــس پیـــش بیمارســـتانی و مدیـــر حـــوادث دانشـــگاه اظهـــار 
ـــر  ـــاد ونف ـــدو هفت ـــزار و چهارص ـــش ه ـــرقی ش ـــان ش ـــس 11۵ آذربایج ـــان اورژان کارشناس
گفـــت: در مجمـــوع ایـــن ماموریـــت هـــا  اقدامـــات درمانـــی در محـــل انجـــام دادنـــد. وی 
فـــوت در محـــل 6۹2 نفـــر در ماموریت هـــای غیـــر تصادفـــی و 3۹نفـــر در ماموریت هـــای 
کارشناســـان اعزامـــی ایـــن مرکـــز تاییـــد شـــد. رئیـــس مرکـــز مدیریـــت  تصادفـــی توســـط 
حـــوادث و فوریت هـــای پزشـــکی آذربایجـــان شـــرقی افـــزود: در ایـــن مـــدت بـــرای 14۷0 
ـــه  ـــه دلیـــل ســـکته مغـــزی، ۷4 مـــورد ب بیمـــار قلبـــی، 6۹3بیمـــار تنفســـی، 214 نفـــر ب
کربـــن و 213 نفـــر  کســـید  دلیـــل ســـقوط، 633 نفـــر بـــه علـــت مســـمومیت غیـــر از مونوا
بـــه دلیـــل مســـمومیت بـــا مونوکســـیدکربن خدمـــات فوریتهـــای پزشـــکی ارائـــه داده اند.

نوسازی ناوگان اورژانس 115 شهرستان اهر

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان  بــه 
اهــر در مراســم تحویــل آمبوالنس هــای جدیــد بــه فوریت هــای اورژانــس 11۵ گفــت: 
کــه در شهرســتان  کارتریــن واحد هــای نظــام ســالمت بــوده  اورژانــس 11۵ یکــی از پــر 
اهــر در قالــب ۸ پایــگاه بــه صــورت شــبانه روزی و رایــگان بــه مــردم خدمــت رســانی 
می کننــد. دکتــر "نیرپــور" افــزود: فوریت هــای اورژانــس 11۵ اهــر روزانــه بــه طــور 
متوســط 20 تــا ماموریــت داشــته و حداقــل زمــان رســیدن بــر بالیــن بیمــاران در داخل 
شــهر زیــر ۸ دقیقــه و خــارج از شــهر زیــر 13 دقیقــه مــی باشــد. دبیــر کارگــروه ســالمت، 
گفــت: بــا تحویــل ایــن آمبوالنس هــای  ایمنــی و امنیــت غذایــی شهرســتان اهــر 

جدیــد 100 درصــد نــاوگان اورژانــس 11۵ شهرســتان اهــر نــو ســازی شــد.
وی بــا اشــاره بــه ویــژه گی هــای آمبوالنس هــای جدیــد گفــت: ایــن آمبوالنــس هــا از 

نــوع بنــز و آخریــن مــدل مــورد اســتفاده در کشــور های اروپایی اســت.
دکتر"نیرپــور" برانــکارت اتوماتیــک، دســتگاه شــوک، ساکشــن، قفســه بنــدی و... را 
کــرد و افــرود: بــرای خریــد ایــن  از جملــه امکانــات بــارز ایــن آموبوالنــس هــا عنــوان 
آمبوالنــس هــا، بیــش از40 میلیــارد ریــال از طــرف دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی و درمانی تبریز هزینه شــده اســت. گفتنی اســت: در این مراســم فرماندار، 
معــاون فرمانــدار و مســئولین ادارت شهرســتان اهــر حضــور داشــتند کــه از نزدیــک بــا 

کارکرد هــای آمبوالنس هــای جدیــد آشــنا شــدند. امکانــات و 
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سومین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی و اشتغال 
دانشگاه برگزار گردید

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ســومین جلســه کارگــروه  بــه 
ســتاد کارآفرینــی واشــتغال دانشــگاه بــا حضــور ریاســت دانشــگاه و دبیــر کارگــروه ســتاد 
کارآفرینــی و اعضــاء کارگــروه تشــکیل گردیــد. دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه در ایــن 
جلســه از اعضــای کارگــروه ســتاد کارآفرینــی واشــتغال خواســت بــا توجــه بــه اهمیــت 
اشــتغال وکارآفرینی، از کســانی که با ارائه واجرای طرحهای آنان اشــتغال وکارآفرینی 
کــه جویــای کار هســتند ایجــاد خواهــد شــد حمایــت وپشــتیبانی الزم  بــرای کســانی 
بعمل آید. در این جلســه به تمامی طرحهای ارســالی به کمیته، رســیدگی وده طرح 

ارجاعــی مــورد موافقــت وتصویــب قــرار گرفــت
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انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان یکی از دانشگاههای سرآمد کشور

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جــزو یکــی از دانشــگاههای ســرآمد معرفــی شــد. بــه گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز، در پــی برگــزاری اولیــن جلســه هیــات امنــای دانشــگاه در ســال جــاری و همچنیــن تقدیــر و تشــکر معاونــت برنامه ریــزی 

و هماهنگــی وزارت و دبیرخانــه هیــات امنــای وزارت بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در حیطــه پایــش برنامــه 
کثریــت امتیــاز جــزو یکــی از دانشــگاههای ســرآمد بیــن دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی معرفــی شــد. کســب ا عملیاتــی و بــا  ده
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گزارش سمپوزیوم ترومبوز سینوسهای وریدی مغز

ســـمپوزیوم فصلـــی ســـکته مغـــزی 
ـــهای  ـــوز سینوس ـــوان ترومب ـــت عن تح
وریـــدی مغـــز توســـط گـــروه نورولـــوژی 
و مرکـــز تحقیقـــات علـــوم اعصـــاب 
و  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
انجمـــن حمایـــت از بیمـــاران ســـکته 
آذربایجانشـــرقی  اســـتان  مغـــزی 
ســـکته  انجمـــن  حمایـــت  بـــا  و 
در  مـــاه  تیـــر   14 در  ایـــران  مغـــزی 
تـــاالر شـــایانمهر دانشـــکده پزشـــکی 
بـــا حضـــور رئیـــس انجمـــن ســـکته 
مغـــزی ایـــران و اســـاتید از شـــهرهای 

مختلـــف کشـــور برگـــزار شـــد. در ایـــن 
یافته هـــای  آخریـــن  همایـــش، 
ترومبـــوز ســـینوس های  بـــا  مرتبـــط 
بـــه  و  گردیـــد  مطـــرح  مغـــز  وریـــدی 

شـــد. گـــذارده  اشـــتراک 
وریـــدی  سینوســـهای  ترومبـــوز 
مغـــز، بیمـــاری اســـت کـــه در داخـــل 
تشـــکیل  لختـــه  مغـــز  وریدهـــای 
ــنین  ــا در سـ ــه در خانـــم هـ ــود کـ میشـ
ـــان و  ـــی، زایم ـــال حاملگ ـــاروری بدنب ب
ـــارداری  ـــد ب ـــای ض ـــرف قرص ه ـــا مص ی
در  مقطعـــی  بصـــورت  مخصوصـــا 

ـــایع  ـــا روزه داری ش ـــی ی ـــفرهای زیارت س
اســـت فصـــل گـــرم تابســـتان بـــا دفـــع 
آب  جایگزینـــی  عـــدم  و  بـــدن  آب 
بـــدن نیـــز زمینـــه را بـــرای تشـــکیل 
مســـتعد  مغـــز  وریدهـــای  در  لختـــه 
مـــی ســـازد. ایـــن ببمـــاری در صـــورت 
بـــروز ســـبب ســـردرد، تهـــوع و اســـتفراغ، 
ـــف  ـــوارض مختل ـــیاری و ع ـــت هوش اف
عصبـــی و حتـــی مـــرگ میشـــود. در 
صـــورت تشـــخیص و درمـــان بموقـــع 
بیمـــاران کمـــک  ایـــن  بـــه  میتـــوان 

نمـــوده و نجـــات داد.
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گزارش مختصر از اولین مجمع سالمت شهرستان هشترود

امیــن امینیــان فرمانــدار هشــترود در 
هشــترود،  ســالمت  خیریــن  مجمــع 
و  خیریــن  حضــور  اینکــه  بیــان  بــا 
آفرینــی  نقــش  و  ســالمت  نخبــگان 
نشــان  ســالمت  عرصــه  در  آنهــا 
ســالمت  شــدن  اجتماعــی  از  بــارزی 
پایــدار  توســعه  الزمــه  گفــت:  اســت 
انســان ســالم اســت و بــرای داشــتن 
انســانهای ســالم سیاســت های وزارت 

ــالمت  ــردن س ــی ک ــت دراجتماع بهداش
بــود. خواهــد  بسیارراهگشــا 

دکتر بابایی رئیس شــبکه بهداشت و 
درمــان هشــترود در این مجمع بــا ارائه 
گــزارش کاملــی از فعالیت هــای صــورت 
اجــرای  گفــت:  منطقــه  در  گرفتــه 
طــرح تحــول ســالمت در منطقــه بــا 
همراهی ارزشــمند مســئولین دانشگاه 
و مســئولین ادارات و خیریــن بزرگــوار 

هشــترود  شهرســتان  فهیــم  مــردم  و 
ســالمت  شــاخص های  ارتقــای  در 
ــر  ــود. دکت ــش ب ــر بخ ــیار اث ــه بس منطق
نــور آبــادی در دبیــر کارگــروه ســالمت، 
در  اســتان  غذایــی  امنیــت  و  ایمنــی 
کلیــه  از  تقدیــر  ضمــن  جلســه  ایــن 
نهــاد  مــردم  ســازمانهای  مســئولین، 
و خیریــن بزرگــوار و ابــراز خرســندی از 
ــتان  ــالمت شهرس ــع س ــکیل مجم تش

گفــت: راه انــدازی کانونهــای ســالمت 
ــالمت  ــع س ــت اول مجم ــالت اولوی مح
در  ایشــان  بــود.  خواهــد  شهرســتان 
ادامــه افــزود: بــا راه انــدازی کانونهــای 
از  را  خــود  مطالبــات  مــردم  ســالمت 
نظــام ســالمت بــه خوبی می شناســند 
و در قبــال ســالمت خــود، خانوادشــان، 
احســاس  بیشــتر  همســایگان 

مســئولیت خواهنــد کــرد.
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خانه مشارکت مردمی شهرستان اسکو

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دوازدهمیـــن جلســـه  بـــه 
خانـــه مشـــارکت مردمـــی، بـــا حضـــور مهنـــدس رجبـــی، معـــاون فرمانـــدار، دکترهاشـــمی 
اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت و نماینـــدگان منتخـــب شـــوراهای 
ورزشـــکاران،  مذهبـــی،  هیئت هـــای  بهداشـــتی،  رابطیـــن  بهـــورزان،  اســـالمی، 
کارگـــران، بســـیج، خیریـــن، نماینـــده شـــهرداران، هنرمنـــدان، نهضـــت ســـواد آمـــوزی، 
کانـــون معلمـــان، انجمـــن اولیـــاء و مربیـــان، مددجویـــان کمیتـــه امـــداد، مـــدد جویـــان 
کانـــون بازنشســـتگان کشـــوری و نماینـــده دانشـــجویان و دانش آمـــوزان  بهزیســـتی، 
برگزارگردیـــد. در ابتـــدای ایـــن جلســـه مهنـــدس رجبـــی فرمانـــدار شهرســـتان اســـکو 
ضمـــن قدردانـــی از فعالیت هـــای گســـترده اعضـــای خانـــه مشـــارکت مردمـــی افزودنـــد 
کنیـــم  مـــا بایـــد عرصـــه را بـــرای مشـــارکت مـــردم در پروژه هـــای ســـالمت محـــور آمـــاده 
کمـــا اینکـــه تشـــکیل خانـــه مشـــارکت مردمـــی می توانـــد در تســـهیل دســـتیابی در 
طرح هـــای ســـالمت محـــور و توســـعه پایـــدار شهرســـتان و توانمنـــد ســـازی مـــردم در 
ارتقـــای ســـالمت خـــود و محیـــط در ســـطح شهرســـتان نمایانگـــر ایـــن مشـــارکت باشـــد. 
ــی  ــع و همگانـ ــبکه جامـ ــت شـ ــدم سرپرسـ ــمی اقـ ــول هاشـ ــید رسـ ــر سـ ــه دکتـ در ادامـ
ســـالمت ضمـــن ابـــراز خرســـندی از فعالیـــت اعضـــای خانـــه مشـــارکت مردمـــی، افزودنـــد 
کـــه  تـــا به حـــال از زمـــان تشـــکیل خانـــه مشـــارکت مردمـــی خیلـــی از مطالبـــات آنهـــا 

توســـط میانجیـــان خانـــه گـــزارش شـــده توســـط مســـئولین شهرســـتان بررســـی و مرتفـــع 
ـــت  ـــای حاکمی ـــردم در تصمیم گیری ه ـــارکت م ـــت مش ـــوع اهمی ـــن موض ـــه ای ک ـــده  ش
ـــه  ـــه ب ـــان در ادام ـــد. ایش ـــته باش ـــه داش ـــد ادام ـــن رون ـــم ای ـــه امیدواری ک ـــت.  ـــی اس محل
آمارهـــای معضـــل اعتیـــاد در ســـطح کشـــور اشـــاره نمـــوده و افزودنـــد ایـــن حـــوزه نیـــز 
کـــه نیازمنـــد مشـــارکت مردمـــی اســـت.  یکـــی از چالشـــهای مهـــم شهرســـتان میباشـــد 
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پایان دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور

مدیــران  آموزشــی  دوره  دومیــن 
منطقــه  دولتــی  بیمارســتان های 
شــمال غــرب کشــور پــس از هشــت مــاه 
بــه پایــان رســید. دکتــر لیــال دشــمنگیر، 
ایــن  اعــالم  بــا  دوره  علمــی  نماینــده 
آموزشــی  دوره  دومیــن  گفــت:  خبــر 
منطقــه  بیمارســتان های  مدیــران 
برگــزاری  از  پــس  غــرب کشــور  شــمال 
مالــی،  مدیریــت  شــامل  ۷مــاژول 

ــت و  ــت کیفی ــران، مدیری ــت بح مدیری
ایمنــی بیمــار، مدیریت زنجیــره تامین 
منابــع، مدیریــت اطالعــات، مدیریــت 
منابــع انســانی و حکمرانــی و مدیریــت 

رســید. پایــان  بــه  راهبــردی 
خانــم عباســی نماینــده اجرایــی دوره 
گفــت: خــدا را شــاکریم کــه ایــن دوره را 
ــاال  ــا کیفیــت ب ــز هماننــد دوره قبــل ب نی
و بــا موفقیــت بــه پایــان رســاندیم و 

امیدواریــم کــه اثــرات ایــن دوره هــا را در 
عملکرد بیمارســتان ها شــاهد باشیم. 
بزرگوارانــه  حمایتهــای  از  همچنیــن 
جنــاب  صومــی،  دکتــر  آقــای  جنــاب 
آقــای دکتــر فتــح الهــی و کلیــه مدیــران 
و کارشناســانی کــه در بهتــر برگــزار شــدن 
ایــن دوره مــا یــاری نمودنــد تشــکر و 
ــمنگیر در  ــر دش ــد. دکت ــی نمودن قدردان
ادامــه گفــت: بــه زودی تاریــخ برگــزاری 

بهبــود در  پــروژه  قالــب  کــه در  آزمــون 
و  آزمــون حضــوری  و  بیمارســتان  هــر 
بــه  باشــد  مــی  ای  دوره  ارزیابی هــای 
فراگیــران اعــالم می گردد. گفتنی اســت 
مــاژول پایــان دوره بــا عنــوان حکمرانی، 
بــه  راهبــردی  مدیریــت  و  رهبــری 
میزبانــی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
تاریــخ 13۹۷/04/11  از  ارومیــه  در شــهر 

برگــزار شــد. لغایــت 13۹۷/04/14 
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کارگروه سالمت در حوادث و پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارگــروه جلســه از,ســاعت  کارگــروه ســالمت در حــوادث و پدافنــد غیــر عامــل دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور رئیــس دانشــگاه و معاونیــن و اعضــای دبیرخانــه 
کارگروههــای هشــتگانه پدافنــد غیــر عامــل و برنامــه پاســخ نظــام ســالمت در حــوادث  11صبــح امــروز شــنبه در ســالن جلســه حــوزه ریاســت تشــکیل یافــت.در ایــن جلســه 
کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل در حــوزه  EOP بررســی و برنامه هــای عملیاتــی بــرای آمادگــی بیشــتر حــوزه ســالمت برنامه ریــزی شــد. همچنیــن مقــرر شــد جلســات ماهانــه 

کمیتــه بصــورت منظــم برگــزار شــود. ریاســت بــا حضــور اعضــای 
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نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  
تبریــز:  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
از  پیشــگیری  نمایشــگاه  برگــزاری 
فجــر  بــاغ  محوطــه  در  کــه  اعتیــاد 
برگــزار  هفتــه  یــک  مــدت  بــه  تبریــز 
معاونــت  بــرای  خوبــی  فرصــت  شــد 
ــا  ــا ب ــود آورد ت ــگاه بوج ــی دانش اجتماع
همــکاری معاونت هــای بهداشــت و 
درمــان در جهــت ارتقای ســواد ســالمت 

کنــد. فعالیــت  جامعــه 
ـــیه  ـ ـ ـ ـــدم در حاشـ ـ ـ ـ ـ اقـ دکتـــر طاهـــر 
برگـــزاری نمایشـــگاه گفـــت: نخبـــگان 
و  علمـــی  مراکـــز  فرهیختـــگان  و 
ـــاد،  ـــردم نه ـــازمان های م ـــگاهی، س دانش
ـــه  ـــی ک ـــی آنهای ـــالمت و تمام ـــن س خیری
دغدغـــه ســـالمت مـــردم را دارنـــد بایـــد در 
خصوص پیشـــگیری و مبـــارزه با اعتیاد 
ــتمر  ــر و مسـ ــری، موثـ ــارکت حداکثـ مشـ

ــته باشـــد. داشـ
معــاون اجتماعــی دانشــگاه بــر تحقــق 
ــر معظــم انقــالب اســالمی  فرامیــن رهب
آســیب های  کاهــش  بــر  مبنــی 

ــوان  ــام ت ــا تم ــد ب ــت: بای ــی گف اجتماع
ــم  ــام معظ ــن مق ــق فرامی ــه تحق زمین
ــا انشــاءاهلل در  رهبــری را فراهــم کنیــم ت
اینــده نزدیک شــاهد کنتــرل اعتیاد به 
ــی  ــیب اجتماع ــت اول آس ــوان اولوی عن

در جامعــه باشــیم.
اعتیادبـــه  شـــوم  پدیـــده  افـــزود:  وی 
ــت  ــا اولویـ ــدر و روان گردانهـ ــواد مخـ مـ
و  ماســـت  اجتماعـــی  آســـیب   اول 
ــرف  ــیوع مصـ ــد شـ ــن و رشـ کاهـــش سـ
مـــواد در بیـــن نوجوانـــان و جوانـــان 
افـــراد  زنـــان،  ورود  افزایـــش  جوامـــع، 
شـــاغل و تحصیـــل کـــرده بـــه چرخـــه 
بحـــران  یـــک  بـــه  آنـــرا  اعتیـــاد، 

کـــرد. خواهـــد  تبدیـــل  اجتماعـــی 
طاهراقـــدم گفـــت: سیاســـت اولویـــت دار 
کـــردن  اجتماعـــی  بهداشـــت  وزارت 
ـــه  ـــوص مقابل ـــت و در خص ـــالمت اس س
آســـیب های  کاهـــش  و  جـــدی 
مخـــدر  مـــواد  ُمعضـــل  و  اجتماعـــی 
نیـــز اجتماعـــی کـــردن پیشـــگیری و 
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر اجتنـــاب ناپذیـــر 

است.ایشـــان در ادامـــه نقـــش مـــردم 
را در امـــر اجتماعـــی کـــردن مبـــارزه بـــا 
ــت:  ــمرد و گفـ ــم برشـ ــدر مهـ ــواد مخـ مـ
اقدامـــات مقابلـــه ای و مبـــارزه جـــدی 
کاهـــش  و  مـــواد مخـــدر  ُمعضـــل  بـــا 
آســـیب های اجتماعـــی در دســـتور کار 
ــت  ــط اسـ ــتگاه های ذیربـ ــی دسـ تمامـ
و قطعـــٌا در ایـــن راه بایـــد مـــردم عزیـــز، 

مســـئولین را یـــاری دهنـــد. 
وی اظهــار داشــت: آنچــه مهــم اســت 
کارهای فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد 
ــوزش،  ـ ـ ـ اســت کــه در ایــن بــاره بــا آمـ
ــای  ـ ـ ـ ــازی گروه هـ ـ ـ اطالع رســانی و آگاه سـ
ــب در  ـ ــازی مناسـ ـ ـ ـ هــدف، فرهنگ سـ

ــیب های  ــا و آس ـ ـ ــش تقاضـ ــت کاه جه
ــٌا  ــه قطع ــه ک ــورت پذیرفت ــی ص اجتماع
در  نمایشــگاه هایی  چنیــن  برگــزاری 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــی بخش ــتای آگاه راس
ــزار  ــر گ ــدر تاثی ــواد مخ ــوم م ــده ش ــا پدی ب

ــود.  ــد ب خواه
بــا  نمایشــگاه  ایــن  اســت:  گفتنــی 
ــاد  ــازمانهای مردم نه ــور ادارات و س حض
اســتان در حــوزه پیشــگیری و مبــارزه 
ــزار  ــه برگ ــک هفت ــدت ی ــاد به م ــا اعتی ب
شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار   و  شــد 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و دیگر 
مسئولین استانی و شهرستانی در آیین 
افتتــاح ایــن نمایشــگاه شــرکت کردنــد.
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برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی دانشگاه

باحضــور ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
ــه،  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــی س ــه ای ــر منطق مدی
اســاتید و پژوهشــگرانی از سراســر کشــور طرح هــای 
ــید ــب رس ــه تصوی ــالمت ب ــا س ــط ب ــی مرتب تحقیقات
جلســه  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــورای پژوهشــی مرکــز تحقیقــات ســالمت و ایمنــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روز پنــج شــنبه 14 
ــت و  ــوزه ریاس ــس ح ــالن کنفران ــاه 13۹۷ در س ــر م تی
بــا حضــور مهنــدس خلیــل ســاعی مدیــر منطقــه 
ایــی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه و میهمانــان، 

اســاتید و پژوهشــگران از سراســر کشــور برگزار گردید و 
طرح هــای تحقیقاتــی مرتبــط بــا ســالمت مــورد نقــد 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت و ب ــرار گرف ــر ق و نظ
  همچنین در این جلسه تفاهم نامه همکاریهای 
مشــترک آموزشــی، تحقیقاتــی، پژوهشــی و فنــاوری 
مابیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دانشــگاه 
هنــر تبریــز بــه امضــاء رســیده و مبادلــه گردیــد. تــا در 
زمینــه مولتــی مدیــا و شــبیه ســازی و تکنیک هــای 
کاربردی در صوت، نور، حرکت و علوم شناختی و... 
همکاریهای میان رشــته ای مشــترک داشــته باشند.  

دکتــر صومــی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از ظرفیتهــای 
و مشــارکت در فرایند هــای  متعــدد  دانشــگاههای 
بــر  دانشگاه هاســت،  امــروز  ضــرورت  بین رشــته ای 
آموزشــی و معاونــت  لــزوم همکاری هــای معاونــت 
پژوهشــی بــا دانشــگاههای اســتان در زمینه هــای 
ــی الخصــوص در پژوهش هــای مرتبــط  مختلــف عل

ــا  احیــای دریاچــه ارومیــه تاکیــد کــرد. ب

سمن های استان آذربایجان شرقی 
در کارگاه دو روزه پیشگیری، کنترل و 

درمان اعتیاد شرکت کردند

 دکتــر طاهــر اقــدم معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز گفــت: فرهنــگ ســازی در راســتای 
ارتقــاء ســالمت و تاکیــد بــرای اصــالح روش زندگــی 
ــگاه  ــناخت جای ــا ش ــالمت ب ــوزه س ــم ح ــداف مه از اه
ایــن  ودر  اســت  مــردم  مشــارکت  جلــب  و  ســالمت 
ــان همــکاری ســازمانهای مــردم نهــاد می تواننــد  می
فرهنــگ  ارتقــای  و  ســالمت  ســطح  افزایــش  در 
داشــته  مهمــی  و  ویــژه  نقــش  ســالمت  عمومــی 

باشــند
ــالمت  ــوزش س ــه آم ــان اینک ــا بی ــدم ب ــر اق ــر طاه دکت
باعــث  و  بــرده  بــاال  را  مــردم  زندگــی  کیفیــت 
پیشــگیری از مرگ هــای زودرس مــی شــود گفــت: 
ــه  ــگیری، هزین ــز روی پیش ــا تمرک ــالمت ب ــوزش س آم
ای کــه صــرف درمــان مــی شــود را کاهــش مــی دهــد.

وی افــزود: برگــزاری کارگاه دو روزه آموزشــی تربیــت 
محــور  ســالمت  نهــاد  مــردم  ســازمانهای  از  مربــی 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا موضــوع پیشــگیری، 
کنتــرل و درمــان اعتیــاد و بــر اســاس مــدل جامــع 
توســط  ســالمت  ارتقــاء  و  آمــوزش  سیســتماتیک 
همکارانــم در معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی طراحــی و اجــرا مــی شــود.
اولویــت  اجتماعــی  آســیب  اعتیــاد،  گفــت:  وی 
دار ماســت و اجــرای دقیــق و مــداوم برنامه هــای 

عوامــل  کنتــرل  بــه  می توانــد  ســالمت  آمــوزش 
خطــر و اصــالح رفتارهــا و شــیوه های زندگــی کمــک 
ــدوی  ــر مه ــت: دکت ــی اس ــد.  گفتن ــادی کن ــیار زی بس
مدیــر کل امــور اجتماعــی اســتانداری آذربایجــان 
شــرقی ســخنران افتتاحیــه ایــن کارگاه دو روزه بــود 
و ضمــن تقدیــر از دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن 
کارگاه اســتفاده از توانمندیهــا و تاثیــر گزاری هــای 
ســازمانهای مــردم نهــاد را در ایــن خصــوص بســیار 

ارزشــمند توصیــف کــرد.
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در مرکز بهداشت استان برگزار شد
اولین نشست کارشناسان سالمت جمعیت و خانواده

ایـــن  در  دانشـــگاه،  عمومـــی  روابـــط  به گـــزارش 
مدیریـــت  اهـــداف  بـــه  رهبـــری  دکتـــر  نشســـت 
ـــاره  ـــاری اش ـــال ج ـــواده در س ـــت و خان ـــالمت جمعی س
ــارات معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه در  کـــرده و انتظـ
هـــر کـــدام از برنامه هـــا را عنـــوان نمودنـــد. ســـپس 
درســـتی  آزمایـــی،  راســـتی  ضـــرورت  خصـــوص  در 
آزمایـــی، رضایـــت ســـنجی، بـــه ویـــژه ثبـــت شـــماره 
تلفـــن همـــراه گیرنـــدگان خدمـــت و البتـــه تاثیـــر 
ایـــن آیتمهـــا در تخصیـــص اعتبـــار از وزارت متبـــوع 

توضیحـــات مبســـوطی ارائـــه نمـــود.

ــالمت  ــکاران س ــرف هم ــی از ط ــه نمایندگ ــه ب در ادام
ســاله  چنــد  زحمــات  از  خانــواده  و  جمعیــت 
مســئول  کارشــناس  اکبــری  مهنــاز  ســرکارخانم 
ســالمت جمعیــت و خانــواده شهرســتان چاراویمــاق 
و  تقدیــر  انــد،  شــده  منتقــل  تبریــز  بــه  اخیــرًا  کــه 
ســالمت  گــروه  کارشناســان  نهایــت  در  تشکرشــد. 
انتظــار  مــورد  شــاخص های  خانــواده  و  جمعیــت 
ــان  ــا کارشناس ــه ب ــر برنام ــک ه ــه تفکی ــا را ب برنامه ه
متناظــر شهرســتان هــا مــورد بحــث و بررســی قــرار 
امضــاء  از  بعــد  توافــق  برگــه  گردیــد  مقــرر  دادنــد. 

ــت  ــز بهداش ــه مرک ــتان ب ــتی شهرس ــن بهداش معاونی
گــردد. ارســال  اســتان 

و  جمعیــت  ســالمت  کارشناســان  نشســت  اولیــن 
ــتان  ــت اس ــز بهداش ــماره 2 مرک ــالن ش ــواده در س خان

در تاریــخ 12 تیــر برگــزار شــد. 
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جلسه بررسی و بازنگری برنامه چهار ساله معاونت 
بهداشت دانشگاه

جلســه بررســی و بازنگــری برنامــه چهــار ســاله معاونــت بهداشــت دانشــگاه بــا 
حضــور دکتــر درســتی معــاون بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان 
برنامــه در محــل مرکــز  کننــده  ارزیابــی  و ســایر مســئوالن واحدهــا و تیم هــای 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در ایــن  گردیــد. بــه  بهداشــت اســتان برگــزار 
کننــده  کوشــا، دکتــر دشــمنگیر و دکتــر عاقبتــی از اعضــاء تیــم ارزیــاب  جلســه دکتــر 
کارشناســی مرکــز بهداشــت اســتان برنامــه معاونــت  گروه هــای  بــه همــراه روســای 

گرفــت و آخریــن تغییــرات الزم در  کامــل مــورد بررســی و بازنگــری قــرار  بــه طــور 
ــد.  گردی ــی  ــال و نهای ــه اعم برنام

گردید در مرکز بهداشت استان برگزار 
برگزاری نشست فصلی گروه بیماری های غیرواگیر

اولیــن جلســه نشســت فصلــی گــروه 
بیماری هــای غیرواگیــر در ســال 13۹۷ 
مســئول  ــناسان  ـ کارشـ حضــور  بــا 
غیرواگیــر  گــروه  کارشناســان  و 
شهرســتانها و ســتاد مرکــز بهداشــت 
اســتان در محــل ســالن شــماره 2 مرکــز 

گردیــد. برگــزار  اســتان  بهداشــت 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
گــروه  رئیــس  شــعربافی  دکتــر 
غیرواگیــر  بیماری هــای  کارشناســان 
ــرض  ــن ع ــتان ضم ــت اس ــز بهداش مرک
بــه  آمدگویــی  خــوش  و  مقــدم  خیــر 
بیــان  را  جلســه  اهــداف  حاضریــن 
کردنــد. ایشــان وضعیــت توافــق مراکــز 
مراکــز  بــا  هــا  شهرســتان  بهداشــت 

و  متــن  پانــل،  درمانــی،  بهداشــتی 
دســتورالعمل علمــی تکمیــل چــک 
مراقــب  بهــورز،  پایــش  لیســت های 

نمــود. ارائــه  را  پزشــک  و  ســالمت 
گفتنــی اســت کارشناســان بیماریهای 
در  اســتان  بهداشــت  مرکــز  غیرواگیــر 
ــی را  ــر مطالب ــای زی ــوص فرآینده خص
ارائــه نمودنــد: صادقپــور، مســیر های 
دســتیابی بــه شــاخص های مربــوط 
ادغــام  ســرطان های  غربالگــری  بــه 
)ســرطان  شــبکه  نظــام  در  شــده 
ســرویکس(،  و  پســتان  کولورکتــال، 
پوردولتــی، برنامــه ارزیابــی فعالیــت 
شــاخص های  وضعیــت  بدنــی، 
3۷قانــون  مــاده  موضــوع  و  موجــود 

برنامــه پنجــم توســعه، شــرح وظایــف 
شهرســتان هــا در فعالســازی کمیتــه 
کارشــناس  عبدالهــی  و  مربوطــه 
بیماریهــای غیرواگیــر نحــوه تکمیــل 
گزینه هــای فرم اســتاندارد ثبــت موارد 
ــی  ــتی درمان ــز بهداش ــرطانی در مراک س
شــهری- روســتایی و مراکــز آموزشــی 
ــی کلیــه بیمارســتان هــا را بیــان  درمان
مســیر های  پاشــا،  ادامــه  در  نمــود 
شــاخص های  بــه  دســتیابی 
وضعیــت  گــزارش  خطرســنجی، 
موجود اجرای برنامه خطرســنجی در 
شهرســتان هــا و مراقبــت فشــار خــون 
در شهرســتان هــا را عنــوان کــرد و دکتــر 
طالبــی، مراقبــت و ثبــت مــوارد فنیــل 

کتونوری)PKU( و کم کاری مادرزادی 
و  ) ی ئیــد و تیر هیپو ( ی ئید و تیر
 هایپرلیپیدمی و روند اجرایی شنوایی 
دکترســلطانی،  و  اســتان  در  ســنجی 
کلیــات مراقبــت دیابــت در نــرم افــزار 
بــه  منتهــی  مســیر های  و  ســیب 
اســتخراج آمــار دیابــت از نــرم افــزار  و 
ژنتیــک  موضوعــات  یگانــه،  دکتــر 
و  چشــم  تاالســمی،  اجتماعــی، 
ــم  ــمی و ک ــاران تاالس ــت بیم ــوه ثب نح
در  تاالســمی  از  غیــر  بــه  خونی هــای 

نــرم افــزار ســیب را بیــان نمــود.
کارشناســان  ســواالت  بــه  پایــان  در 

شــد. داده  پاســخ  شهرســتان 

گردید: در مرکز بهداشت استان برگزار 
 برگزاری اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه

کارشناســان  گــروه  فصلــی  نشســت 
بهبــود تغذیــه جامعــه مرکــز بهداشــت 
اســتان در ســال ۹۷ در شهرســتان جلفا 

ــد. ــزار گردی برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
شــبکه  رئیــس  شــیرعلیزاده  دکتــر 
بهداشــت و درمــان شهرســتان جلفــا 
میهمانــان،  بــه  مقــدم  خیــر  ضمــن 
تامیــن  در  تغذیــه  نقــش  و  اهمیــت 

نمودنــد. بیــان  را  جامعــه  ســالمت 
گــروه  رئیــس  پورعلــی  مهنــدس 
کارشناســان بهبــود تغذیه جامعه مرکز 
بهداشــت اســتان نیــز ضمــن تبییــن 

گزارشــی  جلســه،  برگــزاری  اهــداف 
ریــزی  برنامــه  و  گــروه  فرایندهــای  از 
ــک  ــتورالعمل پزش ــال ۹۷، دس ــرای س ب
مبتنــی  پرداخــت  و  خانــواده شــهری 
بــر عملکــرد، همچنیــن درخصــوص 
ســنجش  بــرای  ریــزی  برنامــه 
دانش آمــوزان، برنامــه ایران اکــو، اجرای 
برنامه هــای کمپین هــای تغذیــه ای 
در  برنامه هــا  پایــش  مهدکــودک،  در 

نمودنــد. ارائــه  را  شهرســتانها 
معــاون  صفــری  مهنــدس  ادامــه  در   
بهداشــت شــبکه بهداشــت و درمــان 
جلفــا نیــز بــه معرفــی وضعیــت تغذیــه 

ای شهرســتان پرداخــت.
مهنــدس غیبــی کارشــناس تغذیــه بــه 
عنــوان مــدرس نیــز نقــش تغذیــه در 
حفظ ســالمت انســان را بیان نمودند.

در این کارگاه اصغری کارشناس بهبود 
ــه  ــز ب ــز بهداشــت اســتان نی ــه مرک تغذی
ترتیــب شــرح وظایف و نحــوه عملکرد 
کارشــناس تغذیــه مراکــز و ارایه خدمت 
چــک  ســیب،  ســامانه  براســاس 
ــت،  ــای بهداش ــش خانه ه ــت پای لیس
ــناس  ــک و کارش ــالمت، پزش ــب س مراق
تغذیــه و دســتورالعمل نحــوه پایــش 
آنهــا بویــژه از طریــق ســامانه ســیب، 

دســتورالعمل اســتخراج شــاخصهای 
تغذیــه از ســامانه ســیب را ارائــه نمــوده 
و نقــاط ضعــف و قــوت شــاخصهای 

شهرســتانها را بررســی نمودنــد.
بهبــود  کارشــناس  کوشــا  پایــان  در 
تغذیه مرکز بهداشــت اســتان مطالبی 
در  تغذیــه  مدیریــت  درخصــوص 
بحــران ارائــه نمــوده و ســپس نتایــج 
ــوص  ــز HMC را در خص ــهای مرک پایش
تحلیــل  تغذیــه  بهبــود  فرایندهــای 
نمــوده و نتایــج آن را بــا شــاخصهای 

نمودنــد. مقایســه  ســیب 
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تشکیل جلسه کانونهای 
سالمت کالن شهر تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه   بــه 
کالن  کانون هــای ســالمت  جلســـــــه 
شــهر تبریــز برگــزار شــد اعضــای جلســه 
مجتمع هــای  مدیــران  از  متشــکل 

بیســت گانــه ســالمت دولتــی و خصوصــی تبریــز، یــک نفــر از اعضــای کلیــدی هیات 
امنــا از هــر مجتمــع، مســئولین واحدهــای ســتادی مرکــز بهداشــت تبریــز و مســئولین 
معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــود. ابتــدا دکتــر عبــادی رئیــس 
کانونهــای ســالمت، اهــداف، فراینــد  مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز درخصــوص 
کــرد و ســپس دکتــر  گیــری و روش اجــرای آن در شهرســتان تبریــز صحبــت  شــکل 
کارگــروه ایمنــی ســالمت و امنیــت غذایــی اســتان و دکتــر علیــزاده  نــور آبــادی دبیــر 

مدیرمولفه هــای اجتماعــی موثــر بــر ســالمت دانشــگاه مطالــب الزم را در خصــوص 
کانونهــای ســالمت محــالت و نتایــج مثبــت آن در رفــع  اهمیــت و اولویــت تشــکیل 
مشــکالت ســالمت مــردم بیــان داشــتند.  بعــد از صحبــت وهمفکری هــای چنــد نفــر 
ــا  گیــری شــد و تعــداد هفــت نفــر از اعضــای هیــات امن ــا رای  از اعضــای هیــات امن
گانــه تبریــز جهــت حضــور  بعنــوان نماینــدگان هیــات امناهــا مجتمع هــای بیســت 
مرتــب و انتقــال مطالــب در جلســات مجمــع ســالمت شهرســتان انتخــاب شــدند.

کارگاه آموزشی تربیت مربی اعتیاد در تبریز

رئیــس اداره توانمندســازی ســازمان های مــردم نهــاد ســالمت معاونــت اجتماعــی 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه عنــوان هــالل احمــر در واقــع یــک  وزارت بهداشــت 
گــروه امــداد و نجــات را در ذهــن هــا تداعــی می کنــد ولــی در حقیقــت هــالل احمــر 
یــک ســازمان مردم نهــاد بســیار بــزرگ، قدیمــی و جهانــی اســت و می تــوان از 
توانمندی هــای ایــن ســازمان در خصــوص پیش گیــری از آســیب های اجتماعــی 
گفت: خوشــبختانه با ایجاد معاونت  کشــور بهره برد. خانم دکتر شــیال غفاری  در 

کشــور امــکان همــکاری دانشــگاه ها بــا  اجتماعــی در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کــه  دیگــر ارگانهــا و ســازمان های مردم نهــاد بیشــتر فراهــم شــد و ایــن اتفــاق خــوب 
کارگاههــای  ــا برگــزاری  ــا همــکاری هــالل احمــر ب دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ب
کشــوری بــه بحــث اعتیــاد بعنــوان یــک آســیب اجتماعــی  آمــوزش تربیــت مربــی 
کــه منشــاء بســیاری دیگــر از آســیب های اجتماعــی بعــدی هســت  اولویــت دار 

پرداختــه انــد بســیار بــا ارزش و مــورد تقدیــر اســت.
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با حضور نماینده ولی فقیه در استان
آیین اختتامیه دومین طرح بزرگ با قرآن در رمضان برگزار شد

در راستای برنامه های پایش فرهنگی دانشگاه آیین اختتامیه دومین طرح بزرگ با 
قرآن در رمضان با حضورحجه االســالم و المســلمین دکتر ســید محمد علی آل هاشــم 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه تبریــز بــه همــت اداره توســعه فعالیتهــای 
قران و عترت دانشگاه و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
کــه بــا حضــور اســاتید،  در مســجد رســول اهلل برگــزار شــد. در ایــن مراســم معنــوی 

پیشکســوتان، حافظان کل قرآن و بویژه با حضور و تالوت مهمان ویژه این مراســم 
اســتاد مهــدی غــالم نــژاد ) قــاری بین المللــی قــرآن، نفــر دوم مســابقات قــرآن روســیه 
و نفــر اول مســابقات قــرآن دانشــجویان مســلمان جهــان( برگــزار شــد از ترتیــل خوانــان 
دومیــن طــرح بــزرگ بــا قــرآن در رمضــان کــه در طــول مــاه مبــارک رمضــان در نمازخانــه 
ســتاد مرکــزی و مســجد رســول اهلل دانشــگاه اجــرا شــده بــود تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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بالگرد اورژانس تبریز ناجی بیمار قلبی در شهرستان ملکان

ــوم پزشــکی تبریــز، رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل ــه  ب
گفــت: بعــد از ظهــر جمعــه 21تیرمــاه بــا توجــه بــه وضعیــت بالینــی بیمــار قلبــی مســئولین بیمارســتان فارابــی ملــکان تقاضــای 
ــا توجــه بــه نیــاز بیمــار قلبــی بــه مرکــز درمانــی تخصصــی بالگــرد اعــزام و  کردنــد. دکتــر فــرزاد رحمانــی ابــراز داشــت ب بالگــرد 

مرد62ســاله تحــت اقدامــات درمانــی اورژانــس هوایــی بــه بیمارســتان شــهید مدنــی تبریــز انتقــال یافــت.

71
76

هم
 اد

هر
ظا

ر: 
خب

س 
شنا

کار

89   شماره هجدهم - تابستان 1397   فصلنامه ندای سالمت



فراخوان فلوشیپ بنیاد دکتر شوشا در سال 2019 توسط دفتر منطقه ای سازمان 
جهانی بهداشت

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت  بــه 
تحقیقــات و فنــاوری، دفتــر منطقــه ای 
فلوشــیپ  بهداشــت  ســازمان جهانــی 
را   201۹ ســال  در  شوشــا  دکتــر  بنیــاد 
کثــر 1۵ هــزار  کــه حدا گــزارش، جایــزه ایــن فلوشــیپ  کــرد.  بــر اســاس ایــن  اعــالم 
کارشناســی ارشــد در رشــته  فرانــک ســوئیس مــی باشــد بــه منظــور کســب دیپلــم یــا 
کــه دارای ســوابق علمــی و اجرایــی شــاخص در حــوزه  Public Health بــه فــردی 
ــزارش، تســلط  گ ــاس ایــن  ــرد. براس گی ــق مــی  ــوم پزشــکی باشــد، تعل ســالمت و عل
کثــر 3۵ ســال  بــه زبــان انگلیســی بــا ارائــه مــدرک TOEFL یــا IELTS و داشــتن حدا

کمیتــه بنیــاد شوشــا جهــت بررســی  گفتنــی اســت،  کاندیداهــا اســت.  ســن از شــرایط 
کمیتــه  نامزدهــای معرفــی شــده در حاشــیه برگــزاری شــصت و پنجمیــن جلســه 
منطقه ای ســازمان جهانی بهداشــت RC6۵ در شــهر خارطوم )ســودان( از تاریخ 1۵ 
کتبــر ســال 201۸ )26- 23 مهــر مــاه ســال جــاری( تشــکیل و تصمیمات  لغایــت 1۸ ا
ــد و  ــد ش ــاع خواهن ــه 201۹ ارج ــازمان در ژانوی ــی آن س ــأت اجرای ــی هی ــه آت ــه جلس ب
پــس از تأییــد نامــزد معرفــی شــده، فــرد منتخــب جوایــز خود را در شــصت و ششــمین 
کمیتــه منطقــه ای در ســال 201۹ دریافــت خواهــد نمــود. عالقمنــدان الزم  جلســه 
اســت ضمــن تکمیــل فــرم پیوســت و ارائــه مســتندات، از طریــق معاونت هــای 

ــد. ــدام نماین ــور اق کش ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــاوری دانش ــات و فن تحقیق
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بهره برداری از7 دستگاه آمبوالنس جدیدوپیشرفته به 
پایگاههای فوریتهای پزشکی )115 ( شهرستان اسکو

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، آئیــن بهره بــرداری  بــه 
اســکو  شهرســتان  پزشــکی  فوریت هــای  پیشــرفته  و  جدیــد  آمبوالنس هــای  از 
بــا حضوردکتررحمانــی، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
هاشــمی اقدم،  دکتــر  اســکو،  شهرســتان  فرمانــدار  محمــدزاده،  دکتــر  اســتان، 
سرپرســت شــبکه جامــع و همگانــی ســالمت شهرســتان اســکو، حــاج آقــا حیــرت، 
ــی از  ــبکه و جمع ــان ش ــت و درم ــن بهداش ــکو، معاونی ــالمی اس ــورای اس ــس ش رئی
کارشناســان و مســئولین شــبکه و فوریت هــای پزشــکی اســتان و شهرســتان برگــزار 
گزارشــی از مــدل  گردیــد. در ابتــدای ایــن مراســم، دکتــر هاشــمی اقدم، ضمــن ارائــه 
و تجهیــزات موجــود در آمبوالنس هــای جدیــد، آمبوالنس هــای جدیــد تحویلــی 
کــرده  کشــور عنــوان  اســتفاده شــده در  آمبوالنس هــای  از  نــوع پیشــرفته ای  را 
وخاطرنشــان شــد ایــن آمبوالنس هــا توانایــی انجــام بســیاری از اقدامــات پیــش 
بیمارستانی درمحل حادثه را دارا می باشند. در ادامه دکتر رحمانی، ضمن تشکر 
از مســئولین شهرســتان و تعامــل آنهــا بــا مرکــز فوریتهــای پزشــکی، یــادآور شــدند ۷ 
دســتگاه آمبوالنــس جدیــد و پیشــرفته بــه نــاوگان 11۵ شهرســتان اســکو تحویــل 
داده شــده وخاطرنشــان شــدند بــا تحویــل ایــن آمبوالنس هــا زمــان و کیفیــت ارائــه 
خدمــات اورژانســی بــه هموطنــان بســیار متفاوت تــر از قبــل خواهــد بــود. در ادامــه 

دکتــر محمــدزاده ضمــن اعــالم رضایــت ازمرکــز فوریت هــای پزشــکی شــبکه جامــع 
ــی ســالمت شهرســتان، خاطرنشــان شــد حضــور نیروهــای فوریت هــای  و همگان
پزشــکی شهرســتان بر بالین بیمار و حادثه دیدگان ازاســتاندارد اســتانی و کشــوری 
ــاوگان 11۵ شهرســتان اســکو  ــه ن ــد ب ــا تحویــل آمبوالنس هــای جدی ــوده و ب ــاال ب ب
ایــن خدمــات بــا ســرعت و کیفیــت باالتــری نســبت بــه قبــل انجــام خواهــد گرفت. 
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برگزاری دوره اول کارگاههای مهارت آموزی زایمان طبیعی 1397

طبیعـــی  زایمـــان  آمـــوزی  مهـــارت  کارگاه هـــای  اول  دوره 
مبتنـــی بـــر دســـتورالعمل اجرایـــی وزارت متبـــوع روزهـــای 
دوم، ســـوم و چهـــارم مـــرداد مـــاه ســـالجاری بـــا حضـــور اســـاتید 
ـــا هـــدف توانمندســـازی پرســـنل مامایـــی شـــاغل در  برنامـــه ب
ـــز آموزشـــی درمانـــی تابعـــه اســـتان،  ک بلوک هـــای زایمانـــی مرا
آمـــوزش  مرکـــز  در  معاونـــت  ایـــن  مامایـــی  واحـــد  توســـط 
شـــد.  برگـــزار  داروســـازی  دانشـــکده  بالینـــی  مهارت هـــای 

ــود: ح بـ ــر ــن شـ ــه ایـ ــده بـ ــاد شـ ــه یـ ــرفصل های برنامـ سـ
روز اول شــامل: پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد- اصــول و  �

اهــداف مهــارت بالینی-ارزیابــی ســالمت جنیــن- پــره 
کالمپســی- خونریــزی پــس از زایمــان و  کالمپســی و ا ا

کار عملــی و پرســش و پاســخ حیــن زایمــان- 
بریــچ،  � زایمــان  دیستوشــی،  انــواع  شــامل:  دوم  روز 

ــا مــوالژ و  ــی ب کار عمل ــوم و فورســپس،  کی اســتفاده از وا
پرســش و پاســخ

روز ســوم شــامل: توانایــی انجــام احیــاء مــادر بــاردار ،  توانایــی 
ــا روی  ــرای احی ــی و اج کار عمل ــان و  ــاق زایم ــوزاد در ات ــا ن احی
ماکــت مــادر و نــوزاد )توســط اســاتید و شــرکت کننــدگان( بــود.
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چهار پرسش و پاسخ مربوطه درخصوص سیاست های پژوهشی درسال 97

گزارش روابط عمومی دانشــگاه، چهار پرســش محتمل اســاتید محترم و پاســخ مربوطه درخصوص سیاســت های  به 
پژوهشــی دانشــگاه درســال ۹۷ جهــت اطــالع و رفــع ابهامــات ممکــن، از طــرف معاونــت پژوهشــی دانشــگاه بــه قــرار زیــر 

تدویــن و اطالع رســانی شــد. 

1- باتوجه به اعالم سیاست های پژوهشی دانشگاه در سال 97 مهم ترین 
تغییرات نسبت به سیاست های سال قبل شامل چه مواردی است؟

گرنت هــای مســتقیم پژوهش گــران  عمده تریــن تغییــرات مربــوط بــه تجمیــع 
گرنــت بــه محققیــن از محــل اندیــس  می باشــد. در ســالهای قبــل چندیــن مــورد 
گرفــت و بــرای هریــک از ایــن  اچ، افزایــش اندیــس اچ، مقالــه برتــر و... تعلــق مــی 
ــل  ــی مراح ــس از ط ــه و پ ــزال تهی ــه پروپ ــتی خالص ــرم بایس ــن محت ــوارد محققی م
گرنــت اقــدام مــی نمودنــد. در سیاســت های ســال  اداری نســبت بــه دریافــت 
گرنــت براســاس عملکــرد ســال ۹۵ )یــا  ۹۷ همــه ایــن مــوارد تجمیــع شــده و مبلــغ 
ــا  ــز ب گرنــت ســال ۹6 نی ــد. 3 مــورد  ــرم تخصیــص مــی یاب 2016( محققیــن محت
ــدگان  ــت برگزی گرن ــامل  ــه ش ک ــاری ادامــه خواهــد یافــت  ــال ج ــر در س ــدک تغیی ان
پســا  کشــور،  از  ج  خــار دانشــکاه های  بــا  مشــترک  پایاننامــه  رازی،  جشــنواره 
ح هــای تحقیقاتــی مشــترک مــی باشــند، امیــد اســت بــا  دکتری هــای مشــترک و طر
کیفــی بــرون  کمــی و  چابــک ســازی روندهــای اصلــی حمایــت از محققیــن، ارتقــاء 

ــیم.  ــاهد باش ــگاه را ش ــی دانش ــای پژوهش داده
 

ح پایاننامه های  ح ها و طر 2- سیاست های جدید درخصوص طر
گذشته داشته است؟ دانشجویان چه تغییراتی نسبت به سال 

ح، داوری، پرداخت  عمــده تریــن تغییــر مربــوط بــه انتقال کامل پروســه قبــول طــر
ح پایاننامــه از ســتاد معاونــت به دانشــکده ها  ح یــا طــر مالــی و نظــارت براجــرای طــر
ــا  ــکده ی ــط دانش ــده توس ــه ش ــارات هزین ــاط دادن اعتب ــی و ارتب ــز تحقیقات ک ــا مرا ی
مرکــز تحقیقاتــی بــه بــرون دادهــای مربــوط براســاس مصوبــات شــورای پژوهشــی 
دانشــگاه در ســال های قبل بوده اســت. متاســفانه در مواردی بحث داوری های 
ح بــه طــور جــدی انجــام نگرفتــه و بــرای پایاننامه هــای مصــوب  علمــی و مالــی طــر
ح پایاننامــه بــا تکمیــل  همیشــه ســقف اعتبــار مصــوب لحــاظ شــده اســت و هرطــر
مقــاالت مــورد انتظــار در آئیــن نامه هــای آموزشــی از پــروژه خــود دفــاع نمــوده و 
ح پایاننامه ها نداشــته اند  اســاتید راهنمــا نیــز اغلــب رغبتــی بــه تســویه حســاب طــر
بدیــن ترتیــب در برخــی مــوارد بــه ازای 1۸0 میلیــون ریــال هزینــه بجــای 3 مقالــه 
ســطح یــک، فقــط دو مقالــه ســطح یــک بعنــوان بــرون داد بــه دانشــگاه برمــی 
ــرای بررســی  ــه ای ب گان ــاب جدا ــرای هرمحقــق حس ــال ب ــاءاله از امس گشــت. انش
دینامیــک تعــادل درون داد- بــرون داد تنظیــم و اعتبــارات پژوهشــی بیشــتر 

کــه بــرون دادهــای بیشــتری داشــته  بــه محققینــی تخصیــص داده خواهــد شــد 
کــردن پروســه  ح پایاننامــه داده شــده جــدا  کــه درخصــوص طــر انــد. تغییراساســی 
تســویه حســاب مالــی بــا دانشــجو و انجــام تســویه حســاب بــا اســتاد راهنمــای 
کــه داشــجوی  اول پایاننامــه مــی باشــد، متاســفانه در مــوارد اندکــی شــاهد بودیــم 
کارشناســی ارشــد هزینــه دریافــت شــده بــرای پایاننامه را شــخصا" عودت مــی داده 
کنــد و ایــن مــورد بــرای دانشــگاه قابــل قبــول نمــی باشــد و اســاتید  تــا بتوانــد دفــاع 
کننــد بایســتی تعهــدات مالــی مربوطــه و  راهنمــا وقتــی پایاننامــه ای را تقبــل مــی 
تســویه حســاب تعهــدات مالــی و تامیــن امتیــازات پژوهشــی را نیــز عهــده دار شــود 
ــا  ــتاد راهنم ــتی اس ــز، نبایس ــد نی ــد ش ــه نخواه ــه مقال ــج ب ــه ای منت ــر پایان نام گ و ا

درخواســت اعتبــار پژوهشــی بــرای آن بنمایــد.

3- دالئل اصلی تغییرات فوق الذکر در سیاست های پژوهشی چه بوده اند؟
عمده تریــن دلیــل ضعــف و کارآمــدی انــدک در مدیریــت علمــی و مالــی طرح هــای 
تحقیقاتــی و طــرح پایاننامه هــا بــود کــه مــا را بــه طــرف تغییــر در راســتای مدیریــت 
ایــن مــوارد توســط محققیــن و شــورای پژوهشــی دانشــکده ها یــا مراکــز نمــود. 
شــخص  دانشــگاه  اصلــی  حســاب  طــرف  مســتقیم  گرنت هــای  درخصــوص 
محققیــن فعــال دانشــگاه بــوده و تنهــا خواســته دانشــگاه از محققیــن، ادامــه 
فعالیــت هــا در الیــن تحقیقاتــی مصوب هرمحقــق، هزینه کرد قســمتی از گرنت ها 
در هدایــت پایاننامه هــا و توجــه بــه ارتقــاء کیفــی و کمــی بــرون دادهــای پژوهشــی 
خواهــد بــود در خصــوص اعتبــارات هزینــه شــده توســط دانشــکده ها و مراکــز، نیــز 

ایــن واحدهــا درمقابــل شــورای پژوهشــی دانشــگاه پاســخگو خواهنــد بــود.

4- آیا تغییراتی در موارد اجرائی جشنواره پژوهشی دانشگاه انجام شده است؟
نــام داوطلبیــن در قالــب درخواســت شــرکت و بررســی  تغییــرات از رونــد ثبــت 
و  دانشــگاه  دانشــکده،  ســطح  در  امتیازگــذاری  و  کاغــذی  مســتندات  تمامــی 
نهایتــا" شــورای پژوهشــی بــه رونــد انتخــاب براســاس مســتندات بارگــزاری شــده 
در سیســتم پژوهــان و امتیــاز گــذاری فعالیت هــا براســاس شــاخص های مهــم 
و ســهل الحصول و توســط سیســتم پــردازش ســامانه رایانــه ای انجــام خواهــد 
شــد و انشــاءاهلل بخــش مهمــی از زمــان کارشناســان و مدیــران محتــرم پژوهشــی 
کــه هرســال صــرف انتخــاب برگزیــدگان می شــد صرفه جوئــی خواهــد شــد ریــز 
ایــن شــاخص هــا و رونــد اجرائــی اخیــرا" طــی نامــه ای بــه دانشــکده ها و مراکــز 

تحقیقاتــی دانشــگاه ابــالغ شــده اســت.
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 سانحه رانندگی با هشت مصدوم و یک فوتی در محور صوفیان تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، شــادی نیــا ســخنگوی اورژانــس اســتان  بــه 
گفــت ســاعت 22روز بیســت و نهــم تیرمــاه برخــورد پژو40۵بــا  آذربایجــان شــرقی 
آردی در محــور صوفیــان تبریــز محــدوده چلــه خانــه مصدومیــت هشــت نفــر 
ازسرنشــینان دو خــودرو را منجــر شــد و کارشناســان اعزامــی اورژانــس مصدومین را 

تحــت اقدامــات درمانــی اولیــه بــه بیمارســتان امــام رضــا علیه الســالم تبریــز انتقال 
دادنــد.  وی افــزود در ایــن حادثــه علیرغــم تــالش اورژانــس دختــر هفــت ماهــه 

بدلیــل شــدت جراحــات وارده جــان باخــت. هم
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جلسه رئیس دانشگاه، معاون بهداشت، روسای 
شبکه های بهداشتی ودرمانی، مدیران و روسای 

ستادی جهت ارائه راهکارهای صرفه جویی

ــگاه  ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــوم پزشـــکی تبریـــز عصـــر روز بیســـت  عل
وششـــم تیرمـــاه نودوهفـــت جلســـه ای 
بـــا حضـــور رئیـــس دانشـــگاه، معـــاون 
ــتادی  ــای سـ ــران، رؤسـ بهداشـــت، مدیـ
و  بهداشـــتی  شـــبکه های  رؤســـای  و 
درمانی شهرســـتانها در سالن کنفرانس 

حـــوزه ریاســـت برگـــزار گردیـــد.
دانشـــگاه  رئیـــس  صومـــی  دکتـــر 
روســـای  جلســـه  در  حضـــور  بـــا  نیـــز 
در  درمـــان  و  بهداشـــت  شـــبکه های 
و  صرفه جویـــی  فرهنـــگ  خصـــوص 
اســـتفاده بهینـــه از منابـــع مصارفـــی 
گفـــت: هـــدف مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا 
ارائـــه  بهینـــه  خدمـــات  کـــم  هزینـــه 
بـــا  شـــبکه ها  روســـای  بـــه  و  دهیـــم 
نمـــوده  اشـــاره  صرفه جویـــی  رویکـــرد 
و گفـــت اگـــر خدمتـــی در شـــبکه های 
اجرائـــی  قابـــل  درمانـــی  و  بهداشـــتی 
شـــدن اســـت حتمـــا بایـــد خدمـــت را در 
ـــی  ـــتی و درمان ـــبکه های بهداش ـــود ش خ
انجـــام داد و در ایـــن راســـتا مســـئولیت 
ـــد. ـــی کن ـــدا م ـــود پی ـــتر  نم ـــری بیش پذی
فرهنـــگ  زمینـــه  در  همچنیـــن  وی 
کمیتـــه  تشـــکیل  جویـــی  صرفـــه 
شـــبکه های  در  را  مصـــارف  منابـــع 
بهداشـــتی ودرمانـــی ضـــروری دانســـته 
ـــه  ـــتمر وارائ ـــزاری مس ـــت برگ ـــه اهمی و ب
ـــد  ـــه تاکی ـــن کمیت ـــروز در ای ـــهای ب گزارش
کـــرد وگفـــت یکـــی دیگـــر از روشـــهای 
مهـــم تقلیـــل و کاهـــش در هزینه هـــا 
در  ارجـــاع  نظـــام  صحیـــح  اجـــرای 

می باشـــد. ســـطوح  تمامـــی 
ــه اهمیــت  رئیــس دانشــگاه در ادامــه ب
و  نمــوده  اشــاره  عامــل  غیــر  پدافنــد 

وظیفــه  تریــن  اصلــی  داشــت  اظهــار 
ــازی در  ــون س ــل مص ــر عام ــد غی پدافن

اســت. مقابــل تهدیــدات 
ــتی  ـ ـ ـ ــتی معــاون بهداشـ ـ ـ ـ ـ دکتــر درسـ
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن 
ســیب  ســامانه  اهمیــت  بــه  تاکیــد 
وثبــت داده هــای الکترونیکــی و بــروز 
در ایــن ســامانه ادامــه داد بحث پایش 
واحدهــای محیطــی وپایــش بموقــع 
بایــد در  ثبــت شــده  ایــن داده هــا ی 

راس امــور قــرار بگیــرد.
تنگاتنــک  ارتبــاط  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آموزش و پــرورش با معاونت بهداشــتی، 
بین بخشــی  همکاری هــای  تــداوم 
در خصــوص مــدارس مــروج ســالمت، 
بحــث  در  روزی  شــبانه  مــدارس 
خوابگاه هــا، تغذیــه وســالمت آنــان را 

بیــش از پیــش خواســتار شــد.
مســـتمر  پایـــش  بهداشـــتی  معـــاون 
بیماریهـــای غیـــر واگیـــر را از راهبردهای 
ـــه ســـالمت را از  نظـــام ســـالمت ومقول
ـــد  ـــوزه پدافن ـــر در ح ـــم و موث ـــل مه عوام
خصـــوص  در  و  دانســـته  غیرعامـــل 
ســـامانه ســـیب در حوزه هـــای مختلـــف 
ــتی  ــت بهداشـ ــژه معاونـ ــگاه بویـ دانشـ
بـــه همـــت و پشـــتکار کارکنـــان ایـــن 
را  چشـــمگیری  فعالیت هـــای  حـــوزه 

بـــه انجـــام رســـانده اند.
ـــت  ـــار معاون ـــناس آم ـــری کارش ـــرم ذاک اک
جلســـه  ایـــن  در  نیـــز  بهداشـــتی 
ـــیب را ارائـــه  ـ ـ ـــامانه سـ ـ ـ ـ گزارشـــی از سـ
نمـــوده وانتقـــال داده هـــا واطالعـــات 
از تمامـــی دســـت  را  دقیـــق ودرســـت 
ـــتار  ـــامانه را خواس ـــن س ـــه ای ـــدرکاران ب ان
شـــد و ادامـــه داد بـــا انتقـــال داده هـــا 

ـــامانه  ـ ـ و اطالعـــات درســـت بـــه ایـــن سـ
می تـــوان تصمیم گیری هـــای بجـــا و 
درســـتی بـــرای مناطـــق یـــا شهرســـتان ها 

و  روســـتاها گرفـــت.
مدیرگــروه  شــعرباف  جبرئیــل  دکتــر 
ــر معاونــت  ـ ـ ـ ــای غیرواگیـ ـ ـ ـ بیماری هـ
ــام  ـ ـ ــت انجـ ــزارش وضعی ــت گ ـ ـ بهداشـ
گــروه  ــتان  ـ ـ ـ ـ اسـ کل  ــنجی  ـ ـ ـ خطرسـ
ســه ماهه  در  غیرواگیــر  بیماری هــای 
کاهــش  رویکــرد  بــا   ،۹۷ ســال  اول 
بیماریهای غیرواگیر را ارائه و راهکارها 
و راهنمایی هــای الزم جهــت کاهــش 
ایــن نــوع بیماریهــا بــه حاضریــن در 
جلســه بخصوص روســای شــبکه ها را 

شــد. رهنمــون 
دکتـــر رحمانـــی رئیـــس مرکـــز فوریتهـــای 
دلفـــرح  وفرامـــرز  اســـتان  پزشـــکی 
مرکـــز  پدافنـــد غیرعامـــل  کارشـــناس 
ایـــن  در  نیـــز  پزشـــکی  فوریتهـــای 
تشـــکیل  دســـتورالعمل  جلســـه 
در  عامـــل  غیـــر  پدافنـــد  کمیتـــه 
ـز  ـ ـ ـ ــــکی تبریـ دانشگاه های علوم پزشـ
ــــن وضعیـــت پدافنـــد  ـ ـــه و آخریـ ـ ـ ـ ـ را  ارائـ
ـــرای  ـــور ب ـــدات متص ـــل و تمهی غیرعام

ـــر  ـــد غی ـــرد پدافن ـــا رویک ـــتان ها ب شهرس
نمودنـــد. گـــزارش  عامـــل 

بــه  جلســه  ادامــه  در  صومــی  دکتــر 
تمامــی ســواالت ومــوارد پیشــنهادی 
بهداشــتی  شــبکه های  روســای 
ــود  ــه نم ــخ های الزم را ارائ ــی پاس ودرمان
ودکتــر رضــا عزیــززاده رئیــس شــبکه 
بهداشــت ودرمــان شهرســتان شبســتر 
ــل در  ــش وتقلی ــرای کاه ــتای اج در راس
هزینه هــا ایــن شهرســتان در مدیریــت 
وتجهیــزات  دارو  انســانی،  نیــروی 
پزشــکی و پاراکلینیک هــا و مصــارف 
اداری مطالــب مطلوبــی را ارائــه نمــود.

در  دانشــگاه  رئیــس  صومــی  دکتــر 
ــکاران،  ــبکه ها، هم ــای ش ــور روس حض
ــالق  ــه اخ ــران را ب ــا ومدی ــان، روس کارکن
حرفــه ای و برخــورد خــوش بــا اربــاب 
روســای  عملکــرد  ســنجش  و  رجــوع 
خریدهــا  شــبکه ها،  و  بیمارســتان ها 
بهینــه  اســتفاده  و  مناســب  و  بجــا 
کــرده و همــکاری و  از منابــع دعــوت 
همیاری همه خانواده بزرگ دانشــگاه 
مهــم  امــر  ایــن  بــه  را  علوم پزشــکی 

شــد. خواســتار 
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دیدار دکتر صومی از جانباز هشت سال دفاع مقدس و دکتر همت مقصودی

گذشـــته دکترصومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از محمـــد  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، عصـــر روز  بـــه 
ــام شـــهدا،  ــه مقـ ــادن بـ ج نهـ ــود و ضمـــن ار ــادت نمـ ــال جنـــگ تحمیلـــی عیـ ــاز ضایعـــه نخاعـــی هشـــت سـ اســـماعیلی جانبـ
گرفـــت. دکترصومـــی همچنیـــن بـــا حضـــور در منـــزل دکتـــر  جانبـــازان و ایثارگـــران در جریـــان وضعیـــت درمانـــی ایشـــان قـــرار 

همـــت مقصـــودی بـــا ایشـــان نیـــز مالقـــات نمـــود. 

ی
دای

مه 
اط

ر: ف
خب

س 
شنا

کار

فصلنامه ندای سالمت    شماره هجدهم - تابستان921397



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز: 
مردم برای حل معضل اعتیاد کمک کنند

ـــوم پزشـــکی تبریزحجـــت االســـالم احمـــد  ـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه عل گ ـــه  ب
کارگاه دو  حمیـــدی معـــاون فرهنگـــی و اجتماعـــی شـــهرداری تبریـــز در آییـــن افتتـــاح 
روزه پیشـــگیری و مبـــارزه بـــا اعتیـــاد ضمـــن تقدیـــر از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
و جمعیـــت هـــالل احمـــر اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه اعتیـــاد بـــالی خانمـــان ســـوزی 
گفـــت: بـــرای مقابلـــه بـــا  کـــرده اســـت  گیـــر  کـــه تمامـــی جوامـــع بشـــری را در  اســـت 
کلـــی برنامـــه ریـــزی منظـــم و مشـــخص و زمانبنـــدی شـــده هســـت  اعتیـــاد نیـــاز بـــه 

کشـــور و توســـط ارگانهـــای ذی ربـــط انجـــام مـــی شـــود. کـــه در ســـطح 
ـــراد فعـــال جمعیـــت  کننـــدگان ) اف ـــه شـــرکت  حجـــت االســـالم حمیـــدی خطـــاب ب
گفـــت: آمـــوزش و اطـــالع رســـانی و  کشـــور (  هـــالل احمـــر اســـتانهای مختلـــف 
گاهـــی بخشـــی بـــه خانواده هـــا بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت و اعتیـــاد یـــک  آ
و  ارقـــام  و  آمـــار  نبایـــد  اینکـــه  مســـئولین ضمـــن  و  اســـت  اجتماعـــی  مشـــکل 
کننـــد بلکـــه بایـــد ایـــن مشـــکل را بـــا مـــردم در میـــان  وضعیـــت موجـــود را انـــکار 
کـــه ایـــن مشـــکل تنهـــا در ســـایه  کمـــک بخواهنـــد. چـــرا  بگذارنـــد و از آنهـــا 
همـــکاری و مشـــارکت فعـــال تمامـــی آحـــاد جامعـــه انجـــام پذیـــر اســـت و راه جلـــب 
گاهی هـــای خانـــواده مـــی باشـــد و امیـــد اســـت شـــما  ایـــن مشـــارکت ارتقـــای آ

جوانهـــای عالقمنـــد بتوانیـــد راه هـــای پیشـــگیر و ارتباطـــی و انتقـــال مفاهیـــم را 
کنیـــد. ایشـــان در  کارگاهـــه یـــاد بگیریـــد و در اســـتانهای خـــود عملیاتـــی  در ایـــن 
گردشـــگری  کالن شـــهر تبریـــز بعنـــوان پایتخـــت  ادامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه انتخـــاب 
ع فرهنگـــی تبریـــز را در  جهـــان اســـالم در ســـال 201۸ برنامهـــای مفصـــل و متنـــو

ــح داد. ــوص توضیـ ــن خصـ ایـ
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مصاحبه دکترای پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون PhD مامایی

کــه حــد نصــاب نمــره آزمــون  داوطلبــان آزمــون دوره دکتــری تخصصــی مامایــی 
کــرده بودنــد، در آزمــون مصاحبــه Ph.D رشــته  مامایــی شــرکت  کســب  کتبــی را 
کردنــد. ایــن آزمــون بــا حضــور 1۷ نفــر از متقاضیــان در تاریــخ  26 تیــر در محــل 
کار خــود پایــان داد. بــر اســاس اطالعیــه  دانشــکده پرســتاری و مامایــی تبریــز بــه 
مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی آزمــون مصاحبــه بــه صــورت ســاختارمند در قالــب 
۵ ایســـتگاه مجـــزا برپــا بــود. دکتــر زمــان زاده رئیــس دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
ایــن دانشــکده یکــی از مهم تریــن  کــرد:  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بیــان 
اهــداف و رســالت خــود را در ارائــه خدمــات آموزشــی، پژوهشــی، مدیریتــی و بالینــی 

کیفیــت و مبتنــی بــر شــواهد را بــرای تربیــت پرســتاران و ماماهــای توانــا بــرای  بــا 
خدمــت در عرصه هــای مختلــف و ارتقــای ســطح ســالمت جامعــه می دانــد و 
پذیــرش دانشــجویان دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی خصوصًا مقطــع Ph.D را نیز 

کردنــد. در تــداوم ایــن رســالت بیــان 
کارکنــان  در نهایــت از زحمــات ممتحنیــن، اعضــای هیــات علمــی، معاونــان، 
کــه در برگــزاری آزمــون مصاحبــه  دانشــکده پرســتاری و مامایــی و هیــات اجرایــی 
داشــتند،  فعــال  حضــور  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  مامایــی  رشــته    Ph.D

کردنــد. قدردانــی 

چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی و اشتغال تشکیل یافت

کارگـــروه در  کارآفرینـــی واعضـــاء  کارگـــروه ســـتاد  کارآفرینـــی بـــا حضـــور دبیـــر  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه جلســـه  بـــه 
ـــه دارای  ک ـــی  ـــه واحدهای ـــه ب ـــن جلس ـــد. در ای گردی ـــزار  ـــت برگ ـــوزه ریاس ـــس ح کنفران ـــالن  ـــت در س ـــودو هف ـــاه ن ـــرداد م م
مجوز هـــای الزم و شـــرایط و مـــدارک اعـــم از پروانه هـــا، مـــکان و... می باشـــند وام تعلـــق می گیـــرد طبـــق نظـــر اعضـــاء 
کارآفرینـــی، خریـــد تجهیـــزات پزشـــکی، ســـاخت وخریـــد دســـتگاه ها، تامیـــن مـــواد اولیـــه، تهیـــه  ـــتغال و  کارآفرینـــی ایـــن وام هـــا بـــه اولویـــت بـــرای اشــــ ـــروه ســـتاد  کارگـــــ
کار خـــود پایـــان داد. کارآفرینـــی، جلســـه بـــه  کارگـــروه ســـتاد  ح هـــای ارســـــــــالی واحدهـــا در  وخریـــد ماشـــین آالت و... هزینـــه واختصـــاص داده مـــی شـــود. بـــا تصویـــب طر
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تشکر پروفسور قوام زاده پدر علم پیوند ایران از 
حمایت های دکتر صومی برای توسعه همه جانبه 
بخش پیوند در سمپوزیوم " تازه های پیوند مغز 

استخوان و سلولهای بنیادی "

 ســـمپوزیوم " تازه هـــای پیونـــد مغـــز 
بنیـــادی"  ســـلولهای  و  اســـتخوان 
ـــوژی  ـــات هماتول ـــز تحقیق ـــط مرک توس
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــوژی دانش و انکول
ـــد. ـــزار ش ـــاه 13۹۷ برگ ـــز در 2۸ تیرم تبری
ـــگاه،  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ایـــن ســـمپوزیوم بـــا حضـــور میهمانـــان 
و اســـاتید هماتولـــوژی و انکولـــوژی از 
ـــی دانشـــگاه  ـــه میزبان سراســـر کشـــور و ب

ـــد. ـــزار ش ـــز برگ ـــکی تبری ـــوم پزش عل
حضـــور  بـــا  کـــه  ســـمپوزیوم  ایـــن  در 
پروفســـور قـــوام زاده پـــدر پیونـــد ایـــران 
دبیـــر  نجاتـــی  دکتـــر  گردیـــد،  برگـــزار 
حمایتهـــای  از  ســـمپوزیوم  علمـــی 
علـــوم  دانشـــگاه  رییـــس  بی دریـــغ 
همـــه  توســـعه  در  تبریـــز  پزشـــکی 
ـــتخوان  ـــز اس ـــد مغ ـــش پیون ـــه بخ جانب

نمـــود. تشـــکر  دانشـــگاه 
ـــریح  ـــن تش ـــی ضم ـــر صوم ـــه دکت در ادام

اقدامـــات انجـــام یافتـــه بـــرای ارتقـــاء 
پیونـــد  و  اعضـــا  پیونـــد  بخشـــهای 
ــام  ــگاه از انجـ ــتخوان در دانشـ ــز اسـ مغـ
موفقیت آمیـــز چنـــد ده پیونـــد مغـــز 
اســـتخوان خبـــر داد و از دســـت اندرکاران 
امـــر تشـــکر نمـــود. و در تبییـــن دورنمای 
ایـــن بخـــش گفـــت: در دانشـــگاه جهـــت 
ســـرطانی  کـــودکان  بخـــش  توســـعه 
جامـــع  مرکـــز  در  و  بـــوده  مصمـــم 
ســـلولهای بنیـــادی متعهـــد بـــه داشـــتن 
محصـــول  تولیـــد  و  پویـــا  مســـیری 
هســـتیم و نیـــز در آینـــده نزدیـــک شـــاهد 

افتتـــاح 2 مرکـــز جامـــع بـــرای درمـــان 
بیماریهـــای ســـرطانی مشـــارکتی بـــا 
ــم  ــاهد خواهیـ ــتان را شـ خیریـــن در اسـ
بـــود. و در آن مراکـــز بـــرای بخشـــهای 
پیونـــد مغـــز اســـتخوان و ســـلولهای 
بنیـــادی نیـــز فضـــای کافـــی و موثـــر 

دیـــده شـــده اســـت.
ــی گفــت: بــا اقدامــات  ـ ـ ـ ــر صومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دکتـ
نیروهــای  آمــوزش  در  یافتــه  انجــام 
رویه هــای  تعریــف  و  فوق تخصصــی 
و  زیرســاختها  تامیــن  و  ــتاندارد  ـ ـ اسـ
تجهیزات، شــاهد رشد چشمگیری در 
شــاخصهای پیوند اعضاء و سلولهای 
در  بازســاختی  پزشــکی  و  بنیــادی 

اســتان و دانشــگاه خواهیــم بــود.
در ایــن ســمپوزیوم پروفســور قــوام زاده 
خالصــه ای  ایــران  پیونــد  علــم  پــدر 

ــرد  ـ ـ ـ ـ ـ عملکـ و  اطالعــات  و  ــار  ـ ـ ـ ـ ـ آمـ از 
جهانــی  و  منطقــه ای  ــوری،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
پیونــد مغــز اســتخوان بیــان نمــوده 
اخیــر  ســاله  چنــد  فعالیت هــای  از  و 
واز  کــرد  خشــنودی  ابــراز  دانشــگاه 
علــوم  دانشــگاه  رییــس  حمایتهــای 
پزشــکی تبریــز، دکتــر صومــی تشــکر 

نمــود. ویــژه 
در نهایــت در ایــن آییــن، اســتاد اخــالق 
پزشــکی دانشــگاه، دکتــر جلیــل واعــظ 
قراملکــی در جایــگاه ســخنران حضــور 
یافتــه و ضمــن تقدیــر از فعالیت هــای 
قــوام زاده  پروفســور  ســاله  چندیــن 
بــرای توســعه پیونــد مغــز اســتخوان 
در ایــران، هدیــه ای بــه رســم یادبــود به 

ــود.  ــم نم ــان تقدی ایش
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 » سمپوزیوم تازه های پیوند مغز استخوان و سلول های بنیادی تبریز «
در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 70 بیمار تحت پیوند آلوژن و اتولوگ مغز استخوان قرار گرفته اند

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ســمپوزیوم  تبریــز،  علوم پزشــکی 
ــرای  ــد مغــز اســتخوان ب تازه هــای پیون
اولیــن بــار، در تاریــخ 2۸ تیرمــاه ســال 
جــاری، در تبریــز برگــزار گردید. مســئول 
ســمپوزیوم  علمــی  دبیــر  و  برگــزاری 
دبیــر  و  نجاتــی  بابــک  دکتــر  آقــای 
اجرایــی ایــن ســمپوزیوم آقــای دکتــر 

ســید هــادی چاووشــی بودنــد.
علمــی  دبیــر  نجاتــی  بابــک  دکتــر 
بــا  ســمینار  ایــن  گفــت:  ســمپوزیوم 
ــوژی  ــته هماتول ــاتید برجس ــور اس حض
و انکولــوژی سراســر کشــور در2۸ تیرمــاه 
13۹۷ در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
آقــای پروفســور  برگــزار شــد و جنــاب 

ــد  ــن پیون ــت انجم ــه ریاس ــوام زاده ک ق
را  شــرقی  مدیترانــه  اســتخوان  مغــز 
ــز در ایــن ســمپوزیوم  ــد نی برعهــده دارن
حضــور داشــتند کــه بحــث و تبــادل 
ــاره آخریــن یافته هــای پیونــد  نظــر درب
و  اســاتید  بیــن  بیمــاران  درمــان  و 

همــکاران انجــام شــد.
وی گفـــت: هـــدف دیگـــر ســـمپوزیوم، 
ـــز  ـ ـ ـ ـ ـ مغـ پیونـــد  بخـــش  معرفـــی 
ـــا)ع(  ـــام رض ـــتان ام ـــتخوان بیمارسـ اس
ـــت  ـــار تح ـــدود ۷0 بیم ـــه ح ـــد ک می باش
ـــوگ قـــرار گرفتـــه  ـــوژن و اتول پیونـــد آل
ـــد  ـــورد آن تایی ـــت 6۹ م ـــه موفقی ـــد ک ان

ــت. ــده اسـ شـ
ــی  ــه درمان ــل هزین ــزود؛ حداق ــان اف ایش

اســکان  هزینه هــای  )بــدون  پیونــد 
و...( در خــارج از کشــور یــک میلیــون 
ــل  ــد در داخ ــام پیون ــا انج ــت و ب دالر اس
بــار مالــی از  بــر کاهــش  کشــور عــالوه 
ــی  ــه جوی ــث صرف ــاران، باع دوش بیم
ارزی مشــهودی در کشــور مــی گــردد.

برگــزاری  کــرد:  تاکیــد  نجاتــی  دکتــر 

ســمینارهای مشــترک بــا کشــورهای 
همســایه ماننــد آذربایجان، پاکســتان 
امــکان  آن هــا  در  کــه  افغانســتان  و 
پیونــد بیمــاران مقــدور نیســت، زمینه 
بیمــاران  پیونــد  و  بــرای همــکاری  را 
خــارج از ایــران را در ایــن مرکــز امــکان 

پذیــر خواهــد ســاخت.
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گردید کشوری برگزار  کودکان تبریز به عنوان مرکز قطب  در محل مرکز جامع رشد و تکامل 
جلسه نهایی هماهنگی شروع دوره آموزشی کوتاه مدت مراقبت از تکامل کودکان

شـــروع  هماهنگـــی  نهایـــی  جلســـه 
دوره آموزشـــی کوتـــاه مـــدت مراقبـــت از 
ـــگاههای  ـــرای دانش ـــودکان ب ـــل ک تکام
شـــهید  دانشـــگاههای  و  همجـــوار 
بهشـــتی، شـــیراز و اصفهـــان، همـــکاران 
معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم 
بهداشـــت  مرکـــز  تبریـــز،  پزشـــکی 
شهرســـتان تبریـــز و مرکـــز جامـــع رشـــد 
ــوان  ــه عنـ ــز بـ ــودکان تبریـ ــل کـ و تکامـ
مرکـــز قطـــب کشـــوری برگـــزار گردیـــد.
ـــگاه،  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
از انجـــا کـــه ســـالهای ابتـــدای کودکـــی 
مهم تریـــن ســـال های حیـــات اســـت 
و تجربیـــات ایـــن ســـال ها زیربنـــای 
انســـانی خواهـــد  هـــر  آینـــده  زندگـــی 

دانـــش  ارتقـــای  راســـتای  در  و  بـــود 
متخصصیـــن  توانمندی هـــای  و 
کـــودکان  تکامـــل  حـــوزه  در  اطفـــال 
شـــروع  هماهنگـــی  نهایـــی  جلســـه 
دوره آموزشـــی کوتـــاه مـــدت مراقبـــت 

از تکامـــل کـــودکان بـــا حضـــور دکتـــر 
برکاتـــی مدیـــرکل ســـالمت جمعیـــت، 
متبـــوع  وزارت  مـــدارس  و  خانـــواده 
بهداشـــت، دکتـــر طاهـــر اقـــدم قائـــم 

مقـــام دانشـــگاه، دکتـــر بیـــالن مدیـــر 
رئیـــس  برزگـــر  دکتـــر  اطفـــال،  گـــروه 
کـــودکان  ســـالمت  تحقیقـــات  مرکـــز 
آبـــادی  حیـــدر  دکتـــر  دوره،  مدیـــر  و 
عضـــو هیئـــت علمـــی و دبیـــر دوره و 

ـــوری و  ـــه کش ـــو کمیت ـــی عض ـــر وامق دکت
ـــوم  ـــگاه عل ـــی دانش ـــت علم ـــو هیئ عض
پزشـــکی بهزیســـتی در محـــل مرکـــز 
جامـــع رشـــد و تکامـــل کـــودکان تبریـــز 
کشـــوری  قطـــب  مرکـــز  عنـــوان  بـــه 
ـــی  ـــدای کودک ـــل ابت ـــد. تکام ـــزار گردی برگ
از  مختلفـــی  حیطه هـــای  شـــامل 
قبیـــل شـــناختی، گفتـــاری، احساســـی، 
ـــوی  ـــی و معن ـــمی، روان ـــی، جس اجتماع
ـــتگی  ـــا بس ـــی قوی ـــه همگ ـــد ک ـــی باش م
بـــه نـــوع مراقبت هـــای اولیـــه ای دارد 
کـــه کـــودک از محیـــط پیرامونـــی خـــود 
دریافـــت می کنـــد. گفتنـــی اســـت ایـــن 
دوره شـــش ماهـــه بـــوده و تـــا یکســـال 
هـــم می توانـــد ادامـــه داشـــته باشـــد.
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جلسه رئیس دانشگاه به همراه رئیس مرکز بین المللی 
حمایت از جوامع ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان در 

زمینه توسعه دانش سالمت و ترافیک

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه تبــادل نظــر در 
ــت  ــودو هف ــاه ن ــرداد م ــنبه دوم م ــه ش ــک روز س ــی وترافی ــه دروس ایمن ــه ارائ زمین
ــا حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و روســای دانشــگاهها ومراکــز آمــوزش  ب

ــی اســتان تبریــز در ســالن کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاه برگزارگردیــد عال

در ایـــن جلســـه دکتـــر صومـــی رئیـــس 
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
بحـــث  اهمیـــت  بـــه  اشـــاره  ضمـــن 
گفـــت:  ترافیـــک  ایمنـــی  و  ســـالمت 
ارائـــه دروس ایمنـــی و ترافیـــک تـــالش 
و همکاری هـــای بین بخشـــی میـــان 
ـــی  عال آمـــوزش  مراکـــز  و  دانشـــگاه ها 
اهمیـــت  بـــر  و  می طلبـــد  را  اســـتان 
بازدیـــد از دانشـــگاه ها و مراکـــز آمـــوزش 
راســـتا  ایـــن  در  کـــه  اســـتان  ـــی  عال
را  یـــا اختراعـــی  و  نـــوآوری  راهکارهـــا، 
شـــدن  اجرائـــی  مرحلـــه  بـــه  و  ارائـــه 

کـــرد. تاکیـــد  درآورده انـــد 
بازرگانـــی،  صادقـــی  همایـــون  دکتـــر 
حمایـــت  بین المللـــی  مرکـــز  رئیـــس 
ایـــن  در  دانشـــگاه  ایمنـــی  از جوامـــع 

جلســـه بـــه بیـــان گزارشـــی در راســـتای 
ـــعه  ـــک وتوس ـــی وترافی ـــه درس ایمن ارائ
ـــه و  ـــگاهها، پرداخت ـــک در دانش آکادمی
ـــی  ـــر را ناش ـــرگ و می ـــل م ـــارم عل یک چه

از حـــوادث ترافیکـــی دانســـت.
ـــات  ـــی تحقیق ـــت: ط ـــی گف ـــر صادق دکت
ــرگ  ــت مـ ــن علـ ــده، دومیـ ــل آمـ به عمـ
ــه فـــوت  ــر بـ ــران کـــه روزانـــه منجـ در ایـ
ســـی وچهار  مصدومیـــت  و  نفـــر  دو 
نفـــر از هم وطنـــان می گـــردد حـــوادث 

ــت. ــی اسـ ترافیکـ
اولیـــن  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
راه انـــدازی رشـــته ســـالمت و ترافیـــک 
در تبریـــز انجـــام گرفتـــه اســـت ادامـــه داد 
رشـــته ســـالمت و ترافیـــک در مقطـــع 
کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری در کلیـــه 

ـــا  ـــراه ب ـــور هم ـــطح کش ـــگاه های س دانش
آموزش هـــای آکادمیـــک بایـــد توســـعه 

یابـــد.
اظهـــار  ادامـــه  در  صادقـــی  دکتـــر 
دانـــش  توســـعه  بـــا  کـــرد  امیـــدواری 
کاربســـت  و  ترجمـــان  آکادمیـــک، 
دانـــش، توســـعه زیرســـاخت ها و ارائـــه 
ـــارکت  ـــش، مش ـــر دان ـــی ب ـــات مبتن خدم
و همکاریهـــای بین المللـــی، ارزشـــیابی 
ایـــن  در  بتوانیـــم  اعتباربخشـــی  و 
ـــه گام هـــای موثـــری در توســـعه  مقول

برداریـــم. ســـالمت 
تحصیـــالت  مدیـــر  کریمیـــان  قـــادر 
ایـــن  در  تبریـــز  دانشـــگاه  تکمیلـــی 
جلســـه مشـــارکت دانشـــگاه تبریـــز در 
انـــدازی دوره دکتـــری تخصصـــی  راه 

ایمنـــی و ترافیـــک را مطـــرح نمـــوده و 
ـــای  ـــه در زمینه ه ـــام یافت ـــات انج اقدام
و  ســـرفصل ها  تدویـــن  در  مشـــترک 
ـــات آزمایشـــگاهی  ـــا امکان ـــه دروس ب ارائ
و  رســـاله ها  نویـــن،  فن آوری هـــای  و 
و  مشـــترک  تحقیقاتـــی  طرح هـــای 
ــر در  ــای دایـ ــتفاده از دوره هـ ــکان اسـ امـ
دانشـــگاه های دنیـــا در زمینـــه ترافیـــک 

را توضیـــح داد.
در نهایـــت کلیـــه روســـای دانشـــگاه های 
حاضـــر در جلســـه بـــه نقـــاط مشـــترک در 
ـــی و  ـــه توســـعه آمـــوزش درس ایمن زمین
ترافیـــک رســـیده، اجرائـــی شـــدن ایـــن 
حـــوادث  از  جلوگیـــری  و  آموزش هـــا 
ناگـــوار ترافیکـــی از  اهـــداف مهـــم ایـــن 

ـــود. ـــه ب جلس
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RDCC هم اندیشی مقابله با آسیب های اجتماعی" مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی با همکاری" 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، مرکــز تحقیقــات فلســفه و تاریــخ پزشــکی 
دانشــگاه با تمرکز بر مســایل بنیانی نظام ســالمت و 
ســالمت جامعــه و در ادامــه اقدامــات و فعالیــت هــای 
خــود، جلســه هــم اندیشــی در مــورد آســیب هــای 
اجتماعــی را در روز پنجشــنبه مورخــه 13۹۷/4/2۸ 
بــا حضــور جمعــی از اعضــا هیــات علمــی و همــکاران 
دارای ســوابق فعالیــت و تخصــص هــای مرتیــط بــه 
حیطــه آســیب هــای اجتماعــی برگــزار نمــوده و در 
ــوع  ــژه برموض ــور وی ــه ط ــی ب ــث تخصص ــه مباح ادام
کــودك آزاری و یکــی از مصادیــق بــارز آن یعنــی کــودک 

ــد. ــز گردی ــری تمرک همس
در ابتدای جلســه، ریاســت محترم مرکز تحقیقات، 
آقــای دکتــر عبدالحســن کاظمــی ضمــن خــوش امــد 

گویــی محــور جلســه را در ســه مــورد بیــان نمــود: 
 درجامعه ما همانند جوامع دیگر طیفی از آســیبهای 

اجتماعی وجود دارد. 
ــازمان  ــی س ــن بخش ــی بی ــی و همراه ــرورت همدل ض

هــا، دوایــر و ســمن هــا بــرای مقابلــه و تقلیــل و ترمیم 
آســیب هــِا ی اجتماعــی محســوس و ضــروری اســت.
و  گــزاری  هــدف  بــا  مطلــوب  نتیجــه  بــه  رســیدن 
ــا رویکــرد تخصصــی  حرکــت درچارچــوب عالمانــه و ب

و پژوهشــی مدنظــر جلســه اســت.

در ادامــه جلســه ســرکارخانم دکتــر آقاپــور نماینــده 
ــی از  ــیب های اجتماع ــی از آس ــتر گزارش ــرم شبس محت
ــر کــودک همســری  ــز ب ــا تمرک حــوزه انتخاباتــی خــود ب
و  مســاعی  و  قانونگــذاری  فراینــد  مــورد  در  و  ارائــه 
پیگیــری هــای مســتمر خــود در ایــن حیطــه مطالب 
ــر  ــا حاض ــه، اعض ــن جلس ــود. در ای ــان نم ــدی بی مفی
ــع  ــای واق ــر راه حله ــود ب ــای خ ــان دیدگاه ه ــن بی ضم

بــا هــم اندیشــی  بینانــه تاکیــد و تمرکــز نمــوده و 
در  تصمیماتــی  جلســه  در  حاضــر  متخصصــان 
ــی و  ــیب های اجتماع ــا آس ــورد ب ــیوه برخ ــا ش ــه ب رابط
ــای  ــرای راهکاره ــه و اج ــاص جلس ــوع خ ــژه موض بوی
ــوان  ــتعانت از ت ــا اس ــر؛ ب ــانه و موث ــی دوراندیش عملیات
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  مجموعــه  تخصصــی 
تبریز)معاونت اجتماعی دانشــگاه، شبکه بهداشت 
و ســایر نهادهــای ذیربــط اســتانی (اتخــاذ شــد و مقــرر 
گردیــد کــه مرکــز تحقیقــات فلســفه و تاریــخ پزشــکی 

اجــرای تصمیمــات متخــذه را پیگیــری نمایــد.
آســیب هــای اجتماعــی پدیده هایــی واقعــی، متغیــر، 
قانونمنــد و قابــل کنتــرل و پیش گیری انــد. کنتــرل 
پذیری آسیب های اجتماعی، شناخت علمی آنها را 
در هــر جامعــه ای بــرای پاســخ به پرســش های نظری 
ــد  ــی تولی ــای علم ــا و یافته ه ــرد ایده ه ــی و کارب و عمل
شــده برای مقابله صحیح با آســیب های اجتماعی، 
ــا پیشــگیری از گســترش و پیدایــش آن هــا را  کنتــرل ی

ضــروری و پــر اهمیــت مــی ســازد.
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نشست حجاب و عفاف شبکه جامع و همگانی سالمت شهرستان اسکو

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــا ده ــادف ب ــاف مص ــاب و عف ــت حج ــز، نشس تبری
مبــارک کرامــت و میــالد باســعادت حضــرت علــی بــن 
ــع و  ــبکه جام ــات ش ــالن جلس ــا )ع( در س ــی الرض موس
همگانی ســالمت شهرســتان اسکو و باحضورحجت 
ــی  ــا خیــری، نماینــده ول االســالم والمســلمین حــاج آق
فقیــه دردانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، دکترهاشــمی 
ــالمت  ــی س ــع وهمگان ــبکه جام ــت ش ــدم، سرپرس اق
درمــان  و  بهداشــت  معاونیــن  اســکو،  شهرســتان 
حــوزه  کارشناســان  ازپزشــکان،  جمعــی  و  شــبکه 
درمــان  و  بهداشــت  پرســنل  شهرســتان،  ســالمت 
ــد.  ــکاران برگزارگردی ــتاران و دیگرهم ــتان، پرس شهرس
در ابتــدای ایــن نشســت دکترهاشــمی اقــدم، ضمــن 
ــی  ــا )ع(، گزارش ــام رض ــت و میالدام ــه کرام ــک ده تبری
ازحجــاب وعفــاف ووضعیــت نمازخانه هــای مراکــز 
ــی  ــدند یک ــان ش ــه و خاطرنش ــتان ارائ ســالمت شهرس

از کمیته هــای تخصصــی ای کــه بصــورت منظــم 
برگزارمــی گــردد کمیته هــای حجــاب و عفــاف و نمــاز 
مــی باشــند. در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین 
حــاج آقــا خیــری، بــا تبریــک دهــه کرامــت و میــالد 
حضــرت معصومــه )س( و امــام رضــا )ع(، و تشــکر 
همــکاران  تمامــی  و  اقــدم  دکترهاشــمی  آقــای  از 

شــبکه اســکو، مطالبــی درمــورد ضــرورت همــکاری 
ــوان و  ــالمت عن ــوزه س ــنل ح ــن پرس ــت بی و صمیمی
اشــاره نمودنــد با تعامــل و همکاری می تــوان کارهای 
ــان  ــام داد. ایش ــن انج ــو احس ــه نح ــده را ب ــول ش مح
درادامــه ضمــن بیــان آیــات و روایاتــی درخصــوص 
ضرورتــی  را  حجــاب  وعفــاف،  حجــاب  اهمیــت 
جامعــه  زنــان  حرمــت  حفــظ  جهــت  انکارناپذیــر 
اســالمی عنــوان کردنــد و خاطرنشــان شــدند بــا حفــظ 
عفــاف و حجــاب در محیــط اداری و کاری بخصوص 
ــوان عملکــرد  ــز ســالمت و بیمارســتان ها می ت در مراک
مطلــوب تــری نیــز ارائــه نمــود. درپایــان نشســت از 
آقایــان دکتــر هاشــمی اقــدم، ابــاذر اشــراقی و خانــم 
ذکــی، رابطیــن نمــاز و حجــاب وعفــاف و فعــاالن ایــن 
ــا  ــگاه ب ــه دردانش ــی فقی ــی ول ــرف نمایندگ ــوزه از ط ح

ــد. ــل آم ــر بعم ــزه، تقدی ــر و جای ــوح تقدی ــدای ل اه
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دیدار دکتر صومی از دکتر فریدون دیبازر

دکترصومـــی رئیـــس دانشـــگاه از دکتـــر فریـــدون دیبـــاذر اســـتاد آناتومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز عیـــادت 
گـــزارش روابـــط عمومـــی، دکترصومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا همراهـــی دکتـــر طاهـــر  کـــرد. بـــه 
کـــه در مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام  اقـــدم و دکتـــر تقی زادیـــه از دکتـــر فریـــدون دیبـــاذر اســـتاد آناتومـــی بازنشســـته 

گرفـــت.  رضـــا)ع( بســـتری هســـتند عیـــادت نمـــود و در جریـــان رونـــد درمـــان ایشـــان قـــرار 
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نشست تخصصی آسیب شناسی نظام 
سیاست گذاری سالمت در جمهوری اسالمی ایران

نشســت تخصصــی آســیب شناســی 
در  ســالمت  گــذاری  سیاســت  نظــام 
بیــان  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
مقدمــات و اهــداف نشســت توســط 
گــروه  گــروه،  )مدیــر  خدایــاری  دکتــر 
مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی( 
آغــاز شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
اولیــن ســخنران جلســه دکتــر علــی 
مقــام  قائــم   ( اقــدم  طاهــر  اکبــر 
رئیــس دانشــگاه و معــاون اجتماعــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز( بــود 
کــه ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن 
ــه بیــان کلیاتــی در خصــوص  جلســه ب
اهمیــت ســالمت و تاکیــد بــر انســان 
ــدن  ــی ش ــای اجتماع ــالم و بحث ه س
ســالمت پرداختنــد. همچنیــن تاکیــد 
ایــن  نتایــج  از  اســتفاده  بــر  ایشــان 
در  مشــابه  نشســت های  و  نشســت 

تصمیم گیری هــای  و  سیاســتگذاری 
بــود. بهداشــت  وزارت 

ــص  ــدم متخص ــاس وثوق مق ــر عب دکت
هیئــت  عضــو  و  اجتماعــی  پزشــکی 
علمی دبیرخانه شــورای عالی ســالمت 
و امنیت غذایی در خصوص ســاختار و 
فرآیند سیاســتگذاری ســالمت در وزارت 
بهداشــت به ایــراد ســخنرانی پرداخت.
ســالمت،  ــم  ـ ـ مفاهیـ بــر  ــروری  مـ
بیــان  تولیــت  سیاســت گذاری، 
ســالمت  سیاســت گذاری  تاریخچــه 
در وزارت بهداشــت و ســاختار موجــود 

وزارتخانــه،  ایــن  در  سیاســتگذاری 
نقــش نظام سیاســتگذاری فرابخشــی 
از  در سیاســتگذاری بخشــی، حرکــت 
ــردم  ــه م ــور ب ــار مح ــتگذاری بیم سیاس
محــور و اصالحــات تولیتــی بــرای ایجاد 
ــورد  ــتگذاری از وارد م ــی سیاس یکپارچگ

بــود. ایشــان  اشــاره 
ســـلیمان  دکتـــر  دوم  ســـخنران 
کمیســـیون  ســـخنگوی  عباســـی، 
در  مجلـــس  درمـــان  و  بهداشـــت 
دوره نهـــم بـــود. موضـــوع ســـخنرانی 
گـــذاری  قانـــون  آســـیب های  ایشـــان 
در  مجلـــس  نقـــش  و  ســـالمت  در 
ــود. ــالمت بـ ــتگذاری سـ ــد سیاسـ فرآینـ
ایشـــان مـــروری بـــر آســـیب های ایـــن 
حـــوزه هـــم در مرحلـــه قانون گـــذاری 
داشـــتند.  اجـــرا  مرحلـــه  در  هـــم  و 
تاکیـــد ایشـــان بـــر نقـــش رشـــته هایی 

همچـــون سیاســـتگذاری ســـالمت در 
قانون گـــذاری و اجـــرای قوانیـــن بـــود.
دکتــر  توســط  ســوم  ســخنرانی 
دانشــگاه  اســتاد  پوررضــا،  ابوالقاســم 
شــد.  ارائــه  تهــران  پزشــکی  علــوم 
محورهــای اصلــی ســخنرانی ایشــان 
سیاســتگذاری  خالء هــای  بــه  اشــاره 
ــودن  ــی ب ــی و سیاس ــور، حاکمیت در کش
در  ناکارایــی  وجــود  ســالمت،  مســاله 
گیــری  تصمیــم  دلیــل  بــه  سیســتم 
غلــط، ســاختار قــدرت محــور و عمــودی 
بــود. مــردم  صــدای  شــنود  عــدم  و 

ـــان و  ـــت انس ـــر محوری ـــد ب در ادامـــه تاکی
قـــوه اندیشـــه و دانشـــی: آســـیب های 
و  قـــدرت  تمرکـــز  و  قالبـــی  تفکـــر 
غالبـــا اشـــاره بـــه نقـــش ســـمن هـــا در 
بهبـــود ایـــن وضعیـــت بـــود. در ادامـــه 
بـــه پرســـش و پاســـخ بـــا حضـــور ســـه 
ســـخنران کلیـــدی، دکتـــر خدایـــاری، 
پزشـــکی  دکتـــر  و  دشـــمنگیر  دکتـــر 
پرســـش های  بـــه  و  ـــد  ـ ـ ـ شـ ـــزار  ـ برگـ
ـــد،  ـــخ داده ش ـــه پاس ـــن در جلس حاضری
بحث هـــای نهایـــی صـــورت گرفـــت و 
افتـــاد. اتفـــاق  نهایـــی  جمع بنـــدی 

تاکیـــد بـــر اصـــالح فرآینـــد سیاســـت 
گـــذاری در وزارت بهداشـــت و اصـــالح 
مشـــاوره  مرتبـــط،  ســـاختار های 
مدیریـــت،  علـــوم  متخصصیـــن 
سیاســـتگذاری و اقتصـــاد ســـالمت در 
ـــت ها  ـــرای سیاس ـــن و اج ـــل تدوی مراح
ـــر رویکـــرد سیســـتم از  و قوانیـــن و تغیی
تفکـــر قالبـــی بـــه تفکـــر سیســـتمی و 
متمرکـــز بـــه غیـــر متمرکـــز و اســـتفاده 
رفـــع  بـــرای  هـــا  ســـمن  ظرفیـــت  از 
شـــکاف های موجـــود از نتایـــج ایـــن 

نشســـت بـــود.
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کارگاه های آموزشی چهارمین نشست نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد

کارگاه هـــای  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
آموزشـــی چهارمیـــن نشســـت سراســـری نشـــریات دانشـــجویی دانشـــگاه های 
کشـــور بـــا حضـــور بیـــش از هشـــتصد دانشـــجوی فعـــال نشـــریاتی  علـــوم پزشـــکی 
کشـــور شـــروع  کارشناســـان خانه هـــای نشـــریات دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی  و 
کارگاه هـــا شـــامل: تولیـــد محتـــوا بـــرای مطبوعـــات، تولیـــد  شـــد. موضوعـــات ایـــن 
محتـــوا فضـــای مجـــازی، تیتـــر، حقـــوق نشـــریات، خبرنویســـی، نامـــه نـــگاری 
ــن  ــری، فـ ــی خبـ ــی، عکاسـ ــز نویسـ ــم، طنـ ــگاری علـ ــه نـ ــانه ای، روزنامـ ــد رسـ چنـ

گرافیـــک و صفحـــه آرایـــی،  کاریکاتـــور،  کارشناســـان نشـــریات،  بیـــان و اجـــرا، 
گـــزارش نویســـی، مصاحبـــه، نویســـندگی خـــالق و ویراســـتاری می باشـــد. مدرســـان 
کارگاه هـــا از اســـاتید دانشـــگاه ها و فعـــاالن مطبوعـــات و رســـانه های مختلـــف 
کارگاه آموزشـــی بـــرای  کشـــور مـــی باشـــند و بـــه مـــدت دو روز تدریـــس بیســـت و پنـــج 
کارگاه هـــای  دانشـــجویان فعـــال نشـــریاتی را بـــر عهـــده خواهنـــد داشـــت. ایـــن 
آموزشـــی در دانشـــکده داروســـازی، پزشـــکی و بهداشـــت و تغذیـــه داشـــگاه علـــوم 

پزشـــکی تبریـــز برگـــزار می شـــوند.

رئیس دانشگاه در افتتاحیه چهارمین نشست نشریات دانشجویی: 
یکی از ارزشمندترین کارها در دوران دانشجویی دست  

به  قلم بودن و روشن سازی نقاط تاریک و مبهم است

دکتــر محمــد حســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مراســم 
بــه  کــه  بهداشــت  وزارت  دانشــجویی  نشــریات  نشســت  چهارمیــن  افتتاحیــه 
گرمــی خــاص  میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار مــی شــود بــا اشــاره بــه 
هــوای تبریزگفــت: ســه دهــه قبــل جوانهایــی مثــل شــما در دمــای 4۵ تــا ۵0 درجــه 
ــا ایــن جامعــه ســرپا بمانــد و شــما  کردنــد ت کار  ــا 20 ســاعت در روز  کشــور ت جنــوب 

ــه رو همــان جوانهــا هســتید. مطمئنــا دنبال
کارهــا در دوران دانشــجویی دســت بــه قلــم  وی افــزود: یکــی از ارزشــمندترین 
کــه اهــل  کســانی  شــدن اســت و وظیفــه قلــم روشــن ســازی نقــاط تاریــک اســت و 
کــه در ایــن وادی نیســتند. ــر از آنهایــی هســتند  قلــم هســتند بــه مراتــب متعهدت

کــه شــما در دانشــگاهی حضــور  ــان افــزود: درســت اســت   رئیــس دانشــگاه در پای
کــه دومیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور اســت ولــی قدمــت تبریــز در حوزه  داریــد 
پزشــکی بــه بیــش از ۷ قــرن قبــل مــی رســد و در ایــن شــهر بزرگتریــن دانشــگاه 

جهــان اســالم توســط خواجــه رشــید الدیــن راه انــدازی شــده اســت.
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 در حاشیه چهارمین نشست نشریات دانشجویی
نمایشگاه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز با حضور معاون فرهنگی دانشجویی وزارت 
بهداشت افتتاح شد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، نمایشــگاه معرفــی  بــه 
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور دکتــر محمــد رضــا 
ایــن  در  شــد.  افتتــاح  بهداشــت  وزیــر  فرهنگــی  دانشــجویی  معــاون  فراهانــی 
نمایشــگاه، نشــریات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه صــورت منســجم و طبقــه 
گذاشــته شــده اســت. در  بنــدی شــده بــر اســاس موضــوع نشــریات بــه نمایــش 
کــدام آرزوی  کــه محتــوای هــر  کاغذ هــای دیــوار نویــس  غرفــه نشــریات هنــری 

کــودکان نیازمنــد بــود نصــب شــده و دکتــر فراهانــی خریــد دوچرخــه بــرای  یکــی از 
ــرآورده  ــرای ب ــه ب ــن غرف ــه ای ــی ب ــک مال کم ــی  ــر صوم ــد و دکت ــودک نیازمن ک ــک  ی

کــودک را عهــده دار شــدند. کــردن آرزوی چنــد 
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در اولین روز از چهارمین نشست نشریات دانشجویی وزارت بهداشت
بازدید معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت از مسجد، مجتمع رفاهی امید و خوابگاه در حال احداث 

۲۵۰۰ نفری دختران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 معــاون فرهنگــی دانشــجویی وزارت بهداشــت ازمســجد، مجتمــع رفاهــی امیــد و 
خوابــگاه در حــال احــداث 2۵00 نفــری دختران دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز بازدید 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر محمدرضــا  کــرد. بــه 
فراهانــی معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزیربهداشــت و جمعــی دیگــر از مســئولین 

وزارت بهداشــت ازمســجد، مجتمــع رفاهــی امیــد و پــروژه خوابــگاه 2۵00 نفــری 
کردنــد.  کــه در حــال احــداث اســت بازدیــد  دختــران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در ایــن بازدیدهــا دکتــر محمدحســین صومی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز و 

تعــدادی از مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیزحضــور داشــتند.
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نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز در نشست نشریات دانشجویی وزارت بهداشت: 
انتشار نشریات دانشجویی بعد از انقالب رشد قابل توجهی داشته است

دکتـــر  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ســـید محمـــد علـــی آل هاشـــم نماینـــده 
آذربایجـــان  اســـتان  در  فقیـــه  ـــی  ول
ـــن  ـــه چهارمی ـــن افتتاحی ـــرقی در آیی ش
نشـــریات  خانـــه  سراســـری  نشســـت 
دانشـــجویی وزارت بهداشـــت گفـــت: 
ــد از  ــجویی بعـ ــریات دانشـ ــار نشـ انتشـ
پیـــروزی انقـــالب اســـالمی رشـــدقابل 
توجهـــی داشـــته اســـت. هـــر چنـــد در 
ـــد؛  ـــه ش ـــود مواج ـــا رک ـــال ها ب ـــی از س برخ
روزنامه نـــگاری دانشـــجویی  اوج  امـــا 
انقـــالب اســـالمی در  از پیـــروزی  بعـــد 

ســـال ۷۵ روی داد.
ــگاه  ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، امـــام جمعـــه 
شـــهر تبریـــز افـــزود: انتشـــاربیش از چهـــار 
از  نشـــریه دانشـــجویی  هـــزار عنـــوان 
ــاله  ســـال ۷۵ بـــه بعـــد مویـــد ایـــن مسـ
اســـت کـــه بعـــد از انقـــالب بـــه نشـــریات 
داده  خاصـــی  اهمیـــت  دانشـــجویی 
ـــی کـــه قبـــل از ســـال ۷۵  می شـــود. در حال
ـــاید  ـــور ش ـــجویی کش ـــریات دانش کل نش

بیشـــتر از هـــزار عنـــوان نبـــود.
ـــان  ـــم خاطرنش ـــالم ال هاش حجت االس
نشـــریات  وجـــودی  فلســـفه  کـــرد: 
ـــردن  ـــر ک ـــه اول فک ـــجویی در وهل دانش
و تمریـــن کارگروهـــی وهمچنیـــن عمل 
کـــردن بـــه ایده هـــا و طرح هـــا اســـت. 
طریـــق  ایـــن  از  دانشـــجویان  قطعـــا 
ــکار  ــادل افـ ــر تبـ ــا یکدیگـ ــد بـ می تواننـ
داشـــته باشـــند و بـــرای رســـیدن بـــه 
ـــد،  ـــه واح ـــک نتیج ـــترک و ی ـــم مش فه
ـــه  ـــش ب ـــش از پی ـــجویان بی ـــد دانش بای
کار گروهـــی مبـــادرت بورزنـــد چـــرا کـــه 
نتیجـــه کار گروهـــی ومشـــورتی بازخـــورد 

و بازدهـــی بهتـــری خواهـــد داشـــت.
نقـــص  مهم تریـــن  اظهارکـــرد:  وی 
روحیـــه  وجـــود  عـــدم  مـــا  جامعـــه 
کارگروهـــی اســـت کـــه بایـــد در نشـــریات 
دانشـــجویی و در فضاهای دانشـــگاهی 
ـــان  ـــش درمی ـــش از پی ـــه  را بی ـــن روحی ای
بایـــد  کـــرد.  تقویـــت  دانشـــجویان 
دانشـــجویان را بـــه ســـمتی ســـوق دهیم 
ـــای  ـــی و فعالیته ـــرد جمع ـــا خ ـــا ب ـــه آنه ک

اهدافشـــان  بـــه  بتواننـــد  گروهـــی 
نزدیک تـــر شـــوند. امـــروزه مـــا شـــاهد 
هســـتیم حتی اکتشـــافات و اختراعاتی 
نوینـــی  وکارهـــای  می دهـــد  رخ  کـــه 
ــه  ــه درنتیجـ ــود همـ ــام می شـ ــه انجـ کـ
کارهـــای گروهـــی تحقـــق می یابـــد و 
قطعـــا نتیجـــه کار گروهـــی اســـت کـــه 

می کنـــد. موفـــق  را  انســـان 
رهبـــری  معظـــم  مقـــام  گفـــت:  وی 
همـــواره نشـــریات تخصصـــی را فضـــای 
مناســـبی بـــرای بیـــان افـــکار واندیشـــه ها 
معرفـــی کردنـــد و معتقدنـــد کـــه ایـــن 
نشـــریات می توانـــد زمینـــه مناســـب 
ــگان  ــرورش نخبـ ــایی و پـ ــرای شناسـ بـ
نقـــش  و  کنـــد  فراهـــم  خوبـــی  بـــه  را 
نشریات دانشجویی انکارناپذیراست.
کشـــورها  توســـعه  گفـــت:  آل هاشـــم 
نیازمنـــد آگاه ســـازی اســـت و بایـــد در 
ــه  ــه جامعـ ــی بـ ــی بخشـ ــتای آگاهـ راسـ
فعالیت هـــای زیـــادی انجـــام شـــود و 
بـــدون افزایـــش آگاهـــی قطعـــا توســـعه 
ــاد. ــد افتـ ــاق نخواهـ ــه اتفـ ــه جانبـ همـ

دانشـــجویی  نشـــریات  گفـــت:  وی 
ـــگاه  ـــی دانش ـــای فرهنگ ـــد فض می توانن
را مـــورد نقـــد و بررســـی قـــرار دهنـــد و 
مســـؤوالن را نســـبت بـــه مســـائل موجـــود 
در فضـــای فرهنگـــی دانشـــگاه حســـاس 
ـــاط  ـــا نش ـــای ب ـــاد فض ـــه ایج ـــد. البت کنن
ـــذب  ـــجویان و ج ـــان دانش ـــد در می و امی
ـــای  ـ ـ ـ فعالیت هـ بـــه  ـــه مندان  عالقـ
رونـــق  ـــج  ـ ـ نتایـ ـــر  ـ از دیگـ ـــگی  ـ فرهنـ
فضاهـــای رســـانه ای در دانشـــگاه ها بـــه 

ــی رود. ــمار مـ شـ
آل هاشـــم خطـــاب بـــه دانشـــجویان 
ــریات دانشـــگاهی  ــوزه نشـ ــاالن حـ و فعـ
نشـــریات  فعـــاالن  شـــما  کار  گفـــت: 
ارزشـــمندی  خیلـــی  کار  دانشـــجویی 
ـــم. ـــما را ارج می نهی ـــدام ش ـــا اق ـــت و م اس
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گزارش برگزاری کارگاه" آشنایی با ابزار های پژوهش و 
نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی کشور)نوپا("

مشــاهده  افزایــش  هــدف  بــا  بهداشــت  وزارت  فنــاوری  و  تحقیقــات  معاونــت 
پذیــری و دسترســی پژوهشــگران بــه منابــع اطالعاتــی و نتایــج پژوهــش هــا، 
بــه طراحــی و پیــاده ســازی "نظــام نویــن اطالعــات پژوهــش پزشــکی  اقــدام 
ایران)نوپــا(" نمــوده اســت. ایــن نظــام شــامل 12 ســامانه اطالعــات علمــی اســت 
ــی،  ــت علم ــای هیئ ــار اعض ــی را در اختی ــی و پژوهش ــن آموزش ــت نوی ــه 12 خدم ک
دانشــجویان و پژوهشــگران قــرار مــی دهــد. بــا هــدف آشــنایی اعضــای هیئــت 
کارگاه  کشــور،  علمــی، دانشــجویان و پژوهشــگران دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
آشــنایی بــا ابزار هــای پژوهــش و نظــام نویــن اطالعــات پژوهش هــای پزشــکی 

ایــران )نوپــا( طراحــی شــده و اجــرا مــی شــود.
کارگاه مذکــور بــا هماهنگــی و مکاتبــه قبلــی بــا مرکــز توســعه و هماهنگــی اطالعــات 
ــورت  ــه ص ــت، ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق ــی معاون ــارات علم و انتش

گردیــد. گــروه اعضــای هیئــت علمــی پایــه و بالینــی برگــزار  گانــه بــرای دو  جدا
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برگزاری جلسه گزارش وضعیت کمی و کیفی چاپ وانتشار بولتن ها، کتب و فرم های فرهنگی، اداری و آموزشی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه گــزارش وضعیــت 
کمــی وکیفــی چــاپ وانتشــار بولتن ها، کتــب وفرمهای فرهنگــی، اداری وآموزشــی 
دانشــجویی  معــاون  حضــور  بــا  هفــت  و  نــود  مــاه  مــرداد  هفــت  یکشــنبه  روز 
وفرهنگــی، مدیــر دفتــر ریاســت دانشــگاه، مدیــر روابــط عمومــی، مســئول واحــد 
ــزار  کنفرانــس حــوزه ریاســت برگ بررســی اســناد ومــدارک و ســایر اعضــاء در ســالن 
گردیــد. در ایــن جلســه ســیفعلی نصرتــی مدیــر دفتــر ریاســت دانشــگاه در خصــوص 
کــرده وگفــت: اهمیــت  گاه بیــان  اهمیــت اســناد ومــدارک را بــه عنــوان یــک تکیــه 
کــه در مواقــع ضــروری ودر زمانهــا  یــک ســند ومــدرک موقعــی آشــکار مــی شــود 

کــرد و از آن بهــره جســت. ومکانهــای مختلــف بتــوان بــه آن اســتناد 
وی همچنیــن افــزود بحــث صرفــه جویــی در خصــوص اســناد ومــدارک در اولویــت 
کار قــرار گرفتــه ودر چــاپ نشــریات ) کتــب، مجــالت، پمفلت ها، فرم هــای اداری، 
فرهنگــی، آموزشــی ( تعــداد و نیــاز بــا توجــه بــه تاریــخ ومــوارد مصرفــی وهزینه هــا 
گیــرد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــرفت علــم وتکنولــوژی در  مــد نظــر قــرار 

ــتلزم  ــدارک مس ــناد وم ــداری اس ــت: نگه گف ــناد  ــردن اس ک ــی  ــوص الکترونیک خص
نهایــت  ودر  انســانی  ونیــروی  مــکان،  نگهــداری،  از هزینــه  اعــم  هزینه هایــی 
کیفیــت در نگهــداری  هزینه هــای حمــل ونقــل و امحــاء می باشــد. درآخــر بهبــود 
وسروســامان دادن بــه اســناد ومــدارک قابــل بایگانــی وامحایــی والکترونیکــی 
کــردن وحفاظــت اســناد الکترونیکــی را تنهــا راه رســیدگی بــه اوضــاع نابســامان 

چــاپ وانتشــارات در حــوزه دانشــگاه دانســت.
موانــع  ارائــه  بــا  پزشــکی  ومــدارک  اســناد  اداره  رئیــس  زریــن زاد  حجــت  دکتــر 
ومشــکالت در خصــوص چــاپ نشــریه، مجــالت، فرمهــای اداری ودر نهایــت 
بایگانــی و نگهــداری اســناد وامحــاء گفــت: ســاماندهی مــدارک واســناد قابل چاپ 
وانتشــار بــا نظــارت وپشــتیبانی حراســت، امــور مالــی، پشــتیبانی وبازرســی و... 
ــا ارائــه پیشــنهاد مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه  میســر مــی شــود. جلســه فــوق ب
کمیتــه  علــوم پزشــکی تبریــز و موافقــت ســایر اعضــاء جلســه مبنــی بــر تشــکیل 

کار خــود خاتمــه داد. نظارتــی در زمینــه چــاپ وانتشــار هرگونــه نشــریه ای بــه 
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سانحه رانندگی در محور تبریز آذرشهر بالگرد اورژانس را به صحنه کشاند

پنــج  ســلیمی  شــهرک  مقابــل  خــودرو 40۵در  واژگونــی  حادثــه  در  گفــت  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  اورژانــس  ســخنگوی 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان  نفــر مصــدوم شــدند. بــه 
گفــت در حادثــه واژگونــی خــودرو 40۵در مقابــل شــهرک ســلیمی پنــج نفــر مصــدوم شــدند. ســه دســتگاه آمبوالنــس  شــرقی 
کارشناســان  گــوگان وممقــان بــه یــاری مصدومیــن شــتافتند و تحــت اقدامــات درمانــی  اورژانــس از پایگاههــای آذر شــهر و 
کــه نیــاز بــه  اعزامــی اورژانــس بــه بیمارســتان آذرشــهر انتقــال دادنــد.  شــادی نیا عنــوان داشــت ســه مصــدوم ایــن حادثــه 
ــز انتقــال یافتنــد. ــه بیمارســتان امــام رضــا علیــه الســالم تبری دریافــت خدمــات تخصصــی داشــتند توســط بالگــرد اورژانــس ب
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دومین جلسه کارگروه سالمت، ایمنی و امنیت غذایی استان در سال 97

ایــن جلســه بــا ریاســت دکتــر شــهرتی فــر معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار و دبیــری دکتــر صومــی رئیــس 
گیــری مصوبــات  گــزارش پــی  گردیــد. بنــا بــر همیــن  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و مســئولین ادارات اســتان تشــکیل 
 - دام  و  انســان  بیــن  مشــترک  -بیماریهــای  اســتان  توســعه  تدبیــر  ســند  برنامه هــای  کــردن  وعملیاتــی  قبــل  جلســه 
کارکنــان دولــت و دســتورالعمل اجرایــی، جهــت تدویــن برنامــه عملیاتــی بهبــود وضعیــت  بســته خدمــات پایــه ســالمت 
کمیته هــای ) آب و فاضــالب،  ایمنــی هــوا و تغییــرات اقلیمــی، مــواد شــیمیایی( در ذیــل  کارکنــان - تشــکیل  ســالمت 
ــود. ــتان ب ــی اس ــت غذای ــی و امنی ــالمت، ایمن ــروه س کارگ ــه  ــن جلس ــی و چهارمی کار س ــتور  ــزو دس ــتان ج ــالمت اس ــروه س کارگ
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دومین نشست فصلی گروه کارشناسان توسعه شبکه و ارتقا سالمت

گــروه کارشناســان توســعه شــبکه و ارتقــا ســالمت در ســالن  دومیــن نشســت فصلــی 
کنفرانــس مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار گردیــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
دکتر کارآموز قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه و رئیس گروه کارشناسان توسعه 

شبکه و ارتقاء سالمت مرکز بهداشت استان ضمن خیر مقدم به کارشناسان توسعه 
شــبکه و ارتقا ســالمت شهرســتان ها، به تشــریح نظام پایش عملکردی و شــیوه نامه 

پایــش و ارزشــیابی عملکــرد مجتمع های ســالمت پرداختند.
دکتـــر یوســـفی مدیـــر برنامـــه پزشـــک خانـــواده مرکـــز بهداشـــت اســـتان نیـــز در ایـــن 
نشســـت چـــک لیســـت پایـــش مدیریتـــی پزشـــک خانـــواده شـــهری را ارائـــه نمودنـــد.

ــالمت )HMC( در خصـــوص  ــز پایـــش سـ ــئول مرکـ ــن زاده مسـ ــر حسـ ــه دکتـ در ادامـ
نحـــوه محاســـبه مبلـــغ پرداختـــی در مجتمع هـــای ســـالمت توضیحـــات کامـــل را بیان 
گـــروه گســـترش مرکـــز بهداشـــت  کارشناســـان  گفتنـــی اســـت در ایـــن نشســـت  نمودنـــد 
گـــزارش داده و انتظـــارات خـــود را ارائـــه نمودنـــد. اســـتان نیـــز فعالیتهـــای مربوطـــه را 
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اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک 
فیبروزیس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، اولیـــن کنگـــره 
ـــاری  ـ ـ ـ ـ بیمـ ـــای  ـ ـ ـ تازه هـ بین المللـــی 
سیســـتیک فیبروزیـــس در دانشـــگاه 
ــــکی تبریـــز بـــا حضـــور جمـــع  علـــوم پزشـ
کثیـــری از اســـاتید و میهمانـــان خارجی 
از سراســـر کشـــور در ســـالن  و داخلـــی 
شـــهید شـــایانمهر دانشـــکده پزشـــکی 

برگـــزار شـــد. 
ــس  ــی، ریی ــین صوم ــر محمدحس دکت
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ضمن 
خیرمقــدم گویی به میهمانــان کنگره 
اســتاد  علمــی  جایــگاه  از  تجلیــل  و 
ــر  ــی، بخاط ــر خاتم ــای دکت ــدر، آق گرانق
نقــش ارزنــده شــان در آمــوزش و تربیت 
دانشــجویان و دســتیاران تخصصی و 
اســاتیدی کــه دوره فلوشــیپ از وجــود 
اســتاد بهــره منــد شــده انــد؛ از کــم توقع 
بــودن اســتاد بــه وجهــه بــارز ایشــان 
یــاد کــرد و ابــراز امیــد واری نمــود کــه 
همــه دانشــجویان مثل اســتاد بیشــتر 
دانســتن و بیشــتر کار کــردن و کمتــر 
سرمشــق  را  داشــتن  انتظــار  همــه،  از 
کــرد در  تاکیــد  قــرار دهنــد و  خویــش 
بــه  راه  متوقــع  انســانهای  جامعــه 

نمی برنــد. جایــی 
ایشــان ضمــن تشــکر از عوامــل اجرایــی 
بین المللــی  کنگــره  اولیــن  علمــی  و 
سیســتیک  بیمــاری  تازه هــای 
خانــم  ســرکار  ازجملــه  فیبروزیــس 
دکتــر  خانــم  ســرکار  رفیعــی،  دکتــر 

نیــک  دکتــر  خانــم  ســرکار  شــعاران، 
واحــدی  دکتــر  خانــم  ســرکار  نیــاز، 
زحمــات  از  ؛  دکترخانشــی  آقــای  و 
اســاتید مجموعــه در ریجســتر کــردن 
600 کیــس سیســتیک فیبروزیــس در 
ــکر  ــز تش ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
نمــود و افــزود C.F از 11 مــورد بیمــاری 
شــایعی اســت که در دانشــگاه پیگیری 
و فالــواپ مــی گــردد. دکتــر صومــی بــا 
بــا  پاســتور  لویــی  از  جملــه ای  بیــان 
ــی رغــم  مضمــون" جامعــه پزشــکی عل
تمــام ارزشــهایی کــه آفریــده اســت گاه 
مغلــوب شــرایط عــام جامعــه می گــردد، 
ادامه داد ؛ گرچه دانشــمندان وعالمان 
جامعــه  در  آنچــه  از  نبایــد  جامعــه 
بایــد  ولــی  باشــند  غافــل  میگــذرد 
فــارغ از حاشــیه های جامعــه و اینکــه 
قدرشــان را میداننــد یــا نــه ؟ کار خویش 
مــا  چــون  دهنــد.  انجــام  پرقــدرت  را 
ــرده  ــب ک ــه کس ــی ک ــر دانایی های بخاط
ــه در  ــر آنچ ــت ه ــئولیم. وبایس ــم مس ای

تــوان داریــم تــالش کنیــم.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفــت: دیــروز در بازدیــد از مســیر 4۷0 
کیلومتــری میســر مرنــد و ۵ شهرســتان 
دیگــر، 40 خانــه بهداشــت و 20 مرکــز 
ســالمت؛ بــا یــک صحنــه ای برخــورد 
ــفر  ــتگی های س ــام خس ــه تم ــم ک کردی
از تــن مــن و دوســتان همــراه خــارج شــد 
و بــه خــود و همــکاران خــود در نظــام 

ــدم. ــالمت بالی س

بخــش  لــذت  مــن  بــرای  گفــت:  وی 
بــود کــه خانــم دکتــر نخبــه و جــوان 
ــارغ  ــران و ف ــد ته ــه متول ــاله ای ک 23 س
التحصیــل اصفهــان کــه یــک ســال 
در طــول تحصیــل جهشــی تحصیــل 
همــه  ایــن  وجــود  بــا  و  بــود،  نمــوده 
ــی  ــکی م ــه پزش ــه جامع ــه ب ــه ک هجم
شــود در نقطــه صفــر مــرزی بیــن ایــران 
و آذربایجــان کار خــودش را شــروع کــرده 
بود و با شوق و عشق و عالقه خدمت 
مــی کــرد و ملزومــات درخواســتی اش 
ــود  ــاران ب ــه بیم ــت ب ــرای خدم ــًا ب صرف
و کوچکتریــن چیــزی بــرای شــخص 
وجــود  بــا  خواســت.  نمــی  خــودش 
ــعه ای و  ــات توس ــا اقدام ــه انصاف اینک
بهســازی خوبــی در ســالهای اخیــر در 
ــالمت  ــز س ــت و مراک ــای بهداش خانه ه
در مناطــق محــروم انجــام یافته اســت 
ــته های  ــز رش ــته ای بج ــچ رش ــی هی ول
پزشــکی ســراغ نداریــم کــه در آن فــرد 
ــا  ــد و ب ــرده باش ــل ک ــه تحصی ــن هم ای
ــرزی  ــر م ــه صف ــع در نقط ــن توق کمتری
ادعــا  بــی  خدمــت  و  گــردد  مســتقر 

داشــته باشــد.
بیـــان  بـــا  صومـــی  دکتـــر  نهایـــت  در 
 " کـــه  روحیـــه صنفـــی  ایـــن  اینکـــه؛ 
بیشـــتر بدانیـــم، بیشـــتر کار کنیـــم و 

باشـــیم"،  داشـــته  را  توقـــع  کمتریـــن 
اســـاتید  آموزهـــای  ســـایه  در  همـــه 
خاتمـــی  دکتـــر  همچـــون  شـــریفی 
گرفتـــه  شـــکل  پزشـــکی  جامعـــه  در 
کـــرد، همـــه در  اســـت؛ابراز امیـــدواری 
اســـتمرار و تامیـــن ایـــن عقبـــه فکـــری 
شـــده،  نهادینـــه  رفتـــاری  والگـــوی 
ـــئوالنه داشـــته باشـــیم. ـ ـ تالشـــی مسـ
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کارگروه اجتماعی پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل شد

کارگــروه اجتماعــی پدافنــد  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  اولیــن جلســه   بــه 
غیرعامــل دانشــگاه در محــل اندیشــگاه ســالمت اســتان تشــکیل شــد. دکتــر طاهر 
گفــت: در ایــن جلســه نقــش  اقــدم معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 

معاونتهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مــورد بررســی قــرار گرفــت.
کانون هـــای ســـالمت  کـــردن  وی افـــزود: معاونـــت اجتماعـــی دانشـــگاه در همـــراه 
ــی  ــل آمادگـ ــد غیرعامـ ــوزه پدافنـ ــازی در حـ ــد سـ ــوزش و توانمنـ ــرای آمـ ــالت بـ محـ
دارد ولـــی تهیـــه محتواهـــای آموزشـــی اجتماعـــی و محلـــه محـــور از نظـــر پدافنـــد 
غیرعامـــل بایـــد توســـط مرکـــز مدیریـــت حـــوادث و فوریتهـــای پزشـــکی تهیـــه شـــود.

ایشـــان بـــا بیـــان اینکـــه هـــدف اصلـــی 
از  پیشـــگیری  رویکـــرد  جلســـه  ایـــن 
کاری در معاونتهـــای  انجـــام مـــوازی 

گفـــت: در جلســـات  دانشـــگاه درخصـــوص برنامه هـــای پدافنـــد غیـــر عامـــل بـــود 
ـــد  ـــد ش ـــخص خواه ـــگاه در مش ـــم دانش ـــاء تی ـــف اعض ـــا وظای ـــخص دقیق ـــدی ش بع
ـــرمایه  ـــالمت در س ـــن س ـــکاری خیری ـــب هم ـــت: جل گف ـــان  ـــدم در پای ـــر اق ـــر طاه دکت
گـــزاری بـــرای فرهنـــگ ســـازی مردمـــی از نظـــر آمـــوزش مهارتهـــای پدافنـــد غیرعامـــل 

در جامعـــه میتوانـــد بســـیار مفیـــد باشـــد.
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 مراسم یادبود دکتر پورزند و دکتر ناسی زاده در بیمارستان امام رضا)ع( تبریز برگزار شد

مراســم بزرگداشــت و یادبــود دکتــر علی 
پورزند و دکتر محمدرضا ناســی زاده با 
حضــور رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
و رئیــس گــروه جراحــی دانشــگاه علــوم 
کنفرانــس  ســالن  در  تبریــز  پزشــکی 
مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( 

ــزار شــد. ــز برگ تبری
ــز  ـ ـ ـ مرکـ عمومــی  روابــط  ــزارش  ـ گـ بــه 
ــی امام رضا )ع( تبریز،  ــوزشی درمانـ آمـ
ــس  ــی رئی ــین صوم ــد حس ــر محم دکت
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزضمــن 
تقدیــر از زحمــات ایــن عزیزان از دســت 
رفتــه، گفــت: فی الوالقــع فقــدان ایــن 
عزیــزان و عــدم وجــود جایگزیــن بــرای 

ــران  ــه ای جب ــاتید ضایع ــه اس ــن گون ای
ناپذبــر بــرای جامعــه پزشــکی اســتان و 

ــد. ــی باش ــور م کش
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
ــا  ــر محمدرض ــوار دکت ــتاد بزرگ ــزود: اس اف
ــی  ــوان یک ــرات می ت ــه ج ــی زاده را ب ناس
توراکــس  جراحــی  اســاتید  برتریــن  از 
بخــش  بنیانگــذار  وی  و  دانســته 
توراکــس در مرکــز آموزشــی درمانــی امــام 
)امام خمینی ســابق(  تبریــز  )ع(  رضــا 

بودنــد.
را  پورزنــد  علــی  دکتــر  دکترصومــی، 
خوانــده  عمومــی  جــراح  موفق تریــن 
و اضافــه کــرد: در شــهر تبریــز  و حتــی 

دکتــر  ارزنــده  خدمــات  و  آوازه  اســتان 
پوشــیده  کســی  بــر  پورزنــد  علــی 
نیســت از ایشــان بــه عنــوان جراحــی 
آمــوزش  برتــر  اســتاد  و  چیره دســت 
جراحــی عمومــی در جامعــه پزشــکی 
مطــرح بودنــد. در ادامــه مراســم دکتــر 
از  تقدیــر  ضمــن  هاشــم زاده  شــهریار 
گفــت:  اســاتید  ایــن  ارزنــده  خدمــات 
ایــن دو بزرگــوار  در  طــول عمــر طبابــت 
و  شــاگردان  طبابــت  ضمــن  خــود 
متخصصیــن زیــادی را آمــوزش و بــه 
انــد. داده  تحویــل  پزشــکی  جامعــه 
رئیــس گــروه جراحــی دانشــگاه علــوم 
برگــزاری  داد:  ادامــه  اســتان  پزشــکی 

چنیــن مراســمی موجــب زنــده نگــه 
عزیــزان  ایــن  خاطــره  و  یــاد  داشــتن 
ــرای کار  ــزه ب ــاد انگی ــث ایج ــده و باع ش

و تــالش بیشــتر مــی شــود.
گفتنی است: در این مراسم خانواده های 
ایــن بزرگــواران بــا بازگــو کــردن خاطــرات 
ــب  ــی زاده موج ــد و ناس ــاتید پورزن از اس
ــم  ــار در مراس ــات حض ــف احساس تلطی
شــدند درپایــان ایــن مراســم از تندیــس 
ــوم  ــگاه عل ــد دانش ــاتید فقی ــود اس یادب
پزشــکی با حضور مســئولین دانشــگاه 
ــا)ع(  ــام رض ــی ام ــی درمان ــز آموزش در مرک

رونمایــی شــد.
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 معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی: 
استفاده از دستگاه های تصفیه آب به هیچ عنوان الزم نیست و توصیه نمی شود

ــر  ــگاه های معتبـ ــده در آزمایشـ ــام شـ ــه بررســـی های انجـ ــاره بـ ــا اشـ ــتان، بـ ــروه ســـالمت و امنیـــت غذایـــی اسـ کارگـ ــهرتی فر در نشســـت  رحیـــم شـ
ــوارد  ــی و مـ ــه آلودگـ ــاس هیچ گونـ ــن اسـ ــر ایـ ــزود: بـ ــرب، افـ ــر روی آب شـ ــرقی بـ ــان شـ ــالب آذربایجـ ــه ای و آب و فاضـ ــکی، آب منطقـ ــوم پزشـ علـ
میکروبـــی در آب شـــرب شـــهرهای اســـتان مشـــاهده نشـــده و اســـتفاده خانوارهـــا از دســـتگاه های تصفیـــه آب در حقیقـــت اتـــالف هزینـــه اســـت. 
گســـترده فـــروش دســـتگاه های تصفیـــه آب خانگـــی، اظهـــار داشـــت: مـــردم شـــهرهای آذربایجـــان شـــرقی از مطلـــوب  ـــا اشـــاره بـــه تبلیغـــات  وی، ب

کننـــد. کامـــل داشـــته باشـــند و بـــا آســـودگی خاطـــر از ایـــن آب اســـتفاده  بـــودن آب شـــرب اطمینـــان 
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اعزام چهار دستگاه آمبوالنس اورژانس
حادثه خونین رانندگی محور سراب-نیر با شش کشته و مصدوم

کشــته و مصــدوم بــه همــراه داشــت، دکتــر فــرزاد رحمانــی،  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، حادثــه خونیــن رانندگــی محــور ســراب -نیر/شــش  بــه 
گفــت حوالــی ســاعت 16 عصــر دهــم تیرمــاه براثــر برخــورد دو دســتگاه پــژو و پرایــد در  رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کارشناســان اورژانــس تحــت اقدامــات درمانــی پیــش بیمارســتانی بــه بیمارســتان امــام  کردنــد و ســه نفــر توســط  گردنــه صاییــن در محــور یــاد شــده ســه نفــر در دم فــوت 
خمینــی)ره( ســراب انتقــال یافتنــد.  دکتــر فــرزاد رحمانــی، رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: فوتــی هــا یــک مــرد و 

کــودک همــراه خانــواده بودنــد. یــک زن و 
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جلسه کالن منطقه 2 آمایش سرزمینی در تبریز

کالن منطقــه 2 آمایــش ســرزمینی بــه میزبانــی رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز و بــا حضــور روســای دانشــگاه های ارومیــه، اردبیــل، مراغــه و  جلســه 
گردیــد. دانشــکده های علــوم پزشــکی خلخــال، ســراب، خــوی برگــزار 

ــوم پزشــکی  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل ب
ســرزمینی  آمایــش  تبریــز جلســه کالن منطقــه 2 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی رئی ــه میزبان ب
وبــا حضــور روســای دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
ــه،  ــکده های مراغ ــای دانش ــل،  و روس ــه، اردبی ارومی
خلخــال، ســراب، خــوی بــه همــراه معاونیــن درمــان 
هفتــم  یکشــنبه  روز  ومنابــع  مدیریــت  وتوســعه 
مــرداد مــاه نــودو هفــت در ســالن کنفرانــس حــوزه 

ریاســت برگــزار گردیــد.
ــورد  ــر در م ــادل نظ ــور تب ــه منظ ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
راههــای مدیریــت بهینــه منابــع برگــزار شــد دکتــر 
صومــی رئیــس دانشــگاه در خصــوص صرفــه جویــی 
صــورت  در  گفــت:  دانشــگاه  واحدهــای  کلیــه  در 

بــه  ده درصــد می تــوان  به میــزان  هزینــه  کاهــش 
راســتا  ایــن  ودر  بــود  امیــدوار  دانشــگاه  پایــداری 
پیشــنهادات،  دانشــگاهها  روســای  تمامــی  از 

شــد. خواســتار  را  الزم  وتمهیــدات  تصمیمــات 
مصوبــه  پیشــنهاد  بــا  ارتبــاط  در  همچنیــن  وی 
ــر کاهــش هزینــه کــه در پنــج  ســتاد کشــوری مبنــی ب
ــتری،  ــات بس ــرپایی، خدم ــات س ــه کاری خدم حیط
دارو وتجهیــزات مصرفــی پزشــکی، لــوازم مصرفــی 
راهکارهــای  باشــد  مــی  پرســنلی  پزشــکی،  غیــر 
و  پیشــنهادات  حیطــه  ودرهــر  داده  ارائــه  را  الزم 
بــا  هزینه هــا  کاهــش  در  را  مدعویــن  راهکارهــای 
دالیــل ومســتندات جویــا شــده ودر ایــن راســتا بــه 

پرداختنــد. وبررســی  بحــث 

ـــد  ـــا مانن ـــش هزینه ه ـــای کاه ـــوص راهکاره در خص
اطالعـــات  کـــردن  بـــه روز  و  آنالیـــن  نوبت گیـــری 
ـــت:  ـــکی گف ـــوم پزش ـــگاه های عل ـــامانه های دانش س
ــاختهای  ــر سـ ــاز بـــه تقویـــت زیـ ــامانه ها نیـ ایـــن سـ
ـــامان دهی نظام منـــد و قانون منـــد را  ـ ـ قـــوی و سـ
ـــو  ـــزاری ویدئ دارد و اجـــرای دقیـــق نظـــام ارجـــاع و برگ
کنفرانـــس، وب کنفرانـــس وتلـــه کنفرانســـها را نیـــز 
ـــگاه امـــری بدیهـــی  ـ ـ ـــه های دانشـ ـ ـ ـ در کاهـــش هزینـ

دانســـت.
ــنهادات  ــا وپیش ــه راهکاره ــا ارائ ــه ب ــت جلس در نهای
ــش  ــی وکاه ــه جوی ــع، صرف ــه از مناب ــتفاده بهین واس
هزینه هــا در کلیــه معاونتهــا، دانشــکده ها، مراکــز 

آموزشــی ودرمانــی وشــبکه ها بــه پایــان رســید.

برگزاری دومین نشست فصلی گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــروه مهندســـی  ــز مهنـــدس آهنگـــری رییـــس گـ تبریـ
بهداشـــت  مرکـــز  محیـــط  بهداشـــت  کارشناســـان 
ــئولین  ــه مسـ ــی بـ ــد گویـ ــوش امـ اســـتان، ضمـــن خـ
بهداشـــت محیـــط شهرســـتانها، از اقدامـــات انجـــام 
ـــامانه  ـــتفاده از س ـــد اس ـــه رش ـــد رو ب ـــه رون ـــه در زمین یافت
جامـــع بازرســـی بهداشـــت محیـــط از تمامـــی همـــکاران 
ــوده و ضمـــن مهـــم  ــکر نمـ ــتادی و محیطـــی تشـ سـ
شـــمردن ثبـــت مراقبتهـــای بهداشـــت محیـــط در 
ـــزوم راســـتی آزمایـــی فعالیتهـــا در هـــر  ســـامانه ســـیب، ل
ـــت  ـــئولین بهداش ـــط مس ـــده را توس ـــر ش ـــامانه ذک دو س

محیـــط شهرســـتانها، خواســـتار شـــد.
ـــای  ـــرل بیماریه ـــه کنت ـــت در برنام ـــت دق ـــی اس گفتن

منتقلـــه از آب و غـــذا بـــا توجـــه بـــه فصـــل گرمـــا و 
کلـــر ســـنجی مرتـــب آب هـــای آشـــامیدنی شـــهری 
توجـــه  حســـاس،  اماکـــن  کنتـــرل  و  روســـتائی  و 
گســـترش  روســـتایی،  محیـــط  بهســـازی  بـــه 
برنامه هـــای  قالـــب  در  بهداشـــتی  فعالیتهـــای 
شهر سالم-روستای ســـالم)CBI(، بهبـــود وضعیـــت 
پســـماندهای شـــهری بـــا بهـــره گرفتـــن از کارگـــروه 
تقویـــت  شهرســـتانها،  در  پســـماند  مدیریـــت 
ســـامانه ارتباطـــات مردمـــی 1۹0 در بحـــث رســـیدگی 
ســـالمت  بـــه  توجـــه  بهداشـــتی،  شـــکایات  بـــه 
ـــب  ـــت مرت ـــی، ثب ـــی و پرورش ـــز آموزش ـــط در مراک محی
بهداشـــت  بازرســـی  جامـــع  ســـامانه  در  اقدامـــات 
محیـــط، ارائـــه صحیـــح آمـــار و اطالعـــات، رســـیدگی 

و کنتـــرل بهداشـــتی اماکـــن عمومـــی و مراکـــز تهیـــه 
و توزیـــع مـــواد غذایـــی، توجـــه بـــه بهداشـــت فـــردی 
و بهداشـــت مـــواد غذایـــی در عرصـــه توزیـــع، توجـــه 
بـــه فراینـــد حاملهـــای مطلـــوب انـــرژی در منـــازل 
روســـتایی و آلودگـــی هـــوا از اهـــم مباحـــث توســـط 

کارشناســـان ایـــن گـــروه بـــوده اســـت.
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 برگزاری اولین جلسه نظام ارجاع با حضور مدیران 
کلینیک های مراکز دولتی دانشگاهی استان

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز اولیــن جلســه 
مدیــران  حضــور  بــا  ارجــاع  نظــام 
کلینکهــای مراکــز دولتــی دانشــگاهی 
در ســطح اســتان روز ســه شــنبه نهــم 
ســالن  در  هفــت  و  نــود  مــاه  مــرداد 
کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار گردید.
کمیتــه  رئیــس  عبــادی  علــی  دکتــر 
در  ســالمت-ارجاع  نظــام  راهبــری 
ارجــاع  نظــام  اهمیــت  خصــوص 
گزارشــی را بــرای حاضریــن در جلســه 
ارجــاع  نظــام  گفــت:  و  نمــوده  بیــان 
در ســطح کل دانشــگاه بایــد اجرایــی 
ایــن  بــر  راســتا ســعی  ایــن  شــود.ودر 
ــه  ــر چ ــاع ه ــام ارج ــه نظ ــود ک ــد ب خواه
ــی،  ــت عال ــت وکمی ــا کیفی ــریعتر وب س
در جایــگاه اصلــی خــود، در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی قــرار گیــرد.
ــاع  ــام ارج ــه نظ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــل انج ــور کام ــه ط ــک ب ــطح ی در س

ــام  ــد در تم ــا ی ــه داد: ب ــرد ادام ــی پذی م
ــام  ــدن انج ــی ش ــد اجرائ ــطوح فراین س
ــر  ــات بهت ــه خدم ــت ارائ ــرد وکیفی پذی
بایــد  خدمــات  ارائــه  وکمیــت  شــده 
ــه  ــاع ب ــام ارج ــطح نظ ــه س ــطح ب در س

صــورت عملــی صــورت پذیــرد.
بنــدی  ســطح  عبــادی  دکترعلــی 
واحدهــای ارائــه خدمــات را بــه منظــور 
دسترســی عادالنــه، کــم هزینــه بــودن، 
دریافــت  بــرای  کیفیــت  بــا  و  ســریع 
ــوده  ــان نم ــردم بی ــوی م ــات از س خدم
واطالعاتــی در خصــوص ســه ســطح 
گاهــی حاضریــن  نظــام ارجــاع جهــت آ

در جلســه ارائــه نمــود.
حــذف  خصــوص  در  عبــادی  دکتــر 
بــه اهمیــت  ثبــت دســتی وکاغــذی 
پرونده هــای  نمــودن  الکترونیکــی 
بیمــاران والکترونیکــی شــدن نظــام 
بــه  واحدهــا  تمامــی  ســالمت  ارجــاع 
کــرده  تاکیــد  مربوطــه  سیســتمهای 

وهــدف اصلــی از اجرایــی نمــودن ایــن 
فراینــد هــا وراهکارهــا را صرفــه جویــی 
ــت  ــه ودر نهای ــکان وهزین ــان، م در زم
حــذف کاغــذ در تمامــی ســطوح نظــام 

ارجــاع دانســت.
آمــار  مدیــر  رضایــی  پیمــان  دکتــر 
علــوم  دانشــگاه  اطالعــات  وفنــآوری 
پزشــکی در ایــن جلســه بــر تکمیــل 
کــردن اطالعــات کلینیکهــا در  وبــروز 
کــرده  تاکیــد  مربوطــه  ســامانه های 
ودر خصــوص ارتباطــات الکترونیکــی 
در شــهر تبریــز وشهرســتانها گزارشــی را 
ــریعتر  ــه س ــر چ ــال ه ــود واتص ــه نم ارائ
از  را  اینترنتــی  شــبکه های  بــه 

شــد. خواســتار  واحدهــا  مســئولین 
ــرد:  ــدواری ک ــار امی ــن اظه وی همچنی

بــه محض صــدور مجوزهــای مربوطه 
ایجــاد  در  متبوعــه،  وزارت  ســوی  از 
بســترهای مناســب بــرای شــبکه ها، 
بــه  وابســته  ومراکــز  بیمارســتانها 
ــل  ــز وح ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
الکترونیکــی  بــه  مربــوط  مشــکالت 
نمــودن تمامــی ســطوح نظــام ارجــاع 

آمادگــی خــود را اعــالم کــرد.
ــر  ــادی ودکت ــی عب ــر عل ــت دکت در نهای
میرزایــی  وآمنــه  رضایــی  پیمــان 
کارشــناس نظــام ارجــاع حــوزه ریاســت 
دانشــگاه در جلســه به ســواالت مطرح 
شــده از ســوی حاضریــن را پاســخ داده 
ایــن  حــل  جهــت  الزم  وراهکارهــای 

مســائل را ارائــه نمودنــد.
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سی و چهارمین جلسه کارگروه سالمت، ایمنی و 
امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی برگزار شد 

ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کارگــروه  جلســه  چهارمیــن  و  ســی  در 
غذایــی  امنیــت  و  ایمنــی  ســالمت، 
اســتان بــا اشــاره بــه بخــش ســالمت 
گفــت:  اســتان،  توســعه  تدبیــر  ســند 
پوشــش  ســند  ایــن  دوم  مرحلــه  در 
ــت  ــالمت، مدیری ــات س ــی خدم همگان
گردشــگری  ای،  جــاده  آســیب های 
و  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای  ســالمت، 
مخاطــرات موثــر بــر خشــکی دریاچــه 
ارومیــه از اهــداف اصلــی و محــوری ایــن 

اســت. ســند 
دکترمحمدحسـین صومـی از افزایـش 
در  تصـادف  از  ناشـی  میـر  و  مـرگ  آمـار 
جاده هـای آذربایجـان شـرقی طـی سـه 
ماهـه اول سـالجاری نسـبت بـه مـدت 
مشـابه پارسـال خبر داد و اظهار داشت: 
برای کاهش آسیب های جاده ای و نیز 

تحقق سـایر محورها و اهداف موضوع 
همـکاری  اسـتان،  تدبیرتوسـعه  سـند 
و تعامـل نزدیـک تمـام دسـتگاه های 

اجرایـی الزم و ضـروری اسـت.
عوامــل  بــه  الزم  آموزش هــای  ارائــه 
اســتان   13۹۷ تمتــع  حــج  زائریــن  و 
بــا  هماهنگــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
دانشــگاه و ســازمان حج اســتان اردبیل 
)مبــدا پــروازی از تبریــز(، از نظــر مــوارد 
پیشگیری و کنترل بیماریهای موسم 
حــج بــا همــکاری معاونــت بهداشــت 
دانشــگاه و ســازمان حــج اســتان و مرکــز 
ــر از  ــالل احم ــت ه ــج جمعی ــکی ح پزش

دیگــر مصوبــات جلســه کارگــروه بــود
دکتــر صومی درخصوص ســند اســتانی 
بــرش  گفــت:  غیرواگیــر  بیماریهــای 
دســتگاههای  فعالیتهــای  ماهــه   6
ــا  ــتانی فعالیته ــرش شهرس ــتانی و ب اس

ابــالغ گــردد وکارگروههــای بیماریهــای 
قلبی عروقی، تنفســی و سرطانها ذیل 
غیرواگیــر  بیماریهــای  اســتانی  ســند 
 4 حداقــل  شــود  موظــف  و  تشــکیل 

جلســه در طــول ســال برگــزار نمایــد.
گفتنــی اســت: طراحــی و تدویــن و راه 
انــدازی سیســتم ارجــاع در مراجعــات 
بهداشــتی و درمانــی در جهــت عملــی 

حــوزه  کلیــدی  هســته  اولیــن  کــردن 
ســالمت ســند تدبیــر توســعه اســتان 
توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
خدمــات  بســته  نمــودن  اجرایــی 
طبــق  دولــت  کارکنــان  ســالمت  پایــه 
دســتورالعمل تنظیمــی در کلیــه ادارات 
ــات اصلــی ایــن جلســه  اســتان از مصوب

کارگــروه بــود.
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 پنجاه اولویت پژوهشی سال 1397 دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پنجــاه اولویــت پژوهشــی ســال 1397 دفتــر تحقیقــات و آمــوزش ســتاد مبــارزه بــا مــواد  بــه 
گــردد. مخــدر ریاســت جمهــوری بــه قــرار زیــر جهــت اســتحضار محققیــن و پژوهشــگران اعــالم مــی 

ع مصــرف مــواد مخــدر و روان گردان هــا در جمعیــت  � پیمایــش خانــوار در مــورد شــیو
کشــور )1۵ تــا 64 ســال(. )بــه صــورت ملــی( عمومــی 

دانشــجویان  � میــان  در  روان گردان هــا  و  مخــدر  مــواد  مصــرف  شناســی  ع  شــیو
کننــده.  کشــور و بررســی عوامــل خطــر و حفاظــت  دانشــگاه های آزاد اســالمی سراســر 

)بــه صــورت ملــی(
دانشــجویان  � میــان  در  روان گردان هــا  و  مخــدر  مــواد  مصــرف  شناســی  ع  شــیو

ــل  ــی عوام ــکی و بررس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــع وزارت بهداش ــگاه های تاب دانش
کننــده. )بــه صــورت ملــی( خطــر و حفاظــت 

نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها. )به صورت ملی( �
ع مصــرف مــواد و اختــالالت مصــرف در ســربازان پادگان هــا. )بــه  � بررســی رونــد شــیو

صــورت ملــی(
محیط هــای  � کارگــران  در  روانگردان هــا  و  مخــدر  مــواد  مصــرف  شناســی  ع  شــیو

)بــه صــورت ملــی( کارکنــان ســازمان  هــا.  صنعتــی و 
ارزیابــی مدیریــت امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر در دســتگاههای عضــو و مرتبــط بــا  �

ســتاد. )بــه صــورت ملــی(
بررســی اثربخشــی منابــع هزینــه شــده )هزینــه فایــده( در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر  �

و روانگردانهــا.
و  � مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  عرصــه  در  یافتــه  تخصیــص  انســانی  منابــع  کیفیــت 

تقاضــا(. کاهــش  عرضــه-  )کاهــش  روان گردانهــا 
تهیــه و تدویــن نقشــه راه مبــارزه همــه جانبــه بــا مــواد مخــدر، روان گردان هــا و  �

کشــور. اســتان های  از  هریــك  در  پیش ســازها 
گــردان هــا در دانش آمــوزان دوره  � ع مصــرف مــواد مخــدر و روان  بررســی میــزان شــیو

کشــور. )بــه صــورت ملــی( متوســطه دوم و هنرجویــان هنرســتان های اســتان هــای 
بررســی جامعــه شــناختی میــزان انــگ و هنجارهــای اجتماعــی )ســنت، فرهنــگ(  �

مصــرف مــواد مخــدر و تاثیــر آن بــر شــروع مصــرف مــواد مخــدر )مــورد مطالعــه: خــرده 
فرهنــگ اقــوام ایرانــی(

و  � مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  ســتاد  دبیرخانــه  کارکنــان  آموزشــی  تقویــم  ســاله  طــرح ۵ 
دبیرخانــه شــوراهای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر سراســر کشــور. )بــه صــورت ملــی(

ارزشــیابی اثربخشــی برنامه هــای پیشــگیری از اعتیــاد در مــدارس متوســطه دوم  �
)ویــژه والدیــن، مربیــان و دانش آمــوزان(. )بــه صــورت ملــی(

ارزشــیابی اثربخشــی برنامه هــای پیشــگیری از اعتیــاد در دانشــگاه های دولتــی.  �
)بــه صــورت ملــی(

کشورهای توسعه یافته. � تجارب نوین پیشگیری اولیه از اعتیاد در 
حــوزه  � در  اجتماعــی  مشــارکت های  جهانــی  موفــق  اقدامــات  و  تجــارب  مطالعــه 

مردمــی. مشــارکت های  توســعه  و  تقاضــا  کاهــش 
اثربخشــی برنامه هــای توانمندســازی ســازمان های مــردم  � ارزشــیابی و ســنجش 

کاهــش تقاضــا و توســعه مشــارکت های مردمــی طــی ســال های 13۹2  نهــاد حــوزه 
تــا13۹6 و ارائــه مــدل.

نیازســنجی آموزشــی و طراحــی مــدل آموزشــی ســازمان هــای مــردم نهــاد در حــوزه  �
کاهــش تقاضــای مــواد مخــدر و روان گردان هــا.

شناســایی مولفه هــای اصلــی در اشــتغال بهبــود یافتــگان و طراحــی مــدل ایجــاد  �
کارآفرینــی دانــش بنیــان در ســمن های فعــال حــوزه صیانــت. کوسیســتم هــای  ا

کیــد بــر رویکــرد اجتماعــی  � مطالعــه تجــارب موفــق جهانــی در حــوزه صیانــت بــا تا
شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر و نقــش ســازمان های مــردم نهــاد.

بــرای  � کشــور  اســتان های  هــای منطقــه ای  از ظرفیــت  اســتفاده  امــکان ســنجی 
بهبودیافتــگان.  اشــتغال  و  کار  و  کســب  توســعه 

آینــده پژوهــی وضعیــت قاچــاق مــواد مخــدر، روانگردان هــا و پیــش ســازها در داخــل  �
کشور.
بررســی شــیوه ها و مســیرهای انتقــال مــواد مخــدر، روانگــردان هــا و پیــش ســازها بــه  �

کارهــا و اقدامــات مقابلــه ای. کشــور و اثــر بخشــی راه  داخــل 
بررســی روش هــا و شــیوه های پولشــویی ناشــی از قاچــاق مــواد مخــدر و تاثیــر آن  �

کشــور. در اقتصــاد 
بررســی شــیوه های مقابلــه بــا ورود مــواد مخــدر بــه داخــل زنــدان هــا بــا اســتفاده از  �

فناوری هــای نویــن.
کــم بــر  � کیفــری حا آســیب شناســی سیاســت جنایــی )تقنینــی، قضایــی و اجرایــی( و 

امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــران طــی ســال های 136۷ تــا 13۹۷.
ج در قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر )ضبــط و  � بررســی اثــر بخشــی مجازات هــای منــدر

مصــادره امــوال، مجازات هــای ســالب حیــات و...(.
تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها. �
تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر. �
بررســی نگــرش مرتکبــان جرایــم مــواد مخــدر، روانگــردان هــا و پیــش ســازها نســبت  �

ــواد  ــا م ــارزه ب ــون مب ــده در قان ــی ش ــش بین ــای پی ــی مجازات ه ــر بخش ــزان اث ــه می ب
کــم قضایــی. مخــدر و نحــوه رســیدگی بــه ایــن جرایــم در محا

تــن  � )تزریقــی،  معتــادان  خطــر  پــر  گروه هــای  زیســتی  رفتــاری-  هــای  پیمایــش 
زندانــی...( معتــادان  فروش هــا، 

اورژانــس  � معتــادان  اورژانــس  مشــکالت  اطالعــات  ثبــت  نظــام  طراحــی 
کشــور بیمارســتان های 

بــا  � اجتماعــی  حمایت هــای  و  درمــان  مدل هــای  اثربخشــی  بررســی  و  طراحــی 
بومــی الگوهــای 

ــادان  � گروه هــای خــاص معت ــرای  طراحــی مداخــالت درمــان و حمایــت اجتماعــی ب
ــان و بررســی اثربخشــی  ــان، زندانی ــی، نوجوان ــان خیابان ــی خانمان هــا، زن شــامل ب

آنهــا
ــر  � ــاد و بررســی تاثی ــرای پوشــش خدمــات اعتی طراحــی راهکارهــای ارتقــای بیمــه ب

حمایــت بیمــه ای در مانــدگاری در درمــان
کارآیــی برنامــه ادغــام پیشــگیری و درمــان اعتیــاد در نظــام  � ارزشــیابی اثربخشــی و 

کارگیــری پروتــکل وزارت بهداشــت در  مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه و میــزان بــه 
فیلــد
کــز درمــان  � کلیــه مرا راه انــدازی نظــام ثبــت اطالعــات معتــادان و درمــان اعتیــاد در 

کشــور. ــاد و زندان هــای ســطح  اعتی
کشــور و بررســی  � کــز درمانــی  ارزشــیابی برنامــه درمــان نگهدارنــده بــا متــادون در مرا

کــز درمانــی. کارگیــری پروتــکل درمــان بــا متــادون وزارت بهداشــت در مرا میــزان بــه 
کارگیــری پروتکل هــای  � کارکــرد مداخــالت درمانــی در زنــدان و میــزان بــه  بررســی 

درمانــی و بررســی میــزان هزینــه اثربخشــی برنامــه ارائــه ســرنگ
کز درمانی اعتیاد � بررسی روش های نظارت مطلوب بر مرا
ســنجش نیازهــا و طراحــی بســته های آموزشــی بــرای ارتقــای نگــرش، دانــش و  �

گــران اعتیــاد مهــارت درمــان 
طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد �
طراحــی نظــام جامــع درمــان اعتیــاد )اســتانداردها، روش هــای درمانــی، توزیــع،  �

دسترســی هــا و...(
کاهش آسیب درکشور � تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمانی و 
بیــش  � از  پیشــگیری  مداخــالت  اثربخشــی  هزینــه-  و  اثربخشــی  میــزان  بررســی 

مصــرف و مــرگ و میــر ناشــی از مــواد
کاهــش آســیب بــه منظــور بهبــود نظــام  � کــز  ارزشــیابی عملکــرد و هزینــه اثربخشــی مرا

کاهــش آســیب ثبــت اطالعــات خدمــات 
ــاع  � ــاد و اجتم ــردم نه ــازمان های م ــایر س ــاری و س ــای همی گروه ه ــرد  کارک ــیابی  ارزش

کاهــش زیــان محــور در 
بررســی روش هــای تامیــن منابــع مالــی، نظــام بودجه ریــزی، تخصیــص اعتبــار و  �

کاهــش زیــان در پنــج  کــرد بودجــه در ســازمان های مختلــف در امــر درمــان و  هزینــه 
گذشــته ســال 

ــان و ارزشــیابی ســاختارهای  � کاهــش زی مستندســازی وضعیــت مدیریــت درمــان و 
کشــور اداری و اجرایــی موجــود و بررســی مشــکالت نظــام مدیریــت درمــان اعتیــاد 
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همایش یک روزه دادپزشک برگزار گردید

ــوم پزشــکی  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل ب
تبریــز جلســه بــه میزبانــی مدیــر کل اداره پزشــکی 
قانونــی اســتان وبــا حضور اســاتید، معاون دادســتان 
تشــریح  تــاالر  بخــش  رئیــس  وانقــالب،  عمومــی 
هیئــت  عضــو  و  اجرایــی  مدیــر  قانونــی،  پزشــکی 
ــی،  ــکی قانون ــازمان پزش ــک س ــرح دادپزش ــای ط امن
پزشــکی  اداره کل  وآزمایشــگاهی  پزشــکی  معــاون 
موسســه  امنــای  هیئــت  وعضــو  اســتان  قانونــی 
دادپزشــک کشــور ومدیر کل پزشــکی قانونی اســتان 
آموزشــی  مراکــز  روســای  و  درمــان  معــاون  فــارس، 
ودرمانی تبریز و روســای بیمارســتانهای شهرســتان 
اســتان آذربایجانشــرقی در ســالن کنفرانــس حــوزه 
ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار گردید.
دکتــر  مقــدم  وخیــر  خوشــامدگویی  بــا  جلســه 
قانونــی  پزشــکی  کل  اداره  کل  مدیــر  صمــدی راد 
در  وی  گردیــد.  آغــاز  آذربایجانشــرقی  اســتان 
معتمــد  پزشــکان  موسســه  اهمیــت  خصــوص 
کار خــود  تقریبــا  ایــن موسســه  دادپزشــک گفــت: 
معتمــد  پزشــکی  وگــروه  کــرده  آغــاز   ۹3 ســال  از  را 

دادپزشــک موسســه ای اســت کشــوری و زیــر نظــر 
پزشــک قانونــی کشــور انجــام فعالیــت خواهــد کــرد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه انـــواع مرگهـــا معاینـــه 
جســـد وصـــدور جـــواز دفـــن وثبـــت وقایـــع فـــوت وشـــرح 
حـــال ومطالعـــات اطالعـــات آمـــاری را از اهـــداف مهـــم 
ــواردی  ــرد در مـ ــالم کـ ــته واعـ ــک دانسـ ــرح دادپزشـ طـ
ایـــن مطالعـــات دقیـــق اطالعـــات آمـــاری موجـــب 

کاهـــش مـــرگ و میـــر مـــی گـــردد.
کـــه  دادپزشـــک  طـــرح  اهـــداف  از  جلســـه  ایـــن  در 
ــدور  ــاماندهی صـ ــوق، سـ ــع حقـ ــری از  تضییـ جلوگیـ
جـــواز دفن هـــا و برون ســـپاری و راهکارهـــای عملـــی 
می باشـــد  دادپزشـــک  شـــدن  عملیاتـــی  جهـــت 

آمـــد. بعمـــل  بررســـی هایی  و  بحـــث 
در  اجســـاد  معاینـــه  وضعیـــت  همایـــش  ایـــن  در 
دادســـتان  معـــاون  توســـط  قضایـــی،  سیســـتم 
 ( آذربایجانشـــرقی  اســـتان  وانقـــالب  عمومـــی 
احمـــد موقـــری(، گـــزارش وضعیـــت اجرایـــی طـــرح 
توســـط مدیـــر کل  فـــارس،  اســـتان  در  دادپزشـــک 
پزشـــکی قانونـــی اســـتان فـــارس و عضـــو هیئـــت 

ــعید  ــر سـ ــور ) دکتـ ــک کشـ ــه دادپزشـ ــای موسسـ امنـ
ونحـــوه  ظاهـــری  معاینـــه  اصـــول   ،) غالمـــزاده 
جـــواز  وصـــدور  جســـد  معاینـــه  گـــزارش  نـــگارش 
ـــکی  ـــریح پزش ـــاالر تش ـــش ت ـــس بخ ـــط رئی ـــن، توس دف
ـــن  ـــرافیان (، تبیی ـــدون اش ـــر فری ـــز ) دکت ـــی تبری قانون
جایـــگاه دادپزشـــک وبـــرون ســـپاری وراهکارهـــای 
دادپزشـــک،  شـــدن  عملیاتـــی  جهـــت  عملـــی 
ـــرح  ـــای ط ـــت امن ـــو هیئ ـــی وعض ـــر اجرای ـــط مدی توس
دادپزشـــک ســـازمان پزشـــکی قانونـــی  )دکتـــر مهـــرداد 
ـــن  ـــواز دف ـــدور ج ـــی ص ـــت فعل ـــی(، وضعی ـــی بخش عل
و اجـــرای دادپزشـــک، توســـط معـــاون پزشـــکی و 
اســـتان  قانونـــی  پزشـــکی  کل  اداره  آزمایشـــگاهی 

)دکتـــر حســـین میرزاجـــان زاده( ارائـــه گردیـــد.
در نهایــت دکتــر صمــدی راد، دکتر حجت پورفتحی 
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر 
میرزاجــان  دکتــر  بخشــی،  علــی  دکتــر  غــالم زاده،، 
و  ســواالت  بــه  ســیف  دکتــر  اشــرفیان،  دکتــر  زاده، 
مشــکالت مطــرح شــده از ســوی حاضریــن در جلســه 

پاســخ های کامــل وجامعــی را ارائــه نمودنــد.
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گزارش کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

گردیـــد. ایـــن  کارگاه آشـــنایی بـــا قوانیـــن شـــرکت های دانش بنیـــان و نحـــوه ارزیابـــی در تاریـــخ ۹۷/4/۹ از ســـاعت ۹ الـــی 13در مجتمـــع مرکـــز رشـــد پاســـتور برگـــزار 
ـــود:  کارگاه شـــامل مـــوارد ذیـــل ب ـــزار شـــد. مباحـــث مـــورد تدریـــس  کننـــده برگ ـــا حضـــور 44 شـــرکت  ـــر اســـماعیل هاشـــمی اقـــدم و ب ـــه مدرســـی جنـــاب آقـــای دکت کارگاه ب

مقدمات اقتصاد دانش بنیان �ارزیابی دانش بنیان شدن �تسهیالت دانش بنیان �

با حضور دکتر صومی کتابخانه دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانی پزشکی پزشکی افتتاح شد

کتابخانـــه دانشـــکده  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، مراســـم افتتـــاح  بـــه 
مدیریـــت و اطـــالع رســـانی پزشـــکی باحضـــور رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
گـــزارش فـــوق در ایـــن مراســـم دکتـــر صومـــی  گردیـــد. بـــه  و هیئـــت همـــراه برگـــزار 
و هیئـــت همـــراه ابتـــدا نشســـتی صمیمـــی بـــا رئیـــس واعضـــای هیـــآت علمـــی 
دانشـــکده مدیریـــت داشـــته و بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر در خصـــوص اقدامـــات 
گرفتـــه و حـــل مســـائل پیـــش روی دانشـــکده پرداختـــه . ســـپس بـــا حضـــور  صـــورت 
کتابخانـــه ضمـــن بازدیـــد از بخش هـــای مختلـــف ؛ امکانـــات و تجهیـــزات  درمحـــل 
کتابخانـــه و صحبـــت درخصـــوص مراحـــل طـــی شـــده جهـــت بهره بـــرداری از 

گفتنـــی اســـت درایـــن  کتابخانـــه دانشـــکده، آن را رســـما مـــورد افتتـــاح قـــرار دادنـــد. 
بازدیـــد پـــس از توضیحـــات دکتـــر عبـــد خـــدا ددر خصـــوص سیســـتم RFID و 
ــن  ــه، حاضریـ کتابخانـ ــای  ــایر بخش هـ ــز سـ ــی و نیـ ــای الکترونیکـ کتابهـ ــش  بخـ

گرفتنـــد. عکـــس یـــادگاری بـــا حضـــور رئیـــس دانشـــگاه 
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گزارش کارگاه قوانین GMP و اتاق های تمیز

ح شــده شــامل قوانین  ایــن کارگاه  در مجتمــع مرکــز رشــد پاســتور برگــزار گردیــد. موضوعــات مطر
و مقــررات GMP، اتاق هــای تمیــز قوانیــن و اســتاندارد های مربــوط بــه آنهــا، انــواع هواســازهای 
کارگاه بــه مدرســی جنــاب آقــای جنــاب اقــای دکتــر امیــر مهــدی زاده  اتاق هــای تمیــز بــود. ایــن 
متخصــص داروســازی صنعتــی و مدیــر عامــل موسســه افــق فارمــد از تهــران و بــا حضــور 40 

کننــده برگــزار شــد. شــرکت 
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گزارش برگزاری دوره اول کارگاههای مهارت آموزی زایمان طبیعی 1397

زایمــان  آمــوزی  مهــارت  کارگاههــای  اول  دوره 
وزارت  اجرایــی  دســتورالعمل  بــر  مبتنــی  طبیعــی 
متبــوع روزهــای دوم تــا چهــارم مــرداد مــاه ســالجاری 
ــازی  ــدف توانمندس ــا ه ــه ب ــاتید برنام ــور اس ــا حض ب
زایمانــی  بلوک هــای  در  شــاغل  مامایــی  پرســنل 
ــی تابعــه اســتان، توســط واحــد  ــز آموزشــی درمان مراک
مامایــی ایــن معاونــت در مرکــز آمــوزش مهارت هــای 

بالینــی دانشــکده داروســازی از ســاعت صبــح ۸ الــی 
16 عصــر برگــزار شــد.

اول شــامل: پزشــکی  روز  برنامــه   و ســرفصل های 
مهــارت  اهــداف  و  اصــول  شــواهد،  بــر  مبتنــی 
بالینــی، ارزیابــی ســالمت جنیــن، پــره اکالمپســی 
حیــن  و  زایمــان  از  پــس  خونریــزی  اکالمپســی،  و 
زایمــان، کار عملــی و پرســش و پاســخ و برنامه هــای 

بریــچ،  زایمــان  انــواع دیستوشــی،  شــامل:  روز دوم 
ــوالژ   ــا م ــی ب ــپس، کار عمل ــوم و فورس ــتفاده از واکی اس

و پرســش و پاســخ بــود.
ایــن مجموعــه کارگاه هــا در روز ســوم شــامل توانایــی 
انجــام احیــاء مــادر بــاردار، توانایــی احیا نــوزاد در اتاق 
زایمــان و کار عملــی و اجــرای احیــا روی ماکــت مــادر  

و نــوزاد )توســط اســاتید و شــرکت کننــدگان( بــود.
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گزارش کارگاه آشنایی با مقررات و 
نحوه اخذ مجوز

کارگاه در مجتمع مرکز رشــد پاســتور برگزارگردید.  این 
کارگاه در حیطــه  موضــوع اصلــی تدریــس و بحــث 
قوانیــن، مقــررات و نحــوه اخــذ مجــوز مــواد غذایــی و 
کارگاه بــه  آشــامیدنی آرایشــی و بهداشــتی بــود. ایــن 
مدرســی جنــاب آقــای دکتــر رمضانــی و بــا حضــور 30 

کننــده برگــزار شــد. شــرکت 
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اجرای طرح پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 
با عنوان "طراحی و امکانسنجی غربالگری الکترونیکی ADHD در 

دانشجویان دانشگاههای تبریز" 

آیــا میدانیــد ADHD در۸-3 ٪ بزرگســاالن شــیوع دارد ؟ آیــا مــی دانیــد بــا داشــتن ADHD ممکــن اســت دچــار 
کامــل  مشــکالت یادگیــری و اختــالل توجــه شــوید ؟ بــا ورود بــه ســامانه  www.mentaltest.ir  و تکمیــل 
ح بــزرگ غربالگــری online  الکترونیکــی ADHD شــرکت کــرده و ازجوایــز ارزنــده آن بهره منــد  پرسشــنامه در طــر
ح  کننــده در طــر شــوید. جایــزه معنــوی اطــالع از وضعیــت score خــود در مقایســه بــا ســایر دانشــجویان شــرکت 

ج آدرس ایمیــل  خواهــد بــود. در صــورت اظهــار تمایــل خــود دانشــجو بــا در
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حمایت انستیتو جهانی تحقیقات بیماری های عروقی  ریوی از مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

متعاقــب برگــزاری موفقیــت آمیــز دو دوره کنگــره بین المللــی فشــارخون ریــوی در ســالهای 201۵ و 201۷ و ثبــت ایــن رویــداد در تقویــم و ســایت رســمی انجمــن ریــه آمریــکا 
اخیــرا انســتیتو جهانــی تحقیقــات بیماریهــای عــروق ریــوی )PVRI( نیــز حمایتهــای مــادی و معنــوی خــود را از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اعــالم نمــود. ایــن انســتیتو 
عــالوه بــر اسپانســری 3 ســخنران جهــت ســفر بــه تبریــز بــا خریــد تجهیــزات اساســی بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه مبلــغ تقریبــی 1۵ هــزار دالر موافقــت نمــود. 
کنگــره بین المللــی فشــارخون ریــوی  کشــورمان ایفــا خواهــد نمــود. آقــای دکتــر فریــد رشــیدی دبیــر اجرایــی  کمــک هــا نقــش بــه ســزایی در بهبــود بیمــاران ریــوی در  ایــن 
کنــون داشــته انــد. ضمنــا خبــر رســمی دور ســوم کنگــره بین المللــی ریــه تبریز در ســال 201۹ در ســایت  دانشــگاه نقــش انکارناپذیــری در تمامــی موفقیتهــای کســب شــده تا

رســمی انســتیتو جهانــی تحقیقــات بیماریهــای عــروق ریــوی قابــل دسترســی اســت.
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جلسه هم اندیشی پیشبرد اهداف معاونت اجتماعی با هم سویی فرایندهای آموزش سالمت

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  پیــرو تفاهم هــای صــورت گرفتــه معاونــت اجتماعــی و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزجلســات فنــی بــرای توجیــه   بــه 
گــروه آمــوزش و ارتقــای ســالمت گفــت: بــا تشــکیل جلســه هــم اندیشــی  ماموریت هــای جدیــد واحــد آمــوزش ســالمت در معاونــت اجتماعــی تشــکیل شــد. علیــزاده رئیــس 
کانونهــای ســالمت محــالت بررســی مــی شــود. ایشــان افــزود: در ایــن جلســه بــا همفکــری  در اندیشــگاه ســالمت دانشــگاه دســتورالعمل دانشــگاه در خصــوص راه انــدازی 
کارگــروه ســالمت اســتان و مولفه هــای موثــر بــر ســالمت معاونــت اجتماعــی مقــرر شــد بعــد از برگــزاری جلســات توجیهــی بــرای شــبکه های بهداشــت و درمــان  کارشناســان 

کانــون ســالمت محــالت عملیاتــی شــود.. شهرســتانهای اســتان، برنامه هــای مجمــع و 
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جلسه اعضای شورای عالی پیوند دانشگاه به میزبانی 
رئیس دانشگاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز جلســه شــورای 
عالــی پیونــد دانشــگاه با حضــور رئیس 
دانشــگاه، تیم پزشکان پیوند واعضاء 
شــورای عالــی پیونــد امــروز ســیزدهم 
ســالن  در  نودوهفــت  مــاه  مــرداد 
ــد. ــزار گردی ــت برگ ــوزه ریاس ــس ح کنفران
در این جلســه گزارشــهایی از وضعیت 
ــب،  ــه، قل ــد، کلی ــا ) کب ــی پیونده فعل
مغــز واســتخوان، قرنیــه و...( مطــرح 
ــکالت  ــع مش ــی ورف ــر هماهنگ ــد و ب ش

تــا  پذیــرش  از  پیونــدی  بیمــاران 
مرحلــه ترخیــص تاکیــد گردیــد.

دارو کــه از نیازهــای مهم وضــروری برای 
ــورد  ــز م ــد نی ــدی می باش ــاران پیون بیم
بحــث وبررســی میــان اعضــاء شــورای 
عالی پیوند دانشــگاه قرار گرفت، طبق 
برنامــه ریزیهایــی کــه در ایــن جلســه 
دارای  بیمارســتانهای  بــا هماهنگــی 
مراکــز پیونــد بعمــل آمــد، تامیــن دارو 
ــق  ــد ازطری ــاز پیون ــورد نی ــزات م وتجهی
وزارتخانــه یا شــرکتهای پخــش دارویی 

وتجهیزاتــی بــا هماهنگــی معاونــت 
غذا ودارو دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 

ــد. ــد ش ــهیل خواه تس
و  جـــوان  انســـانی  نیـــروی  تامیـــن 
بیمـــاران  داروهـــای  تامیـــن  زبـــده، 
ـــدی، افزایـــش تختهـــای بســـتری  پیون
ـــز  ـــاران، تجهی ـــاد بیم ـــه ازدی ـــه ب ـــا توج ب
تشـــخیص  بـــرای  آزمایشـــگاهها 

ومیکروبـــی،  قارچـــی  بیماریهـــای 
طریـــق  از  عمومـــی  اطالع رســـانی 
ـــم  ـــد فراه ـــاء واح ـــی، احی ـــانه های مل رس
از  بیمـــاران  پذیـــرش  اعضـــاء،  آوری 
اســـتانهای همجـــوار و ایجـــاد امکانـــات 
بهینـــه بـــرای ایـــن نـــوع پیوندهـــا از 
ـــن  ـــه در ای ـــود ک ـــائلی ب ـــن مس ـــی تری اصل
نشســـت مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت.
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دومین نشست فصلی گروه کارشناسان سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه

کارشناســان ســالمت روانــی اجتماعــی و اعتیــاد  گــروه  دومیــن نشســت فصلــی 
کنفرانــس مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار  معاونــت بهداشــت دانشــگاه در ســالن 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، اصل رحیمــی مدیرگروه کارشناســان  گردیــد. بــه 
ســالمت روانــی اجتماعــی و اعتیــاد مرکــز بهداشــت اســتان در ابتــدای ایــن جلســه 
ــای  ــی در برنامه ه ــکاری و همراه ــکر از هم ــن و تش ــه مدعوی ــدم ب ــر مق ــن خی ضم
ســالمت روان اســتان، بــا تبییــن اهــداف ایــن نشســت در مــورد اهــم برنامه هــای 
ســال جــاری مــوارد الزم را ارائــه نمــود. ایشــان در ادامــه مباحــث خــود موضــوع 
فعالیت هــای  گــزارش  و  ثبــت  زمینــه  در  آمــار  گــروه  برانگیــز  چالــش  گــزارش 
کارشناســان ســالمت روان مجتمع های ســالمت را مورد بررســی و ارزیابی قرارداده 
و علــل وضعیــت نابســامان ورود داده هــای مرتبــط با فعالیت کارشناســان ســالمت 

روان را بــه تفکیــک هــر برنامــه تبییــن نمودنــد.
گفتنــی اســت ایــن مــوارد بــا حضــور مهنــدس صادقــی نماینــده شــرکت دانــش 
پارســیان مــورد بازبینــی و نقــاط مــورد نیــاز بــرای بهبــود رونــد ثبــت فعالیت هــا مورد 

کــه می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:  گرفــت  کیــد قــرار  تا
کارشناســان ســالمت روان بــه ســامانه ســیب ) تامیــن لــب تــاپ  تســهیل دسترســی 

کانــت بــرای هرکارشــناس( کارشناســان، تعریــف و فعــال ســازی ا بــه 
کز / پایگاههای  کارشناســان ســالمت روان به مرا تعریف و فعال ســازی دسترســی 

ســالمت تحــت پوشــش خــود) جهــت مدیریت درســت اطالعــات و ارجاع(
تعیین تکلیف جمعیت تحت پوشش و میهمان در سامانه سیب توسط واحد آمار

تهیه و تدوین راهنمای کار با سامانه سیب توسط مرکز بهداشت استان
در ادامــه نشســت، اصــل رحیمــی ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت پیگیــری اســتانداردهای 

مــورد توافــق در متــن توافقنامه هــا، نســبت بــه اجــرای موثــر برنامــه عملیاتی مبتنی بر 
توافقنامــه و ارزشــیابی فصلــی آن تاکیــد نمــود. ســپس هــر یک از کارشناســان مســئول 

فرایندهــا بــه ترتیــب زیــر، برنامه هــای اجرایــی و فنــی را تبییــن و تشــریح نمودنــد: 
کارشناســان ســالمت روان و  همتــی؛ نحــوه مدیریــت و ثبــت خدمــات و اقدامــات 

گیــری از آن گــزارش  رفتــار در ایــن ســامانه و 
و  ثبــت  و  جــاری  ســال  در  مــداوم  آمــوزش  برنامه هــای  اجــرای  رونــد  مهینــی؛ 
کارگاههــا مطابــق فرمــت وزارتــی، مداخــالت اجتمــاع محــور و پیشــگیری  گــزارش 

از خشــونت خانگــی
حســن پــور؛ نظــام ثبــت و مراقبــت مــوارد اقــدام بــه خودکشــی و پیشــگیری از 

خودکشــی،  رفتارهــای 
کیــد بــر اجــرای کامــل  فریدونــی؛ رونــد اجــرای برنامه هــای پیشــگیری از اعتیــاد و تا

ASIST غربالگــری مبتنی بــر
گیرد:  گردید موارد زیر مورد پیگیری قرار  در نهایت در این جلسه مقرر 

کز سالمت و مرکز بهداشت استان � کردن توافقنامه شبکه ها با مرا نهایی 
 تحلیل شهرستانی وضعیت خودکشی، تشکیل مرتب جلسات پیشگیری  �

و مدیریت خودکشی
ادغام برنامه آموزش سیب در برنامه های آموزش مداوم �
گرفتن آموزش بدو خدمت روانشناسان و پایش مستمر و توام با  � جدی 

بازخورد و پیگیری آن از روانشناسان
تقویت ارتباط مراقب سالمت، پزشک خانواده و روانشناس مطابق  �

فلوچارت های سه گانه
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کارگاه دو روزه مولفه های ازدواج سالم در مرکز بهداشت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، کارگاه دو روزه مولفه های ازدواج ســالم در مرکز بهداشــت اســتان برگزار شــد. دکتر شــالچی عضو هیئت علمی و مدرس دوره، ضمن ارائه مباحث 
مربــوط بــه ضــرورت آموزشــهای پیــش از ازدواج، بحــث باورهــای درســت و نادرســت در مراحــل ازدواج را بــا مشــارکت مدعویــن ارائــه و جمــع بنــدی نمود. داهیــم رئیس گروه 
کارشناســان ســالمت نوجوانــان، جوانــان و مــدارس مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن تاکیــد بــر برگــزاری فعال جلســات آموزشــی ازدواج ســالم برای گــروه هدف جوانــان در مرحله 
پیش از ازدواج، انجام فعالیتهای مرتبط شــو نمادین را در هفته ازدواج با توجه به پیش بینی این مناســبت در تقویم آموزشــی وکمپین های اولویت دوم، خواســتار شــد.

فصلنامه ندای سالمت    شماره هجدهم - تابستان1081397



اولین کارگاه یک روزه آموزشی 
مراقبت های حمایتی و تسکینی 

سرطان برگزارشد

کارگاه یـــک روزه آموزشـــی مراقبت هـــای حمایتـــی و 
تســـکینی ســـرطان بـــا حضـــور 30 نفـــر از پرســـتاران و 
پزشـــکان مرتبـــط بـــا بیمـــاران ســـرطانی برگـــزار شـــد. 
بـــه گـــزارش کارشـــناس بیماریهـــای خـــاص معاونـــت 
درمـــان دانشـــگاه، دکتـــر اقـــدام ضمیـــر، اســـتادیار و 
ـــوژی دانشـــگاه در  متخصـــص رادیوتراپـــی و انکول
مـــورد اهمیـــت بیمـــاری ســـرطان و تشـــخیص ایـــن 
ـــان نمـــود و گفـــت: تشـــخیص  بیمـــاری مطالبـــی را بی
ســـرطان در مراحـــل پیشـــرفته کیفیـــت زندگـــی در 
ـــه  ـــد ب ـــذا بای ـــد ل ـــرار می ده ـــعاع ق ـــت الش ـــارن را تح بیم
درمان هـــای حمایتـــی در بیمـــاران ســـرطانی و برخـــورد 

صحیـــح بـــا درد درایـــن بیمـــاران توجـــه نمـــود.
در ادامه کارگاه دکتر آقامحمدی دانشیار و متخصص 
ـــم و نشـــانه های بیمـــاران  بیهوشـــی در خصـــوص عالئ
ســـرطانی، اضطـــراب و افســـردگی در ایـــن بیمـــاران 

توضیحاتـــی  تســـکینی(  )طـــب   Palliative care و
ارائـــه نمـــود و گفـــت: آمـــوزش بـــه بیمـــاران و خانـــواده 
بیمـــار جهـــت رفـــع نیازهـــای اولیـــه و مشـــاوره های 
روانشناســـی، تغذیـــه، مـــددکاری و فیزیوتراپـــی الزم و 

ضـــروری اســـت.
ـــای ضـــد  ـــر آقامحمـــدی نحـــوه اســـتفاده از داروه  دکت
درد را نیـــز تشـــریح کـــرد. در ادامـــه کارگاه پاســـخ های 

ـــد. ـــن داده ش ـــواالت حاضری ـــه س الزم ب
گفتنـــی اســـت: کارگاه یـــک روزه آموزشـــی مراقبت هـــای 
 30 حضـــور  بـــا  ســـرطان،  تســـکینی  و  حمایتـــی 
نفـــر از اســـاتید و پرســـتاران و پزشـــکان مرتبـــط بـــا 
ـــتان  ـــتانهای اس ـــز و شهرس ـــرطانی از تبری ـــاران س بیم
آمـــوزش  روز پنجشـــنبه یازدهـــم مـــرداد در ســـالن 

تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  مرکـــزی  ســـتاد 
ایـــن  درمـــان  معاونـــت  برنامـــه  طـــی  و  برگزارشـــد 
ـــکان  ـــوزش پزش ـــرای آم ـــاتید ب ـــور اس ـــا حض ـــا ب کارگاهه
عمومـــی و متخصصیـــن و پرســـتاران بـــرای کار در 
ـــرطان  ـــکینی س ـــب تس ـــی ط ـــای تخصص درمانگاهه

ادامـــه خواهـــد داشـــت.
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 حضور ستاد توزیع داروی استان در معاونت غذا و دارو

ـــزارش روابــــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  بـــه گـ
تبریـــز نشســـت هـــم اندیشـــی بـــا حضـــور معـــاون و مدیـــر 
داروی معاونت غذا و دارو و مدیران پخش های دارویی 
اســـتان در ســـالن کنفرانـــس ایـــن معاونـــت برگـــزار گردیـــد. 
در ایـــن نشســـت دکتـــر نعمتـــی معـــاون غـــذا و دارو 
ضمـــن تشـــکر از مدیـــران شـــرکت های دارویـــی اســـتان 
همکاری هـــای  و  جلســـه  ایـــن  در  حضـــور  جهـــت 
امـــور  بـــا  مرتبـــط  زمینه هـــای  در  پیـــش  از  بیـــش 
دارویـــی هـــدف از ایـــن نشســـت را بررســـی و هماهنگـــی 
ــرایط حســـاس و کمبودهـــای  ــع دارو در شـ ــرای توزیـ بـ
احتمالـــی دارو و لـــزوم هماهنگـــی بیشـــتر در اســـتان 

عنـــوان کـــرد. 
وی همچنیـــن ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه بـــا همفکـــری 
و بررســـی نواقصـــات موجـــود از بـــروز مشـــکالت آتـــی 

ـــد. ـــل آی ـــگیری به عم ـــی پیش احتمال
 دکتـــر آقاجانـــی مدیـــر اداره نظـــارت بـــر دارو و مـــواد 
اعتیـــاد آور اســـتان نیـــز درخصـــوص نارســـایی کـــه 
در توزیـــع دارو وجـــود دارد، منجـــر بـــه کمبـــود کاذب 
ـــه بیمـــاران  ـ ـ ـ ـ دارویـــی شـــده و مشـــکالت بعضـــا ب
ـــای  ـ منتقـــل مـــی شـــود گفـــت: بعضـــی کمبـودهـ
دارویـــی صرفـــا بـــه علـــت درخواســـت برندهـــای خـــاص 
ــــط بعضـــی پزشـــکان در  ـ ـ ـ ـــه توسـ ـ ـ دارویـــی می باشـــد کـ

نســـخ درج و بیمـــار را دچـــار ســـردرگمی می کننـــد.
بـــا  وی از مدیـــران پخـــش دارویـــی خواســـت کـــه 
ـــع عادالنـــه در تمـــام داروخانه هـــای اســـتان و  ـ ـ ـ توزیـ
رعایـــت ســـهمیه بندی ایـــن کمبـــود هـــا را جبـــران 
کننـــد و در صـــورت بـــروز  هرگونـــه مشـــکل از ایـــن 

بابـــت بـــا اداره دارو هماهنـــگ شـــوند. 

ـــتار  ـــی خواس ـــش داروی ـــران پخ ـــی از مدی ـــر آقاجان دکت
ــده  ــرکت شـ ــای شـ ــودی انبارهـ ــازی موجـ ــفاف سـ شـ
ــه جـــذب  ــرکتهای دارویـــی در زمینـ ــرد شـ ــد کـ و تاکیـ
حداکثـــری ســـهمیه اســـتانی از مراکـــز تامیـــن دارو 

ــد. ــام دهنـ ــه را انجـ ــات الزم وبهینـ اقدامـ
ــی  ــش دارویـ ــران پخـ ــت مدیـ ــن نشسـ ــان ایـ در پایـ
ـــوص  ـ ـ ـ خصـ در  توضیحاتـــی  ارائـــه  ضمـــن  نیـــز 
ـــت  ـ ـ وضعیـ در  دارو  ـــع  ـ ـ ـ توزیـ و  تامیـــن  ـــره  ـ ـ زنجیـ
موجـــود عمـــده تریـــن مشـــکل در حـــوزه تهیـــه دارو 
توســـط مراکـــز پخـــش را نقدینگـــی و بدهی هـــای 
قبلـــی اعـــالم کردنـــد کـــه مقـــرر شـــد بـــا جلســـات 
کننـــدگان  تامیـــن  بـــا  دارو  مدیریـــت  هماهنگـــی 
و خریـــداران دارو )داروخانه هـــا( ایـــن معضـــل تـــا 

حـــدی زیـــادی رفـــع گـــردد.
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تغذیه با شیر مادر زیر بنای زندگی سالم

کــودکان  بــه همــت ریاســت، مدیریــت همچنیــن مدیریــت خدمــات پرســتاری مرکــز 
گرامیداشــت هفتــه جهانــی تغذیــه باشــیر مــادر ) 10 الــی 16 مــرداد ( مراســمی روز پنــج 
کنفرانــس مرکــز بــا حضــور ریاســت وجمعــی از اســاتید  شــنبه 11 مــرداد مــاه در ســالن 

کــودکان و نــوزادان وپرســنل ومــادران نــوزادان بســتری برگــزار نمــود.
در ایـــن مراســـم دکتـــر میـــر هـــادی موســـوی رئیـــس مرکـــز بـــا  اشـــاره بـــه اهمیـــت 
کـــودکان تبریـــز بـــا  افزایـــش  کـــرد: مرکـــز  تغذیـــه بـــا شـــیر مـــادر خاطـــر نشـــان 
ــادران  ــوزش مـ ــادر و آمـ ــیر مـ ــا شـ ــه بـ ــج تغذیـ ــه ترویـ ــود در  زمینـ ــیل های خـ پتانسـ

گـــردد. می توانـــد بـــه یـــک مرجـــع تبدیـــل 
گرامیداشـــت  کمیتـــه تغذیـــه باشـــیر مـــادر در رابطـــه بـــا اهـــداف   خانـــم دهخـــدا، دبیـــر 
ــر بنـــای  ــادر زیـ ــیر مـ ــا شـ ــعار " تغذیـــه بـ ــادر باشـ ــیر مـ ــا شـ ــه بـ هفتـــه جهانـــی تغذیـ
کلینیـــک مشـــاوره  زندگـــی ســـالم " مطالبـــی را ارائـــه نمـــود و بـــه ادامـــه فعالیـــت 

کـــودکان و تربیـــت مروجیـــن تغذیـــه بـــا شـــیر مـــادر اشـــاره نمـــود. شـــیردهی مرکـــز 

در پایــان مراســم از خانــم دکتــر رفیعــی فوق تخصــص گــوارش کــودک، دبیــر علمــی 
کارشــناس ســالمت خانــواده، خانــم جیــگاری ومروجیــن  کمیتــه، خانــم بــرادران 

کــودکان قدردانــی شــد. فعــال مرکــز آموزشــی درمانــی 
گل و یــک  کــودکان بایــک شــاخه  همچنیــن از مــادران نــوزادان بســتری در مرکــز 

بطــری ذخیــره شــیر دلجویــی و قدردانــی بعمــل آمــد..

بازدیدهای سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

ــا و  ــه بازدیده ــز در ادام ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه   ب
بازرســی های اداره بازرســی وپاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه ایــن تیــم بازرســی 

کردنــد. از شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان بســتان آبــاد بازدیــد 
کــه بــه ریاســت ابراهیــم صومــی، همــکاران اداره بازرســی،  گروهــی  در ایــن دیــدار 
ــت  ــبکه بهداش ــس ش ــور رئی ــی وباحض ــتی، تجهیزات ــی، بهداش ــان درمان کارشناس
گرفــت تمامــی نقــاط  ــاد ومســئولین شــبکه انجــام  ودرمــان شهرســتان بســتان آب
ضعــف وقــوت در خصــوص مســائل ومشــکالت مربــوط به اربــاب رجــوع، کارکنان، 

گرفــت. مســئولین مــورد بحــث وبررســی قــرار 

ابراهیــم صومــی، سرپرســت مدیریــت ارزیابــی عملکــرد، بازرســی وپاســخگویی بــه 
کلیــه واحدهــای تابعــه دانشــگاه را  گروهــی از  شــکایات دانشــگاه هــدف بازرســی 
اجــرای صحیــح و بموقــع قوانیــن، مقــررات اداری در دســتگاههای دولتــی عنــوان 
کارکنــان، مســئولین در  بــه مســائل ومشــکالت  نظــارت  رونــد  ادامــه  واز  کــرده 

ــر داد. واحدهــای تابعــه دانشــگاه در طــول ســال ۹۷ خب
کارکنــان ومســئولین شــبکه  ح شــده از ســوی  در ایــن بازدیــد بــه ســواالت مطــر
در خصــوص مســائل ومشــکالت موجــود، راهکارهــا وپاســخهای الزم در جهــت 

گردیــد. ارتقــای ســطح خدمــات بهداشــتی ودرمانــی ارائــه 
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برگزاری دومین جلسه نظارت بر تعرفه  استان در سال 97

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روز دوشــنبه پانزدهــم  بــه 
مــرداد مــاه نــودو هفــت جلســه نظــارت بــر تعرفــه اســتان بــه ریاســت دانشــگاه 
کل تعزیــرات حکومتــی اســتان، معــاون  علــوم پزشــکی تبریــز وبــا حضــور مدیــر 
درمــان، معــاون درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب ومدیــرکل بیمــه ســالمت 
ــر  ومدیریتهــای درمــان تامیــن اجتماعــی، نیروهــای مســلح ومدیریــت نظــارت ب
گردیــد. در ایــن جلســه بــه ســیزده  کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار  درمــان در ســالن 
کــه دو مــورد آن بــه صــورت مشــترک بــا  مــورد شــکایات واصلــه از ســامانه 1۹0، 
تعزیــرات حکومتــی بــود وســایر شــکایات وگزارشــات مبنــی براخــذ غیــر منطقــی 
کــز درمانــی، بهداشــتی، دارویــی وتجهیزاتــی رســیدگی شــد.  تعرفــه دولتــی در مرا
کارشناســان ایــن  طبــق مــدارک وشــواهد وبررســیهای دقیــق معاونــت درمــان، 

معاونــت وطبــق نظــر حاضریــن جلســه تخلــف آنــان از بابــت اخذ تعرفه غیــر دولتی 
کــز پزشــکی و نــوع اخــذ غیــر منطقــی تعرفــه دولتــی  ومصــوب بــرای موسســات ومرا
گردیــده، افــراد متخاطــی بــه تعزیــرات حکومتــی  از بیمــاران ومشــتریان محــرز 

ــرد. ــان صــورت پذی ــا صــدور  رای واجــرای احــکام در خصــوص آن معرفــی ت
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سامانه نوبت دهی مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری

کلیــه مراجعیــن محتــرم درمانگاه هــای چشــم پزشــکی بیمارســتان نیکــوکاری مــی رســاند. ســامانه نوبــت دهــی اینترنتــی ایــن مرکــز راه انــدازی شــده اســت.  بــه اطــالع 
ــا   https: //www.shafadoc.ir/fa/Center/Hospital/20162 نســبت  ــه ســایت اینترنتــی https: //nikukarihosp.tbzmed.ac.ir   ی ــا مراجعــه ب ــد ب ــزان می توانن عزی
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی نیکــوکاری، نوبــت دهــی حضــوری  بــه تهیــه نوبــت بــرای درمانــگاه صبــح، بــه صــورت غیــر حضــوری اقــدام نماییــد. بــه 

کاری انجــام مــی شــود. گذشــته، از ســاعت 6 صبــح روزهــای  همچــون 
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تشکیل کارگروه اطالع رسانی و آرامش بخشی پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارگـــروه اطالع رســـانی  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  بـــه 
و آرامـــش بخشـــی پدافنـــد غیـــر عامـــل دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز تشـــکیل 
و اولیـــن جلســـه خـــود را در مورخـــه ۹۷/۵/1۵ ترتیـــب داده و مـــواردی را جهـــت 

هماهنگی هـــای بهتـــر و بیشـــتر مصـــوب نمـــود.
ــد  ــتاد پدافنـ ــن سـ ــال بیـ ــد و فعـ ــام منـ ــاط نظـ ــراری ارتبـ ــرورت برقـ ــه ضـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کشـــوری و  غیرعامـــل وزارت متبـــوع بـــا دانشـــگاهها و ســـایر دســـتگاههای اجرائـــی 
لشـــکری محلـــی، قطبـــی، بـــا هـــدف ایجـــاد ســـاز و کار الزم بـــرای حفظ ســـالمت مـــردم، 
کاهـــش آســـیب پذیـــری، تـــداوم خدمـــات و تأمیـــن نیازهـــای اساســـی بهداشـــت، 
امـــداد و درمـــان، افزایـــش ایمنـــی و امنیـــت زیرســـاخت های حـــوزه ســـالمت در مقابـــل 
کمیتـــه  انـــواع تهدیـــدات متصـــور و تســـهیل مدیریـــت بحـــران و دفـــاع غیرنظامـــی 

ـــت. ـــکیل اس ـــکی تش ـــوم پزش ـــگاههای عل ـــل دانش ـــد غیرعام پدافن
ـــکیل  ـــوق تش ـــداف ف ـــا اه ـــز ب ـــز نی ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــل دانش ـــر عام ـــد غی پدافن
کارگـــروه  کارگـــروه بهداشـــت،  کارگـــروه درمـــان،  کارگرههـــای آن اعـــم از  یافتـــه و 
کارگـــروه امـــداد، نجـــات و  کالبـــدی )فنـــی، پشـــتیبانی و...(،  کارگـــروه  غـــذا و دارو، 

کارگـــروه اطـــالع رســـانی و آرامـــش  کارگـــروه آمـــوزش و پژوهـــش،  فوریتهـــای پزشـــکی، 
کرده انـــد. بخشـــی در مـــاه جـــاری تشـــکیل جلســـه داده و شـــروع بـــکار 

کارگروه هــــ ای هفت گانـــه  کارگـــروه اطالع رســـانی و آرامش بخشـــی بـــه عنـــــوان یکـــی از 
ـــر روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، مســـئول  پدافنـــد غیرعامـــل دانشـــگاه متشـــکل از، مدی
ســـالمت روان دانشـــگاه، نماینـــده آمـــوزش بهداشـــت، نماینـــده درمـــان، نماینـــده غـــذا 
کمیتـــه و بـــر حســـب نیـــاز مدعویـــن از  واحدهـــای و  و دارو، نماینـــده اورژانـــس، دبیـــر 
ــی در  ــانی و آرامش بخشـ ــر اطالع رسـ ــل در امـ ــگاهی دخیـ ــر دانشـ ــای دیگـ معاونت هـ

مورخـــه ۹۷/۵/1۵ تشـــکیل جلســـه داده و مـــواردی را مصـــوب نمـــود.
کارگـــروه پیگیـــری بـــرای حضـــور مســـئولین روابـــط  از جملـــه مصوبـــات بـــارز ایـــن 
و  کارگروه هـــا  جلســـات  در  هفت گانـــه  کارگروه هـــای  بـــا  مرتبـــط  عمومی هـــای 
کارگـــروه اطـــالع رســـانی و آرامـــش بخشـــی دانشـــگاه بـــود. تقویـــت ارتبـــاط آنهـــا بـــا 
کارگـــروه بـــرای مواجهـــه بـــا  گردیـــد، بـــرای آمادگـــی اعضـــای  در نهایـــت مقـــرر 
ـــده و  گردی ـــام  ـــی انج ـــی، سناریونویس ـــی آت ـــت فصل ـــرای نشس ـــی ب ـــای فرض بحرانه

گـــردد. مانورجامعـــی در امـــر اطالع رســـانی و آرامش بخشـــی اجـــرا 
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دوره کارگاه زایمان بی درد

کارگاه زایمــان بــی درد مبتنــی بــر دســتورالعمل ترویــج زایمــان طبیعــی  دومیــن دوره 
روز پنجشــنبه یازدهــم مــرداد ۹۷ هــدف توانمندســازی پرســنل شــاغل در بلوک های 
کــز آموزشــی ودرمانــی تابعــه اســتان )متخصصیــن زنــان، متخصصیــن  زایمانــی مرا
کارشناســان بیهوشــی( توســط واحــد مامایــی  کارشناســان مامایــی و  بیهوشــی، 
معاونــت درمــان در مرکــز مطالعــات وتوســعه آمــوزش پزشــکی برگــزار شــد. دکتــر 
پورفتحــی، دبیــر علمی برنامه و اســاتید برنامــه درباره جنبه های مختلف بــی دردی 
در زایمــان طبیعــی بحــث نمودنــد.  عناویــن مطالــب ارائــه شــده بــه ایــن شــرح بــود: 

� Effects of pain medications on fetus and neonate

� NON-PHARMACOLOGICAL METHODS
� Normal & abnormal labor
� Preparation for labor and childbirth
� side effects of RA
� THE MEDICAL MALPRACTICE TORT SYSTEM
بی دردی وریدی در زایمان �
گزیال بر پیشرفت زایمان � تاثیر بی دردی نوروآ
تاثیر درد زایمانی بر مادر و جنین �

فراخوان جذب بورسیه متعهدخدمت دوره دكتری تخصصی داخل كشور در سال97

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز در نظــر دارد بــا هماهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی در دو رشــته آمــوزش پزشــکی و اخــالق پزشــکی بــرای تامیــن نیــروی انســانی متعهــد و متخصــص مــورد نیــاز دانشــگاه از 
دانشــجویان دوره دکتــری تخصصــی PHD، پذیرفتــه شــده در آزمــون وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تحــت عنوان 
کــه بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد و متقاضــی اســتفاده از بــورس تحصیلــی ایــن دانشــگاه مــی باشــند  بــورس عــام وزارت متبــوع 
دعــوت بــه همــکاری مــی نماید.بــرای دریافــت شــرایط اســتفاده از بــورس تحصیلی داخل لطفا بــه آدرس ذیــل مراجعه فرمایید:
 http: //www.tbzmed.ac.ir/News/7341/
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خارج کردن سوزن خیاطی 6 سانتیمتری از کلیه مرد 44 ساله

روابــط  مســئول  آقاپــور،  خســرو 
عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی 
امــام رضــا )ع( تبریــز در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار فــارس در تبریز اظهار 
داشــت: بیمــار مــرد 44 ســاله ای 
کــه بــه دلیل بررســی بیمــاری غیر 
از درد کلیــه بــه ایــن مرکــز مراجعه 
کــرده بــود، برحســب اتفــاق در عکــس رادیولــوژی وی جســم خارجــی مشــاهده شــد.
کلیــه بیمــار  وی ادامــه داد: در بررســی های تشــخیصی، وجــود جســم خارجــی در 
بــه صــورت عمــودی مشــخص شــده و پــس از انجــام ســونوگرافی و ســی تــی اســکن 
تکمیلــی، بیمــار بــرای اقدامــات قبل از عمل جراحی توســط تیم جراحی حاضر شــد.
علیرضــا فرشــی، متخصــص الپاراســکوپی و اندویورولوژی و جــراح نیز در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در تبریز گفت: بیمار هیچ گونه سابقه ای از چگونگی ورود جسم 
خارجی به بدن خود نداشته و کال موضوع مبهمی برای خود بیمار و پزشکان بود.
وی افــزود: اینگونــه مــوارد از دو طریــق بــه وقــوع می پیوننــد یــا از طریــق بلــع از 
گــوارش و یــا از طریــق پوســت می توانــد وارد بــدن شــده باشــد، در روش  سیســتم 

کلیــه برســد. ــه  ــا ب ــار دارد ت دوم ســال ها زمــان نی
کیــد بــر  ایــن متخصصــص اندویورولــوژی بیمارســتان امــام رضــا)ع( تبریــز بــا تا
کلیــه ســمت راســت بیمــاران اســت، ابــراز  کثــرا وجــود جســم خارجــی در  اینکــه ا

کلیــه افــراد بســیار  داشــت: وجــود جســم خارجــی و بــه خصــوص ســوزن خیاطــی در 
گــزارش شــده کــه ســه مــورد از آنهــا وجود ســوزن  نــادر بــوده و کال 12 مــورد در جهــان 
کلیــه ســمت راســت بیمــاران بــوده و ایــن مــورد در  بــوده و البتــه تمــام مــوارد در 
کــه در نــوع خــود بســیار نــادر اســت. وی ادامــه داد: پــس از  کلیــه چــپ بیمــار بــوده 
کلیــه  بررســی های اولیــه و موافقــت خــود بیمــار، اقــدام بــه خــروج جســم خارجــی از 
ج  کــرده و در مــدت زمــان حــدود 2 ســاعت موفــق بــه خــار بــه روش الپاراســکوپی 
کلیه بیمار شــدیم. کمترین آســیب به بافت  کلیه بیمار با  کردن ســوزن خیاطی از 

بــاز اظهــار  بــه عمــل  فرشــی در خصــوص مزایــای عمــل الپاراســکوپی نســبت 
داشــت: یکــی از مهم تریــن مزیــت عمــل الپاراســکوپی نســبت بــه عمــل جراحــی 
کــه کمتریــن آســیب را بــه بافــت  بــاز، عــدم بــرش پوســت و بافــت مــورد عمــل بــوده 
عمــل شــده می زنــد، از ایــن رو مــدت زمــان بســتری در مرکــز درمانــی و طــول دوره 
کاهــش یافتــه و از خونریزی هــا و عفونــت بیمــار جلوگیــری می کنــد. نقاهــت نیــز 

کــرد: پــس از انجــام موفقیت آمیــز عمــل الپاراســکوپی، وضعیــت  وی تصریــح 
عمومــی بیمــار رو بــه بهبــود بــوده و پــس از بررســی های تکمیلــی، بیمــار ترخیــص و 

ــرای ایشــان تجویــز شــد. ــرای طــی دوره نقاهــت ب توصیه هــای الزم ب
ــوژی  ــی اورولـ ــورد تخصصـ ــی دارای بـ ــا فرشـ ــت، علیرضـ ــی اسـ کـ ــزارش حا گـ ــن  ایـ
از  اندویورولـــوژی  و  الپاراســـکوپی  تهـــران،  بهشــــتی  شـــهید  دانشــــــــگاه  از 
دانشـــگاه هایدنبرگ آلمـــان و جـــان هابکینـــز آمریـــکا بـــوده و جـــراح متخصصـــص 

مرکـــز آمـــوزش درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز اســـت.
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دومین جلسه رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی، 
دارویی و تجهیزاتی در سال نودو هفت برگزار شد

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز دومیـــن جلســـه رســـیدگی  بـــه 
بـــه تخلفـــات بهداشـــتی، درمانـــی، دارویـــی، تجهیزاتـــی بـــه میزبانـــی رئیـــس دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز و بـــا حضـــور رئیـــس ســـازمان نظـــام پزشـــکی، معـــاون درمـــان روز 
کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت برگـــزار  دوشـــنبه پانزدهـــم مـــرداد مـــاه نودوهفـــت در ســـالن 
گردیـــد.  در ایـــن جلســـه نقـــد وبررســـیهای الزم از طـــرف اعضـــاء کمســـیون مـــاده 11 بـــر 
گرفتـــه در حیطه هـــای خدمـــات بهداشـــتی، درمانـــی، دارویـــی  روی تخلفـــات انجـــام 
ـــه  ـــالی ب ـــات ارس ـــورد تخلف ـــج م ـــت وپن ـــدو بیس ـــه و از یکص گرفت ـــام  ـــی انج و تجهیزات
ایـــن کمیســـیون، تعـــدادی بـــا تشـــخیص محـــرز بـــودن جـــرم بـــه تعزیـــرات حکومتـــی 
اســـتان ارجـــاع داده شـــد تـــا قانـــون ومقـــررات بـــر روی ایـــن نـــوع پرونده هـــا اعمـــال 

ج در پرونـــده پرســـنلی،  کتبـــی بهمـــراه در گـــردد و بـــرای بقیـــه پرونده هـــا تذکـــرات 
کـــز پزشـــکی و توصیـــه عـــدم تکـــرار ایـــن نـــوع تخلفـــات از  پرونـــده موسســـات ومرا

کمیســـیون مـــاده 11 صـــادر وارســـال شـــد. طـــرف اعضـــا 

کارگاه آموزشی بدو خدمت کارشناسان جدیدالورود سالمت روان در معاونت بهداشت دانشگاه

کارگاه، چهارچــوب برنامه هــای  کارشــناس ســالمت روان مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن بیــان اهــداف  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ، همتــی  بــه 
گــروه ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد بــه تشــریح  کارشناســان  کــدام از  ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد را بیــان نمــوده و بــر اســاس برنامــه زمانــی تدویــن شــده هــر 
گــروه ســالمت  کارگاه همتــی، مهینــی، فریدونــی، حســن پــور ازکارشناســان  گفتنــی اســت در ایــن  فلوچــارت هــا، دســتورالعمل و بســته های خدمتــی برنامه هــا نمودنــد. 
ــای ثبــت  ــه ترتیــب در خصــوص )برنامــه تشــخیص و مراقبــت از اختــالالت روانپزشــکی- خودمراقبتــی در حــوزه ســالمت روان- راهنم ــز بهداشــت اســتان ب روان مرک
کاهــش آســیب(، )مدیریــت  کــودک آزاری و همســرآزری، مداخــالت اجتمــاع محــور(، )برنامــه پیشــگیری از اعتیــاد و  خدمــت در ســامانه ســیب(، )ســالمت اجتماعــی، 

برنامــه پیشــگیری از خودکشــی، مهارتهــای زندگــی و فرزندپــروری، حمایت هــای روانــی اجتماعــی در بالیــا( مطالــب خــود را ارائــه نمودنــد.
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پیام تبریک مدیر روابط عمومی دانشگاه به مناسبت 
روز خبرنگار

بسمه تعالی

»ن والقلم و ما یسطرون«
سوگند به قلم و آنچه می نویسد. )قلم: 1(

1۷ مرداد ماه »روز خبرنگار « یاد روز باشــکوه تالشــگران عرصه اندیشــه و قلم را به 
حضــور خبرنــگاران عزیــز اســتان و کشــور تبریــک عــرض نمــوده وضمن پاسداشــت 
خاطــره شــهدای اصحــاب رســانه، جــد و جهــد شــما عزیــزان را در برافروختــن چــراغ 
ج می نهــم. بــی شــک، دســتیابی بــه قله هــای  اطالع رســانی مســتقل و مســئوالنه ار
کشــور، مراقبــت از منافــع ملــی و مصالــح مــردم و  پیشــرفت، ســربلندی و ســعادت 
ــا حق جویــی، صــدق و مجاهــدت در  آرمان هــای ارزشــمند انقــالب اســالمی جــز ب
گاهــی ممکــن نمی شــود. از ایــزد منــان تــداوم عــزت و اهتمــام مســئوالنه  عرصــه آ
آرزومنــدم. گاهــی  آ عرصــه  در  گویــی  حــق  و  آزادی  عشــق،  روایــت  در  را  شــما 

                                                                  با آرزوی توفیق الهی
دکتر سیدجمال حسینی اقدم
مدیر روابط عمومی دانشگاه
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ح شد در آیین تشکیل مجمع سالمت شهرستان تبریز مطر
اجتماعی کردن سالمت در راستای تحقق عدالت در 

سالمت است

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  دکتــر طاهــر اقــدم در آییــن تشــکیل اولیــن  ــه  ب
کــردن ســالمت در راســتای  گفــت: اجتماعــی  مجمــع ســالمت شهرســتان تبریــز 
کالن  ــت در ســالمت اســت و ایــن موضــوع از اهــداف و رویکردهــای  تحقــق عدال

وزارت بهداشــت اســت.
فعالیت هــای  گســترش  موجــب  محــالت  ســالمت  کانون هــای  افــزود:  وی 
کانونهــا و مجمــع فعلــی می تواننــد بــا ایجــاد تعامــل  اجتماعــی مــی شــود و ایــن 
ســازنده بیــن ادارات و مــردم بــا آمــوزش، اطالع رســانی و فرهنگ ســازی موجــب 
ارتقــای ســواد ســالمت جامعــه شــوند و خیریــن و ســازمانهای مــردم نهــاد از ارکان 

ــود. ــد ب ــا خواهن کانونه ــن  ــی ای اصل
کار   دکتــر عبــادی رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز ضمــن بیــان اســاس 
ــی  ــای محیط ــط واحده ــالمت توس ــکالت س ــت: مش گف ــالت  ــالمت مح ــون س کان

ــز احصــا شــده اســت ــز بهداشــت تبری مرک
رئیــس دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی حجــت االســالم 
فقیــه در ایــن جلســه بــه موضــوع ســالمت روحــی روانــی مــردم بــه دلیــل مشــکالت 
گفــت: بخــش قابــل  کــرد و  اقتصــادی و آســیب های اجتماعــی ناشــی از آن اشــاره 
توجهــی از ســالمت جامعــه، بعنــوان بزرگتریــن مطالبــه مــردم میتوانــد در قالــب 

کانوهــای ســالمت محــالت محقــق شــود. فعالیتهــای 
بـــه  اشـــاره  بـــا  تبریـــز  شهرســـتان  فرمانـــدار  سیاســـی  معـــاون  برزگـــر  مهنـــدس 
ــمی  ــی و جسـ ــا ســـالمت روانـ ــی از مشـــکالت مرتبـــط بـ ــی ناشـ ــیبهای اجتماعـ آسـ
کانـــون ســـالمت  کلیـــه ادارات در راســـتای اجـــرای برنامـــه  گفـــت: همـــکاری 

محـــالت ضـــروری اســـت.
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تجلیل از خیر سالمت تبریزی

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  در محفــل خیریــن ســالمت اســتان بــه پــاس ایــن اقــدام ارزشــمند خیــر بزرگــوار دکتــر امیــر  بــه 
حســین نیــک پــور، عضوهیــات امنــای انجمــن حمایــت از بیمــاران ســکته مغزی اســتان آذربایجانشــرقی تجلیل شــد. گفتنی 
کــه از نظــر آب و هــوا و سرســبزی جایــگاه ویــژه  اســت: زمیــن مذکــور در نزدیکــی باســمنج، در روســتای حــاج عبــدال قــرار دارد 
کــه در اختیــار انجمــن حمایــت از بیمــاران ســکته مغــزی اســتان قــرار  ای دارد وســعت زمیــن نزدیــک 13 هــزار متــر مربــع اســت 

گرفــت و از نظــر ارزش ریالــی قیمتــی نزدیــک 200 میلیــارد ریــال تخمیــن زده میشــود.
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مصاحبه با دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
در حاشیه همایش توانمندسازی روسا و کارشناسان امور خیرین دانشگاه های علوم 

پزشکی تبریز

ــای  ــاره فعالیت ه ــود را درب ــدگاه خ دی
خیــران و موسســات خیریــه در ایــن 
ســال هایی کــه در مصــدر معاونــت 
اجتماعی وزارت بهداشــت بوده اید، 

بفرمایید: 
الحمــدهلل پیــش از تشــکیل معاونــت 
بهداشــت،  وزارت  در  اجتماعــی 
همیشــه شــاهد فعالیت هــای خیــران 
ــای  ــران و در زمینه ه ــا در ای و خیریه ه
ــف  ــن مختل ــت عناوی ــون و تح گوناگ
ــم.  ــره بوده ای ــه و غی ــف و هب ــون وق چ
ــام آوری  ــزرگ و ن ــات ب ــران و موقوف خی
در ســطح ایــران و در زمینــه ســالمت 
داشــته ایم ماننــد موسســه محــک، 
در  ســرور  شــیراز،  نمــازی  موقوفــه 
در  نوبــری  و  آذر  مردانــی  یــا  مشــهد 
ــا  ــه در این ج ــر ک ــیاری دیگ ــز و بس تبری
مجــال نــام بــردن نیســت. شــهرهایی 
و  خیــر  امــر  در  اساســا  تبریــز  چــون 

بوده انــد. پیشــگام  ســالمت 
ـــد  ـ ـ ـ ـ ـــه می دانیـ ـ ـ ـ ـ ـــور کـ ـــوب همان ط خ
ـــش  ــ ـ ـ ـــی بخـ ـ ـ ـــارکت های مردمـ ـ ـ ـ مشـ
ـــن  ـ جدایی ناپذیـــر و یکـــی از چهـــار رکـ
ســـالمت  ـــدن  شـ اجتماعـــی  اصلـــی 
قالب هـــای  در  می توانـــد  و  اســـت 
متفاوتـــی بـــه نمایـــش درآیـــد. یکـــی 
خیریـــن  ظرفیت هـــای  این هـــا،  از 
کـــه مـــا  و موسســـات خیریـــه اســـت 
کل  اداره  و  اجتماعـــی  معاونـــت  در 
خیریـــن و موسســـات خیریـــه تـــالش 

کردیـــم عـــالوه بـــر افزایـــش کمـــی ایـــن 
ســـالمت،  بخـــش  در  کارهـــا  قبیـــل 
ســـامان دهی،  و  کیفـــی  توســـعه  بـــه 
ســـاختارمند و هدفمنـــد کـــردن آن هـــا 
اطالعاتـــی  بانـــک  بپردازیـــم.  نیـــر 
خیـــران و خیریه هـــا را درســـت کردیـــم 
روزســـانی  بـــه  و  و در حـــال تکمیـــل 
آن هســـتیم. همـــکاری خوبـــی نیـــز 
در سراســـر کشـــور بـــا مجامـــع خیریـــن 
داریـــم تـــا از ایـــن طریـــق بتـــوان بـــرای 
و  درخـــور  کاری  ایـــران  بـــزرگ  مـــردم 

داد.  انجـــام  شایســـته 
ــغ  ــادآوری کنــم کــه در ســال 13۹6 بال ی
بــر 1۷00 میلیــارد تومــان کمــک خیــران 
قالب هــای  در  ســالمت  بخــش  بــه 
ــز ۸۹0  ــا االن نی ــته ایم. ت ــون داش گوناگ
مردم نهــاد  ســازمان   ۷14 و  خیریــه 
فعــال در حــوزه ســالمت نیز شناســایی 

شــده و شــکل گرفته انــد.

خواهشمندیم رهنمود خود را برای 
ایــن  در  عملکــرد   ــی  تعال و  بهبــود 
حــوزه بفرماییــد و ایــن کــه اساســا 
چــه کار تــازه و نوینی می تــوان انجام 

داد؟
بـــا  شـــاید  کـــه  چیـــزی  نخســـتین 
ذهـــن  در  خیـــر  کلمـــه  شـــنیدن 
بناهایـــی  وقـــف  می شـــود،  متبـــادر 
چـــون مســـجد و مدرســـه و کارهـــای 
و  داراالیتـــام  مثـــل  عام المنفعـــه 

زمینـــه ســـالمت  اســـت. در  امثالهـــم 
ــگاه،  ــتان، درمانـ ــاخت بیمارسـ ــز سـ نیـ
ــز و درشـــت  ــات ریـ ــرا و موسسـ همراه سـ
ـــه  ـــل هزین ـــک و تقب ـــرای کم ـــه ب و خیری
درمـــان بیمـــاران و غیـــره اســـت که البته 
ـــامان دهی  ـــم س ـــر و ه ـــای تقدی ـــم ج ه
بایـــد  کـــه  نکتـــه ای  دارد.  نظـــارت  و 
در ایـــن جـــا تاکیـــد کنـــم ایـــن اســـت 
کـــه ای کاش بتوانیـــم در کنـــار همـــه 
ایـــن امـــور خیـــر و خیریـــن ارزشـــمند، 
ســـمت  بـــه  را  خیریه هـــا  و  خیـــران 
پژوهـــش،  فرهنگ ســـازی،  آمـــوزش، 
ـــمن ها  ـــازی س ـــری، توانمندس پیش گی
ــوق  ــز سـ ــا نیـ ــد این هـ ــع و ماننـ و جوامـ
دهیـــم و واقعـــا یـــک توســـعه نـــگاه و 
رویکـــرد بـــه امـــر خیـــر در کشـــور ایجـــاد 
بـــه  کـــه  تغییـــری  کنیـــم. توســـعه و 
ارتقـــای ســـواد و ســـالمت همگانـــی و 
توســـعه پایـــدار و عدالـــت در ســـالمت 

می انجامـــد.
ســـفری  در  گذشـــته  هفتـــه  همیـــن 
ـــش  ـــبت همای ـــه مناس ـــیراز ب ـــه ش ـــه ب ک
در  ســـالمت  شـــدن  اجتماعـــی 
کالن مناطـــق علـــوم پزشـــکی کشـــور 
ژنتیـــک پزشـــکی  از مرکـــز  داشـــتیم، 
ــور بازدیـــد کـــردم . مرکـــزی  جنـــوب کشـ
ــرای  ــی بـ ــدک و دولتـ ــه انـ ــا هزینـ ــه بـ کـ
مراجعـــان و کســـانی کـــه ارجـــاع داده 
ایـــام  و در  بـــر روی جنیـــن  شـــده اند، 
ــام  ــق انجـ ــای دقیـ ــارداری آزمایش هـ بـ

ـــی  قبول قابـــل  طـــرز  بـــه  و  می دهـــد 
پژوهـــش  و  پیش گیـــری  زمینـــه  در 
فعـــال و کارآمـــد اســـت البتـــه در حـــد و 
انـــدازه خـــود. بـــه طـــور مثـــال در طـــی 
ـــد بیـــش از هـــزار فرزنـــد  ۵ ســـال از تول
پیش گیـــری  داون،  ســـندرم  دچـــار 
جانبـــی  هزینه هـــای  و  بـــود  کـــرده 
خانواده هـــا،  دوش  از  را  تعـــداد  ایـــن 
برداشـــته  نظـــام ســـالمت  و  جامعـــه 
بـــود. مشـــاوره های پیـــش و پـــس از 
ازدواج در زمینـــه ژنتیـــک نیـــز توســـط 
اســـتادان دانشـــگاه بـــرای زوج هـــای 

داشـــتند.  متقاضـــی 
چـــه خـــوب اســـت کـــه نمونـــه ایـــن 
ـــی در  ـــی و آموزش ـــی، علم ـــز پژوهش مراک
دیگـــر نقـــاط کشـــور و در زمینه هـــای 
ـــاری  ـــا ی ـــا ب ـــران ی ـــط خی ـــاز توس ـــورد نی م
ـــا  ـــرد ت ـــکل بگی ـــان ش ـــتیبانی ایش و پش
هـــر چـــه بیش تـــر از درمان محـــوری 
بـــه ســـمت بهداشـــت و پیش گیـــری 
ـــم.  ـــش بروی ـــالم پی ـــی س ـــبک زندگ و س
پـــس بایـــد تشـــویق کنیـــم کـــه نـــگاه 
ـــی  مال کمـــک  و  خیـــر  بـــه  کالبـــدی 
صـــرف بـــه افـــراد نیازمنـــد بـــه ســـمت 
ـــر  ـــاید موثرت ـــی و ش ـــای این چنین نیازه

پیـــش بـــرود.
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جلسه بازآموزی و تحلیل داده های مرگ و میر

کــری  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، ذا بــه 
بهداشــت  مرکــز  کارشناســان  گــروه  رئیــس 
اســتان ضمــن تبییــن اهــداف برگــزاری جلســه 
و برنامــه ریــزی بــرای فرایندهــای ثبــت علتــی 
مــرگ و میــر، ســامانه ســیب، پنــل، جمعیــت و 
زیــج حیاتــی، پایــش برنامه هــا در شهرســتانها 
پیگیــری  و  گــروه  فرایندهــای  از  گزارشــی 
برنامــه ریــزی بــرای ســال ۹۷را ارائــه نمودنــد.
کارشــناس فراینــد ثبــت علتــی مــرگ  ایرانــزاد 
و میــر مرکــز بهداشــت اســتان نیــز بــه بررســی 
وضعیــت ثبــت گواهــی فــوت، تحلیل وضعیت 
بــه  ســال 13۹6  مــرگ  داده هــای  از  موجــود 
شــاخص  بــا  مقایســه  و  شهرســتان  تفکیــک 
بــا  شــده  ثبــت  داده هــای  کیفیــت  اســتانی، 
کــد icd10، برنامــه عملیاتــی ثبــت  توجــه بــه 
علتــی مــرگ و میــر، آمــوزش ثبــت فــرم خطــی و 
کالبــد شــکافی، گواهــی فــوت پزشــکان، جــواز 

دفــن پرداختنــد.
کارشــناس فراینــد ثبــت علتــی مــرگ و میــر مرکــز 

بهداشت استان در اد امه دستورالعمل پزشک 
خانــواده شــهری و پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد 
را بــر اســاس ســامانه ســیب بــه ســوپروایزران 
توضیــح و انتظــارات مرکــز بهداشــت اســتان 
را از ســوپروایزران ســامانه بــه ترتیــب برنامــه 
پایــش ســاالنه از واحدهــای محیطــی، برنامــه 
عملیاتــی، برنامــه آمــوزش ســامانه ســیب بــه 
شهرســتان،  معاونــت  کارشناســی  گروههــای 
کمیتــه ســامانه ســیب و دســتورالعمل نحــوه 
پایــش آنهــا بویــژه از طریــق ســامانه ســیب، 
دســتورالعمل اســتخراج شــاخصهای از ســامانه 
ســیب را ارائــه نمــوده و نقــاط ضعــف و قــوت 

شــاخصهای شهرســتانها را بررســی نمودنــد.
اســـالمی و یـــاری نیـــز در مـــورد پنـــل و ویرایـــش 
جمعیـــت توضیحاتـــی را  ارائـــه نمودنـــد. در 
پایـــان جـــزوه آموزشـــی ســـامانه ســـیب تهیـــه 
شـــده در مرکـــز بهداشـــت اســـتان جهـــت آمـــوزش 
کارشناســـی معاونـــت  گروههـــای واحـــد  بـــه 

بهداشـــتی شهرســـتان توزیـــع داده شـــد.

برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز بهداشت استان

کارگاه آموزشــی دو روزه مصاحبــه انگیزشــی 
حضــور  بــا  روان  ســالمت  کارشناســان  ویــژه 
کارشناســان ســالمت  کارشناســان اســتانی و 
کز ســالمت شهرســتانها برگــزار گردید.  روان مرا
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، اصــل  بــه 
ســالمت  کارشناســان  گــروه  رئیــس  رحیمــی 
اعتیــاد مرکــز بهداشــت  و  روانــی، اجتماعــی 
اهــداف  بیــان  و  مقــدم  خیــر  ضمــن  اســتان 
ســالمت  برنامه هــای  چهارچــوب  کارگاه، 
روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد - اهمیت موضوع 
پیشــگیری از اعتیــاد را بیــان نمودنــد ســپس 
بــه  زمانــی تدویــن شــده  برنامــه  اســاس  بــر 
گردیــد و مقــرر شــد  ح زیــر مطالــب ارائــه  شــر
بــرداری  بهــره  جهــت  آموزشــی  اســالیدهای 
شهرســتان  جنــرال  در  روانشناســان  کلیــه 
دکتــر  کارگاه  روز  اولیــن  در  گــردد.  بارگــزاری 

درخصــوص  روانپزشــک  دل  نــاب  یونــس 
کلیــات  مصاحبــه، مشــاوره و روان درمانــی، 
مصاحبــه تشــخیصی، رابطــه درمانــی/ تفاهم

گــوش  مهارت هــای  همدلــی،   ،rapport
گــوش  دادن، راههــای عملــی و تکنیک هــای 
مطالــب  مصاحبــه  تکنیک هــای  و  دادن 

کاربــردی خــود را بیــان نمودنــد. علمــی و 
خصـــوص  در  کارگاه  روز  دومیـــن  در  ایشـــان 
انگیـــزش،  مفاهیـــم  انگیزشـــی،  مصاحبـــه 
عوامـــل موثـــر بـــر انگیـــزش، مراحـــل اعتیـــاد، 
مقاومـــت  انگیزشـــی،  مصاحبـــه  اصـــول 
تکنیک هـــای  و  انگیزشـــی  مصاحبـــه  در 
ـــا در  ـــا و تکنیـــک ه ـــت مقاومـــت، نبایده مدیری
مصاحبـــه انگیـــزش مطالـــب خویـــش را بیـــان 
ــا  ــی بـ ــن عملـ کارگاه تمریـ ــای  ــوده و در انتهـ نمـ

دادنـــد. انجـــام  شـــرکت کنندگان 
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مدیرکل دبیر شورای عالی ایرانیان 
خارج از کشور بر ضرورت شناسایی 

ایرانیان خارج از کشور در هر استان 
برای شرکت در امور خیریه تاکید کرد

علی اصغـــر محمـــدی در چهارمین نشســـت توانمندســـازی 
کارشناســـان امـــور خیریـــن دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی 
کـــرد:  کشـــور در تبریـــز بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب اظهـــار  سراســـر 
کشـــور نیـــز در ایـــن راســـتا  ج از  شـــورای عالـــی ایرانیـــان خـــار
بـــا در اختیـــار قـــرار دادن بانـــک اطالعاتـــی وزارت امـــور 
کارگـــروه بـــرای مدیریـــت مشـــارکت در  خارجـــه و تشـــکیل 

کمـــک می کنـــد. شناســـایی و جلـــب مشـــارکت خیـــران 
کنونـــی  کـــرد: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط  وی در ادامـــه تصریـــح 
روانـــی جامعـــه  ســـالمت  دارد،  قـــرار  آن  در  کشـــور  کـــه 
اقتصـــادی  بـــا جنـــگ  مقابلـــه  الزمـــه  و  دیـــده  آســـیب 
ــت. ــانه اسـ کارشناسـ کار  ــران،  ــه ایـ ــده علیـ ــاالت متحـ ایـ
کیـــد بـــر نقـــش دســـتگاه دیپلماســـی و وزارت  وی بـــا تا
کـــرد: ایـــن  بهداشـــت در مقابلـــه بـــا ایـــن بحـــران اضافـــه 
دو دســـتگاه بایـــد همـــکاری الزم را داشـــته باشـــند تـــا 

ــرد. کـ ــور  ــران عبـ ــه ســـالمت از ایـــن بحـ ــوان بـ بتـ
ــا اشـــاره بـــه توســـعه ی اجتماعـــی  محمـــدی در ادامـــه بـ
کشـــور، بیـــان  ج از  بـــه خـــار کـــردن ســـالمت ایرانیـــان 
ــار الـــی پنـــج میلیـــون ایرانـــی در بیـــش  ــرد: وجـــود چهـ کـ
کمـــک خوبـــی باشـــد،  کشـــور جهـــان، می توانـــد  از 30 
کـــه بیـــش از  گونـــه ای اســـت  کندگـــی جمعیـــت بـــه  پرا
کشـــور در حـــوزه آمریـــکای  ج از  ۵0 درصـــد ایرانیـــان خـــار
تثبیـــت  وضعیـــت  و  بـــوده  کن  ســـا کانـــادا  و  شـــمالی 
کشـــورها دارنـــد و می تـــوان از وجـــود  شـــده ای در ایـــن 
کـــرد. ایـــن ظرفیـــت در توســـعه امـــور خیریـــه اســـتفاده 
وی از امضـــای تفاهم نامـــه ای بیـــن وزارت امـــور خارجـــه 
و وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــرای 
کشـــور خبـــر داد  ج  جلـــب مشـــارکت ایرانیـــان مقیـــم خـــار
گفـــت : امضـــای ایـــن تفاهـــم  نامـــه، چارچـــوب خوبـــی  و 
کار منســـجمی را در ایـــن  ــا  ــا ارایـــه می دهـــد تـ را بـــرای مـ

حـــوزه انجـــام دهیـــم.
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کرد:  کید  دکتر صومی تا
ضرورت مدیریت میزان 

مشارکت خیرین

ــین صومــی در  ـ ـ ـ ــر محمدحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دکتـ
ــازی  توانمندسـ نشســت  چهارمیــن 
کارشناســان امور خیرین دانشــگاه های 
ــز  ــور در تبری ــر کش ــکی سراس ــوم پزش عل
بــا اشــاره بــه تاریخچــه ی علمــی تبریز 
در  مراکــز علمــی  کــرد: وجــود  عنــوان 
تبریــز، پــس از دانشــگاه جنــدی شــاپور 
قدمتــی  ساســانیان،  زمــان  در  اهــواز 
ــه دوهــزار ســال دارد و از شــهر  نزدیــک ب
بعنــوان  رشــیدی،  ربــع  دانشــگاهی 

ــرد. ــاد ک ــا ی ــی دنی ــن موقوف بزرگتری
وی افــزود: روزانــه ۷0 الــی 300 شــتر گیــاه 
دارویــی بــه ایــن مرکــز می آوردنــد و ایــن 
بــه  بــه دارو شــده و  گیاهــان تبدیــل 
سراســر جهــان صــادر می شــده اســت، 
اســتاد و دانشــجو از چیــن و مصــر در 

ایــن  و  بوده انــد  مشــغول  مرکــز  ایــن 
مرکــز همــزاد دانشــگاه آکســفورد اســت.
دکتــر صومــی در ادامــه گفــت: مرکــز 
ــز  ــز نی ــالمت در تبری ــت س ــی مدیری مل
ــهر  ــه ش ــک ب ــرد، نزدی ــن رویک ــا همی ب
تاســیس  رشــیدی  ربــع  دانشــگاهی 

شــده اســت. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
بیــان ایــن کــه دانشــجویان رشــته های 

پزشــکی از همــان ابتدا به تمامــی ابعاد 
انســان می اندیشــد، گفــت: در گذشــته، 
وقتــی یــک انســان دردمنــد بــه حکیــم 
یــا طبیــب مراجعــه می کــرد، طبیــب به 
حــل تمامــی مشــکالت او فکر می کــرد و 

اکنــون نیــز بایــد چنین باشــد.
ــیر  ــه را در مس ــد هم ــرد:  بای ــد ک وی تاکی
تامین ســالمت انسان ها هدایت کنیم 
و تــالش کنیــم بیشــتر بدانیــم و کــم 

توقع باشــیم، چرا که درد اصلی جامعه 
ــت. ــات اس ــش توقع ــا، افزای ــروز م ام

وی در پایان خاطرنشان کرد: انسان خیر 
کسی است که در آن لحظه که فکر یک 
کار خیر در ذهنش نقش می بندد، خود 
را در بهترین جایی که خداوند به آن 
وعده داده است، یعنی بهشت برین، 
بخشش  هنگام  نیز  شهدا  می بیند، 
از جانشان، لذت می بردند. و گذشت 
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رییس اداره خیرین و موسسات خیریه سالمت معاونت اجتماعی دانشگاه خبر داد: 
کمک ۸۶۲ میلیارد ریالی خیران سالمت آذربایجان شرقی در سال 1396

موسســات  و  خیریــن  اداره  رییــس 
اجتماعــی  معاونــت  ســالمت  خیریــه 
ــت:  ــز گف ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
مجموعــه مشــارکت های خیریــن در 
ســال گذشــته، حــدود ۸62 میلیــارد و 

1۸0 میلیــون ریــال بــوده اســت.
ــس از صــدور  ــرداد دواتگــری گفــت: پ مه
تاســیس  بــرای  اصولــی  موافقــت 
نــوع  بــا  درمانگاهــی  موسســه  دو 
عناویــن  تحــت  خیریــه  مالکیــت 
ــه  ــر" و "موسس ــفای کوث ــه دارالش "موسس
خیریــه انصــار توحیــد"، فعالیت هــای 
ــگاه  ــوی دانش ــادی از س ــه زی خیرخواهان

علــوم پزشــکی تبریــز ارائــه شــده اســت.
ســه  ارائــه  گفــت:  ادامــه  در  ایشــان 
هــزار و 6۸0 خدمــات دندانپزشــکی بــا 
ســه کلینیــک ســیار بــرای یــک هــزار 
برخــوردار  کــم  مناطــق  در  نفــر   ۵11 و 
شهرســتان های  روســتاههای  ماننــد 
تشــکیل  و  اهــر  و  مرنــد  ملــکان، 
ایــن  جملــه  از  جهــادی  اردوهــای 
می آینــد. شــمار  بــه  فعالیت هــا 
درمانــی  تیم هــای  کــرد:  اضافــه  وی 
اردوهای جهادی دانشــگاه شــامل تیم 
داروســازی،  دندانپزشــکی،  پزشــکی، 
آزمایشــگاه،  غربالگــری،  پرســتاری، 

مامایــی، فرهنگــی و آمــوزش بهداشــت 
هــر  در  کننــده  شــرکت  افــراد  و  بــوده 
بــه  قریــب  شــامل  مجمــوع  در  دوره، 
بااســتعداد  و  نخبــه  دانشــجوی   ۸0

هســتند.
موسســات  و  خیریــن  اداره  رییــس 
اجتماعــی  معاونــت  ســالمت  خیریــه 
از  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــالمت در  ــن س ــط خیری ــت 4۹ راب فعالی
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز خبــر داد 
ــگاه  ــی دانش ــت اجتماع ــت: معاون و گف
علوم پزشــکی تبریــز در ســال ۹۵ موفق 
شــد تــا بــرای 4۹ نفــر از رابطــان خیریــن 

ــگاه،  ــای دانش ــود در واحده ــالمت خ س
ــر  ــش نف ــه ش ــد ک ــادر کن ــمی ص ــالغ رس اب
در معاونت هــای دانشــگاه، 12 نفــر در 
شــبکه های  در  نفــر  دانشــکده ها، 20 
در  نیــز  نفــر   11 و  درمــان  و  بهداشــت 
مراکــز آموزشــی درمانــی بــه عنــوان رابــط 
فعالیــت  ســالمت  خیریــن  حــوزه  در 

می کننــد.
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گزارش کارگاه آشنایی با اصول و مفاهیم فناوری – مدیریت پروژه

کارگاه در مورخــه ۹۷/0۵/23 و ۹۷/0۵/24 از ســاعت   ایــن 
کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی  الــی 14 در   ۸
شــامل  شــده  ح  مطــر موضوعــات  گردیــد.  برگــزار  تبریــز 
مفاهیــم نــوآوری، آینــده نــگاری، مدیریــت زمــان، مدیریــت 

کارگاه بــه مدرســی  ریســک، برون ســپاری و... بــود. ایــن 
جنــاب آقــای دکتــر پیمــان کیهــان ور و ســرکار خانم مهندس 
ســولمازحضرت قلیــزاد و بــا حضــور اســاتید، دانشــجویان، 

کارمنــدان دانشــگاه برگــزار شــد. واحد هــای فنــاور و 
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افتتاح کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره( اسکو

به گـــزارش روابط عمومـــی شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان اســـکو، 
دکترصومـــی،  بهداشـــت،  وزارت  اموراجتماعـــی  معـــاون  باحضوردکترایـــازی، 
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر طاهـــر اقـــدم قائـــم مقـــام ریاســـت 
ایـــن دانشـــگاه، دکترمحمـــدزاده، فرماندارشهرســـتان اســـکو، مســـئولین اســـتانی 
کلینیـــک تخصصـــی و فوق تخصصـــی واورژانـــس بیمارســـتان  و شهرســـتانی 
گردیـــد. درابتـــدای ایـــن مراســـم دکترهاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت  اســـکو افتتـــاح 
شـــبکه جامـــع وهمگانـــی ســـالمت اســـکو، ضمـــن خـــوش آمدگویـــی بـــه حاضریـــن 
گزارشـــی اجمالـــی از فعالیت هـــای انجـــام یافتـــه شـــبکه درحـــوزه  درمراســـم، 
ســـالمت بخصـــوص دربیمارســـتان اســـکو ارائـــه نمـــوده واشـــاره ای بـــه پروژه هـــای 
درحـــال اجـــرای ســـراج )ســـالمت روانـــی اجتماعـــی ( وجامعـــه ایمـــن ومـــروج 
کلینیـــک بخصـــوص  ســـالمت ســـهند نمـــوده واز تمامـــی دســـت انـــدرکاران احـــداث 
ایشـــان تقدیـــر و تشـــکرنمود. درادامـــه  بـــه دلیـــل حمایتهـــای  ازدکترصومـــی 
ازحضورمســـئولین  تشـــکر  ضمـــن  نیـــز  فرماندارشهرســـتان  محمـــدزاده،  دکتـــر 
کـــم  گرفتـــه شـــده در حـــوزه ســـالمت دردولـــت را  درشهرســـتان، اقدامـــات انجـــام 
نظیـــر اعـــالم وخاطرنشـــان شـــد ایـــن اقدامـــات بـــا تـــالش شـــبانه روزی پرســـنل ایـــن 
کـــه قابـــل تقدیـــر اســـت. درادامـــه  حـــوزه وحمایتهـــای مســـئولین بدســـت آمـــده 
دکترصومـــی، رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ضمـــن تقدیـــر ازمســـئولین 
شهرســـتانی وفرماندارشهرســـتان جهـــت حمایـــت از حـــوزه ســـالمت و تالشـــگران 
گزارشـــی از اجـــرای پروژه هـــای در حـــال اجـــرای  ایـــن عرصـــه درشهرســـتان، 
ســـراج وجامعـــه ایمـــن ومـــروج ســـالمت در شهرســـتان اســـکو ارائـــه وخاطـــر نشـــان 
شـــدند ایـــن دو پـــروژه اهمیـــت ملـــی واســـتانی داشـــته و پـــروژه جامعـــه ایمـــن 

ســـهند موفـــق بـــه ثبـــت درجوامـــع ایمـــن جهانـــی شـــده اســـت. ایشـــان در ادامـــه 
ضمـــن بیـــان مطالبـــی درخصـــوص حـــوزه ســـالمت اشـــاره ای بـــه نظـــام جامـــع 
ح شـــروع خواهـــد شـــد  ارجـــاع نمـــوده وخاطـــر نشـــان شـــدند از اول مهرمـــاه ایـــن طـــر
ـــود.  ـــم ب ـــالمت خواهی ـــوزه س ـــات در ح ـــی خدم کیف ـــطح  ـــه س ـــش ارائ ـــبب افزای وس
درادامـــه دکتـــر ایـــازی، معـــاون اموراجتماعـــی وزارت بهداشـــت ضمـــن تشـــکر 
از زحمـــات همـــکاران حـــوزه ســـالمت اســـتان بخصـــوص دکترصومـــی و ابـــراز 
گرفتـــه شـــده در  رضایـــت از اقدامـــات عمرانـــی حـــوزه ســـالمت، اقدامـــات انجـــام 
گامـــی اساســـی در جهـــت  ح تحـــول نظـــام ســـالمت را  دولـــت بعـــد از اجـــرای طـــر
کـــردن مشـــکالت مـــردم در حوزه هـــای بهداشـــت و درمـــان بیـــان نمـــوده  کـــم 
و خاطرنشـــان شـــدند بـــا همدلـــی وهمراهـــی مســـئولین درتمامـــی بخشـــها و 
مخصوصـــا مشـــارکت های مردمـــی، تشـــکل های مـــردم نهـــاد در حـــوزه ســـالمت 
گرفتـــه شـــده در زمینـــه افزایـــش  و خیریـــن ســـالمت، می تـــوان بـــه اهـــداف درنظـــر 
ــا  ــه بـ ــان درادامـ ــت. ایشـ ــدم برداشـ ــه قـ ــالمتی درجامعـ ــطح سـ ــتر سـ ــه بیشـ هرچـ
گرفتـــه شـــده درپـــروژه ســـراج وجامعـــه ایمـــن ســـهند  اشـــاره بـــه اقدامـــات انجـــام 
وتشـــکر ازفعالیتهـــای همـــکاران درایـــن پروژه هـــا و اقدامـــات شـــبکه اســـکو در 
ــانگر  ــده را نشـ ــه شـ گرفتـ ــام  ــای انجـ ــه ســـالمت روانـــی اجتماعـــی، فعالیتهـ زمینـ
شـــتاب بـــاالی ارتقـــای ســـطح ســـالمت ورضایـــت منـــدی مـــردم بعدازاجـــرای 
ح تحـــول ســـالمت بیـــان نمودنـــد. درپایـــان مراســـم بـــه رســـم یادبـــود، بـــه  طـــر
کارشناســـان دفتـــر منابـــع فیزیکـــی و نظـــارت برطرحهـــای عمرانـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، نماینـــدگان پیمانـــکار پـــروژه و مســـئولین اجرایـــی در 

ــد. ــم شـ ــای تقدیـ ــکو لوح هـ ــتان اسـ ــبکه وبیمارسـ شـ
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افتخارآفرینی دانشجویان علوم نوین پزشکی

 

کشـــوری بعنـــوان پژوهشـــگر برجســـته موضـــوع بنـــد )ک(  ســـه دانشـــجوی منتخـــب 
ـــژه اســـتعدادهای  مـــاده 2 آییـــن نامـــه تســـهیالت آموزشـــی، پژوهشـــی و رفاهـــی وی
گردیـــده انـــد. ایـــن  درخشـــان از دانشـــکده علـــوم نویـــن پزشـــکی تبریـــز انتخـــاب 

عزیـــزان عبارتنـــد از:  • خانـــم رعنـــا جهانبـــان دانشـــجوی دکتـــرای تخصصـــی 
زیســـت فنـــاوری پزشـــکی • خانـــم ســـعیده راضـــی صوفیانـــی دانشـــجوی دکتـــرای 
تخصصـــی پزشـــکی مولکولـــی • آقـــای بهـــزاد عابـــدی  دانشـــجوی دکتـــرای 

تخصصـــی نانـــو فنـــاوری پزشـــکی
ایــن انتخــاب را خدمــت ایشــان و خانــواده محترمشــان تبریــک عــرض نمــوده و 

توفیقــات روزافــزون ایــن عزیــزان را از خداونــد متعــال خواســتاریم.
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افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه و کالن منطقه 2 در دهمین المپیاد 
علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

دانشــجویان دانشــگاه و کالن 
منطقــه 2 کــه در مرحلــه اول 
دهمیــن  غربالگــری  آزمــون 
 31 در  علمــی  المپیــاد 
شــرکت   ۹۷ مــاه  اردبیهشــت 
نفــر   ۵2 تعــداد  بودنــد،  کــرده 
دانشــگاه  دانشــجویان  از 
نفــراز   ۷۹ درمجمــوع  و 
منطقــه2  کالن  دانشــجویان 
ــر  ــه 1۸ نف ــر، ارومی ــز۵2 نف )تبری

و اردبیــل 4 نفــرو دانشــگاه آزاد ۵ نفــر ( 
شــدند. منتخــب  آزمــون  ایــن  در 

 بــه گــزارش دبیرخانــه المپیــاد علمــی 
دانشــگاه و کالن منطقــه، در مرحلــه 
اول از نظــر تعــداد منتخبیــن و تعــداد 
دبیرخانــه  بــه  ارســالی  پروژه هــای 
المپیــاد علمــی وزارت، کالن منطقــه 
ــی،  ــه آمایش ــق دهگان ــن مناط 2 در بی
بعــد از کالن منطقــه 10 قرارداشــت. در 
نهایــت تیــم المپیــاد علمــی دانشــگاه 

و کالن منطقــه 2 بــه تعــداد۷۸ نفــر 
بــه همــراه یــک نفــر سرپرســت کالن 
الــی   ۹۷/۵/12 تاریــخ  از  منطقــه، 
۹۷/۵/1۸ بــه مــدت یــک هفتــه بــه 
ــران و در  ــه در ته ــون ک ــه دوم آزم مرحل
مرکــز همایشــهای رازی برگــزار گردیــد 

ــدند ــزام ش اع
ــرادی و  ــه دوم انف ــون مرحل ــس از آزم پ
گروهــی، نتایــج اتخــاذ شــده در ســطح 

دانشــگاه بشــرح زیــر مــی باشــد: 

 حیطه آموزش پزشکی: 

مرحله انفرادی: 2 مدال نقره،2 مدال برنز، 2 دیپلم افتخار
مرحله گروهی: 1 مدال طال

حیطه تفکر علمی در علوم پایه: 

مرحله انفرادی: 1مدال طال، 1مدال برنز، 2 دیپلم افتخار
مرحله گروهی: 1مدال نقره

 حیطه فلسفه پزشکی: 
مرحله انفرادی: 1مدال نقره، 2مدال برنز، 4دیپلم افتخار

 حیطه استدالل بالینی: 
مرحله انفرادی: 1مدال برنز، 3دیپلم افتخار

 حیطه مدیریت نظام سالمت: 

مرحله انفرادی: 1مدال طال، 2دیپلم افتخار

 حیطه کارآفرینی: 

مرحله انفرادی: 1مدال نقره، 3دیپلم افتخار

ــی،  ــه گروه ــدال در مرحل ــرادی و 2 م ــه انف ــار در مرحل ــم افتخ ــدال و 15 دیپل ــا 12 م جمع

ــد ــاد می باش ــن المپی ــگاه در ای ــجویان دانش ــت دانش موفقی

ح زیر می باشد:  نتایج اتخاذ شده در سطح کالن منطقه2 بشر
• تبریز: 

12 مدال انفرادی ) طال، نقره و برنز(، 
2 مدال گروهی ) طال و نقره(، 1۵ دیپلم افتخار

• ارومیه: 
4 مدال انفرادی )برنز (،

 1 مدال گروهی مشترک با تبریز ) نقره(
4 دیپلم افتخار 

• اردبیل:
 3 دیپلم افتخار

• آزاد تبریز: 1 مدال نقره گروهی مشترک با تبریز، 2 دیپلم افتخار
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کارگروه تخصصی سالمت، ایمنی وامنیت غذایی ومجمع سالمت شهرستان اسکو

کارگــروه تخصصــی  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  بــه 
ســالمت، ایمنــی و امنیــت غذایــی شهرســتان اســکو در محــل فرمانــداری بــا حضور 
دکتــر پزشــکیان، نایــب رئیــس اول مجلــس، دکتــر طاهــر اقــدم، قائــم مقــام رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر هاشــمی اقدم، دکتــر محمــدزاده، فرمانــدار 
همگانــی  و  جامــع  شــبکه  سرپرســت  هاشــمی اقدم،  دکتــر  اســکو،  شهرســتان 
ســالمت شهرســتان اســکو و روســای ادارات شهرســتان، اعضــای خانــه مشــارکت 
گردیــد. در ایــن ابتــدای ایــن  مردمــی ومجمــع ســالمت شهرســتان اســکو برگــزار 
گرفتــه شــده در  گزارشــی از اقدامــات انجــام  جلســه دکتــر محمــدزاده، ضمــن ارائــه 
حــوزه ســالمت )بهداشــت ودرمــان ( شهرســتان وتشــکر از حمایت هــای مســئولین 
اســتانی بخصــوص دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در خصــوص احــداث و افتتــاح 
کلینیــک تخصصــی بیمارســتان  کــز ســالمت و  خانه هــای بهداشــت جدیــد، مرا
پزشــکی  فوریت هــای  نــاوگان  جدیدبــه  آمبوالنس هــای  تحویــل  همچنیــن  و 
شهرســتان خواســتار تــالش بیــش از پیــش مســئولین شهرســتانی و اســتانی جهــت 
تکمیــل پروژه هــا شــد. درادامــه دکتــر طاهــر اقــدم، بــا تشــکروقدردانی از فرمانــدار 
شهرســتان و دکتــر هاشــمی اقدم، شهرســتان اســکو را یکــی از شهرســتان های 
کــرده وخاطــر نشــان شــد،  پیشــتاز در حــوزه ســالمت در ســال های اخیــر عنــوان 
ــوزه  ــکالت ح ــاری، مش ــال ج ــاه س ــواده از اول مهرم ــک خان ح پزش ــر ــرای ط ــا اج ب

ایشــان  شــد.  خواهــد  مرتفــع  اســکو  شهرســتان  ازجملــه  شهرســتان ها  ســالمت 
گزارشــی درخصــوص آســیب های اجتماعــی درســطح اســتان  درادامــه ضمــن ارائــه 
کارهــا  وکشــور، خواستارتشــکیل مجمــع ســالمت محــالت شــده ویادآورشــدهرگاه 
ــروه،  کارگ ــد. درادامــه  گردی کامــال مرتفــع خواهــد  بدســت مــردم باشــد، مشــکالت 
گرفتــه شــده در مجلــس  گزارشــی از اقدامــات انجــام  دکترپزشــکیان، ضمــن بیــان 
گســترده مجلــس  کشــور و حمایتهــای  در جهــت حــل مشــکالت حــوزه ســالمت 
ازدولــت درایــن خصــوص، اقدامــات انجام گرفته شــده در چندســاله اخیر بویژه در 
اســتان، در حــوزه ســالمت را مطلــوب ارزیابــی نمــوده و خاطــر نشــان شــد، اقدامــات 
گرفتــه شــده هیــچ گاه قابــل مقایســه بــا ســال های قبــل نمی باشــد. ایشــان  صــورت 
در ادامــه ضمــن درخواســت از مســئولین دانشــگاه جهــت اجــرای نظــام ارجــاع و 
بحــث عدالــت در زمینــه ســالمت، مشــکالت کنونی حــوزه ســالمت را دارای راه حل 
عنــوان کردنــد کــه بــا روحیــه انقالبــی و تــالش شــبانه روزی مســئولین می تــوان آنها 

را مرتفــع ســاخت.
درپایــان تعــدادی از شــرکت کنندگان در جلســه بــه بیــان دیدگاه هــا و نظــرات و 
مشــکالت مــردم درحــوزه ســالمت پرداختنــد. در پایــان دکتــر هاشــمی اقدم خاطــر 
نشــان کــرد بــه زودی کانــون ســالمت محــالت در شهرســتان اســکو اجرایــی خواهــد 
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انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی تبریز 
شروع به کار نمود

بــا عنایــت بــه توســعه فعالیتهــای حــوزه اســتروک در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
گیــری از پتانســیل های مردمــی و خیریــن محتــرم  تبریــز در راســتای بهــره 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــت از بیم ــی و حمای گاه ــعه آ ــگیری، توس ــرای پیش ــالمت، ب س
ســکته های مغــزی، انجمــن حمایــت از بیمــاران ســکته مغــزی تاســیس شــد.
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نتایج درخشان دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی  در آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی شهریور97

کـــودکان،  دندانپزشـــکی  آموزشـــی،  گروههـــای  تخصصـــی  دســـتیاران  کلیـــه 
ارتودنتیکـــس، پریودنتیکـــس، اندودنتیکـــس، آسیب شناســـی دهـــان، فـــک و 
صـــورت و پروتزهـــای دندانـــی موفـــق بـــه دریافـــت دانشـــنامه تخصصـــی شـــدند. بـــه 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــکده دندانپزشـــکی همچنیـــن دســـتیاران تخصصـــی 

زیـــر موفـــق بـــه احـــراز رتبه هـــای برتـــر شـــدند: 

ســـرکار خانـــم دکتـــر مائـــده وکیلـــی )آسیب شناســـی دهـــان و فـــک و صـــورت(:  �
رتبـــه اول

سرکار خانم دکتر پرستو نسترین )گروه ارتودنتیکس (: رتبه دوم �
جناب آقای دکتر تراب )گروه پروتزهای دندانی(: رتبه سوم �
جناب آقای دکتر رضا خسروانی)گروه دندانپزشکی ترمیمی(: رتبه سوم �
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جلسه کوهورت آذر به ریاست دکتر صومی و با حضور 
دو میهمان از کشورهای آمریکا و فرانسه تشکیل یافت

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز در تاریـــخ بیســـت 
وســـوم مـــرداد مـــاه نـــود و هفـــت، رئیـــس 
آذر  کوهـــورت  اعضـــای  بـــا  دانشـــگاه 
از  اعتمـــادی  آرش  دکتـــر  همـــراه  بـــه 
ـــر  ـــکا و دکت ـــرطان آمری ـــی س ـــه مل موسس
بهنـــوش عابـــدی از آژانـــس بین المللـــی 
ـــالن  ـــه در س ـــرطان فرانس ـــات س تحقیق
دانشـــگاه  ریاســـت  حـــوزه  کنفرانـــس 
تشـــکیل جلســـه داد. در جلســـه فـــوق 

هیـــات  عضـــو  فرامـــرزی  النـــاز  دکتـــر 
علمـــی مرکـــز تحقیقـــات بیماریهـــای 
از  کاملـــی  گـــزارش  کبـــد  و  گـــوارش 
ــواالت  ــه سـ ــوده وبـ ــان نمـ ــورت بیـ کوهـ
پزشـــکی،  مـــوارد  از  اعـــم  حاضریـــن 
ـــوژی در  ـــاری واکول ـــوم آم ـــی، عل اجتماع

جلســـه پاســـخ داد.
منظـــور  بـــه  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 
ملـــی  طـــرح  از  میهمانـــان  آشـــنایی 
شـــده  داده  ترتیـــب  آذر  کوهـــورت 

بـــود، دکتـــر صومـــی رئیـــس ومجـــری 
اظهـــار  آذر  کوهـــورت  ملـــی  طـــرح 
ایـــن دیـــدار زمینـــه  کـــرد:  امیـــدواری 
وارائـــه  بین المللـــی  ارتباطـــات  ســـاز 
در  تحقیقاتـــی  مشـــترک  طرحهـــای 

گـــردد وســـیعتر  ســـطح 
بـــا  درخاتمـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم 
ــان  ــه و میهمانـ ــاء جلسـ ــور اعضـ حضـ
از ســـتاد کوهـــورت آذر در شـــهر خامنـــه 

بازدیـــد بعمـــل خواهـــد آمـــد. 
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گردهمایی پزشک خانواده روستایی در تبریز:  رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
 برای خدمت رسانی بهتر نیازمند بازنگری در روش های اجرایی و عملیاتی حوزه سالمت هستیم

ـــوم  ـــگاه عل ـــس دانش ـــی ریی ـــر صوم دکت
پزشـــکی تبریـــز در گردهمایـــی ســـازمان 
معاونـــت  و  ایـــران  ســـالمت  بیمـــه 
پزشـــک  برنامـــه  در  وزارت  بهداشـــت 
اظهـــار  تبریـــز  در  روســـتایی  خانـــواده 
ــر  ــانی بهتـ ــت رسـ ــرای خدمـ ــت: بـ داشـ
روش هـــای  در  بازنگـــری  نیازمنـــد 
اجرایـــی و عملیاتـــی حـــوزه ســـالمت 

هســـتیم.
ـــگاه،  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــان  ـــا بی ـــی ب ـــین صوم ـــر محمدحس دکت
ایـــن مطلـــب افـــزود: بـــرای خدمـــت 
در  بازنگـــری  نیازمنـــد  بهتـــر  رســـانی 
ـــوزه  ـــی ح ـــی و عملیات ـــای اجرای روش ه

ــتیم. ــالمت هسـ سـ
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رییـــس   
تبریـــزدر خصـــوص وضعیـــت اجرایـــی 
خانـــواده  پزشـــک  و  ســـالمت  طـــرح 
روســـتایی گفـــت: علیرغـــم اقدامـــات 
تـــا  امـــا  گرفتـــه  انجـــام  کـــه  خوبـــی 
ـــات  ـــوب خدم ـــطح مطل ـــه س ـــیدن ب رس

فاصلـــه داریـــم .
وی بـــا بیـــان اینکـــه تصویـــب طـــرح 
ـــک گام  ـــتایی ی ـــک روس ـــالمت و پزش س
ـــات  ـــدف خدم ـــه ه ـــل ب ـــرای نی ـــزرگ ب ب
ـــزود:  ـــود اف ـــتایی ب ـــالمت روس ـــانی س رس

بـــا وجـــود شـــش ســـال از اجـــرا تاثیـــر 
قابـــل قبولـــی نداشـــته اســـت.

ـــزوم حـــذف  وی ضمـــن تاکیـــد بـــر ل
نظـــام  در  زایـــد  بروکراســـی  هـــای 
ســـالمت افـــزود: در بحـــث زیـــر ســـاخت 
هـــا، احـــداث و تاســـیس خانه هـــای 
ـــی  ـــم ول ـــرده ای ـــل ک ـــوب عم ـــالمت خ س
ایـــن کافـــی نیســـت، چراکـــه آنچـــه 
ــع  ــح و جامـ ــرای صحیـ ــت اجـ الزم اسـ

ــت. ــاع اسـ ــام ارجـ نظـ
وی گفـــت: امـــروز بیـــش از هـــر زمـــان 
دیگـــر، وحـــدت رویـــه و رســـیدن بـــه مفاد 
مشـــترک در خصـــوص نحـــوه اجرایـــی 
کـــردن قوانیـــن و بخشـــنامه های نظام 
ـــه  ـــروری ب ـــواده ض ـــک خان ـــاع و پزش ارج

ـــد . ـــی رس ـــر م نظ
وی بـــا  ابـــراز امیـــدواری دربـــاره اجرایـــی 
ــک  ــرح پزشـ ــت طـ ــل و درسـ ــدن کامـ شـ
کیفیـــت  گفـــت:  روســـتایی  خانـــواده 
خدمات روســـتایی در جامعه روســـتایی 

ــد بـــه ســـطح مطلوب تـــری برســـد بایـ
تصویـــب  خواســـتار  وی  همچنیـــن 
قوانیـــن و آییـــن نامه هـــای شـــفاف و 
روان در حـــوزه درمـــان شـــد تـــا مشـــکالت 
حداقـــل  بـــه  اجـــرا  حـــوزه  در  موجـــود 

برســـد .

خوشـــبختانه  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
دانشـــگاهها  در  خوبـــی  پتانســـیل 
وجـــود دارد بـــه شـــرط آنکـــه کار بـــا صـــدور 
آییـــن نامه هـــای دشـــوار و ابهـــام دار 

نشـــود. ســـخت 
ــات  ــت خدمـ ــر مدیریـ ــت دفتـ سرپرسـ
ایرانیـــان  ســـالمت  بیمـــه  عمومـــی 
هـــم در ایـــن گردهمایـــی، هـــدف از 
ــکاری  ــن همایـــش را همـ ــزاری ایـ برگـ
بـــا  ـــوری  ـ ـ ـــران کشـ ـ ـ تنگاتنـــگ مدیـ
ســـالمت  ـــه های  ـ ـ ـ بیمـ کل  ادارات 

دانســـت. اســـتان ها 
ــا میرزایـــی، دســـتیابی بـــه  محمدرضـ
ــور  ــالمت کشـ ــام سـ ــگاه واالی نظـ جایـ
را در گـــرو گســـترش خدمـــات ســـطح 
ــق  ــه دقیـ ــزی هرچـ ــه ریـ ــک و برنامـ یـ
تـــر وزارت بهداشـــت و ســـازمان های 
طرح هـــای  اجـــرای  در  گـــر  بیمـــه 
کـــرد:  اذعـــان  دانســـت.وی  مربوطـــه 
امـــروز در جایگاهـــی قـــرار داریـــم کـــه 
ـــد از  ـــم بع ـــم بگویی ـــوت می توانی ـــه ق ب
ـــه  ـــم ب ـــته ای ـــه توانس ـــک ده ـــت ی گذش
پرونـــده ســـالمت الکترونیـــک دســـت 
یابیـــم و ایـــن امـــر بـــا تـــالش چندیـــن 

ــت. ــده اسـ ــن شـ ــاله ممکـ سـ
ــک  ــه پزشـ ــه برنامـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ

خانـــواده روســـتایی 2۸ میلیـــون و۷00 
هـــزار نفـــر را تحـــت پوشـــش دارد، افـــزود: 
ـــارد  ـــغ ســـه هـــزار میلی ســـال گذشـــته مبل
ــام ارجـــاع  تومـــان در تفاهـــم نامـــه نظـ
ـــال  ـــه در س ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت در نظ
ــزار و ۸00  ــه دو هـ ــغ بـ ــاری ایـــن مبلـ جـ
میلیـــارد تومـــان در ارائـــه خدمـــات بـــه 
ـــا  ـــت، ب ـــه اس ـــش یافت ـــک کاه ـــطح ی س
ایـــن وجـــود تـــالش مـــی کنیـــم، همیـــن 
ـــا بهتریـــن  بودجـــه را مدیریـــت کنیـــم ت
خدمـــات را در ســـطح یـــک بـــه مـــردم 

ارائـــه دهیـــم.
ســـال های  در  کـــرد:  تأکیـــد  میرزایـــی 
گذشـــته ابـــالغ تفاهـــم نامـــه بـــه ســـه 
ـــا  ـــد، ام ـــی ش ـــول م ـــال موک ـــر س ـــه آخ ماه
امســـال تـــا پایـــان شـــهریور مـــاه ابـــالغ 
خواهـــد شـــد. سرپرســـت دفتـــر مدیریـــت 
ســـالمت  بیمـــه  عمومـــی  خدمـــات 
ایرانیـــان تاکیـــد کـــرد: در دســـتورالعمل 
ســـال ۹۷ نـــکات ابهـــام نظـــام ارجـــاع 
رفـــع شـــده و مباحـــث مربـــوط بـــه پرونـــده 
الکترونیـــک، بحـــث پرداخـــت و پایـــش 
و ســـامانه پزشـــک خانـــواده روســـتایی 
بـــه روز شـــده اســـت و مـــا ســـعی مـــی 
ـــه  ـــک ب ـــود را ی ـــای موج ـــم چالش ه کنی

یـــک حـــل کنیـــم.
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فصلنامه ندای سالمت    شماره هجدهم - تابستان1201397



بار دیگر در شهر تبریز، شهر اولین ها؛ شاهد اولین هایی دیگر در تقویم ایمنی و سالمت هستیم 
مراسم افتتاحیه پروژهای کشوری مشترک دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پلیس راهور ناجا باحضور 10نفر از 

مقامات کشوری و استانی

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــار دیگر در شــهر تبریز، 
شــهر اولیــن هــا؛ شــاهد اولین هایــی دیگــر در تقویــم ایمنــی و ســالمت خواهیــم بــود 
کشــوری مشــترک دانشــگاه علــوم پزشــکی  کشــور، پروژهــای  و بــرای اولیــن بــار در 

تبریــز و پلیــس راهــور ناجــا افتتــاح گردیــده و شــروع بــکار خواهــد نمــود.
کارگــروه تخصصــی توســعه دانــش  بازرگانــی، رییــس  دکتــر همایــون صادقــی 
ــات و  ــز تحقیق ــس مرک ــه دو و ریی ــاده ای منطق ــی و ج ــوادث ترافیک ــا ح ــط ب مرتب
پیشــگیری از آســیبهای جــاده ای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن خصــوص 
کــه در ســایه همــکاری و تــالش مســئولین دانشــگاهی و  گفــت: بســیار خرســندیم 
گامــی دیگــر در راســتای ارتقــای ســالمت همشــهریان عزیــز و هموطنــان  اســتانی 

گرانقــدر خویــش برداریــم.
وی افــزود بــا هماهنگی هــای انجــام یافتــه، روز چهارشــنبه 24 مــرداد مــاه 13۹۷ 
کشــوری مشــترک دانشــگاه  ســاعت 1۵ الــی 1۸ شــاهد مراســم افتتاحیــه پروژهــای 
علــوم پزشــکی تبریــز و پلیــس راهــور ناجــا و افتتــاح؛  اولیــن مرکــز تخصصــی ایمنــی، 
کار و ســالمت ترافیک در کشــور، اولین آزمایشــگاه ســالمت و ایمنی ترافیک،  طب 
کشــور و مجموعــه علمــی وزارت بهداشــت  مرکــز همکاریهــای علمــی پلیــس راهــور 
کشــوری اطالعــات  درمــان و آمــوزش پزشــکی)مهپود(، و رونمایــی از ســامانه ی 
کشــوری  کشــور )SafeLir( بــا حضــور ده نفــر از مقامــات  ایمنــی و مصدومیت هــای 

و اســتانی خواهیــم بــود..
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جلسه کارگروه پایش و پیگیری خبر برگزار گردید

کارگــروه پایــش  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه  بــه 
و پیگیــری خبــر در راســتای ابــالغ و اجــرای برنامــه عملیاتــی ســال ۹۷ روز بیســت 

گردیــد. کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار  و دوم مــرداد مــاه نــود و هفــت در ســالن 
ایــن جلســه بــه میزبانــی روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ومدعویــن، 
معاونیــن دانشــگاه، حراســت، اداره ارزیابــی وپاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه 
کارگــروه:  ــوم پزشــکی تبریــز تشــکیل یافــت ودر خصــوص دســتور جلســه ایــن  عل
ح وقایع واخبار چالشــی چهار ماه اول ســال ۹۷ در جلســه از ســوی حاضرین در  طر
جلســه نتیجه گیــری در خصــوص سیاســت گذاری نحــوه مواجهــه بــا چالش هــای 

خبــری مطروحــه بحــث و بررســی های الزم انجام شــد.
چالش هــای مدنظــر در حــوزه پایــش خبــری از ســوی معاونیــن دانشــگاه، روســاء 
ح شــد.اهمیت وارزش خبــر، آمــوزش، اطــالع  کارشناســان حاضــر در جلســه مطــر و 

رســانی بموقــع واحدهــا، فعال ســازی روابــط عمومیهــای واحدهــای مربوطــه، 
برگــزاری نشســت های مســتمر خبــری در همــه حوزه هــا، اعتمادســازی مــردم و 
کــذب در فضاهــای  گاهی ســازی اقشــار جامعــه از انتشــار خبرهــای  مخاطبیــن، آ
اســتناد  بــه  نادرســت  از  درســت  خبــر  تشــخیص  و  خبرهــا،  تحلیــل  مجــازی، 
گرفــت و در  مســتندات و مــدارک موجــود از اولویت هــای مصــوب ایــن جلســه قــرار 
ایــن راســتا مقــرر گردیــد معاونت هــا و واحدهــای مربوطــه نســبت بــه ایــن چالش ها 

تصمیمــات نهایــی خــود را اتخــاذ نماینــد.
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برگزاری کارگاه مقاله نویسی با حضور قائم مقام معاون وزیر در تبریز

کارگاه دو روزه مقالــه نویســی و ارتبــاط بــا مجامــع بین المللــی بــا تدریــس دکتــر شــاهین آخونــدزاده اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و قائــم مقــام معــاون تحقیقــات و 
فنــاوری وزارت بهداشــت برگــزار شــد. ایــن کارگاه بــا همــکاری مرکــز RDCC و دانشــکده طــب ســنتی برگــزار شــد کــه بیــش از ۹0 نفــر از اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و دانشــجویان دکتــرای تخصصــی در ایــن کارگاه شــرکت نمودنــد. موضوعــات مختلفــی از قبیــل روش انتخــاب مجلــه، نحوه ارســال مقاله، قســمتهای مختلف 

یــک مقالــه و همچنیــن نحــوه پاســخ بــه داوری مقــاالت مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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حضور و بازدید معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات 
پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای

دکتــر ملــک زاده، معــاون ۵۹تحقیقــات و فــن آوری وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی عصــر روز ســه شــنبه پــس از ورود بــه شــهر تبریــز، بــه همــراه دکتــر 
امامــی رضــوی و دکتــر صومــی از مرکــز تحقیقــات پیشــگیری از آســیب حــوادث 

جــاده ای بازدیــد بعمــل آورد.
بازدید از اولین آزمایشــگاه ایمنی و ســالمت ترافیک شــامل شــبیه ســازهای رانندگی 
ســهند 1 و ســهند 2، آشــنایی بــا پروژه هــای در دســت اجــرای مرکــز تحقیقــات و 
همچنیــن معرفــی مختصــر مرکــز همکاری هــای علمــی پلیــس راهــور و دانشــگاه 

)مهپــود( از جملــه برنامه هــای ایــن بازدیــد بــود. در ادامــه دکتــر ملــک زاده، از 
کــرده و  کلینیــک ســالمت و ایمنــی ترافیــک بازدیــد  بخش هــای مختلــف اولیــن 
کردنــد. در ادامــه طــی جلســه ای، فعالیت هــای مرکــز  راهنمایــی هــی الزم را ارئــه 
تحقیقات پیشــگیری از آســیب حوادث جاده ای و مرجع تخصصی توســعه دانش 
گردیــد. دکتــر ملــک زاده، ضمــن تمجیــد از  ترافیــک توســط دکتــر صادقــی معرفــی 
فعالیت های گسترده صورت گرفته در این مرکز، حمایت خود از تداوم برنامه های 
آموزشــی و پژوهشــی در حوزه پیشــگیری از آســیب حوادث ترافیکی را اعالم کردند.
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گام رو به جلو توسط مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران برای افزایش 
روابط علمی بین دو کشور ایران و استرالیا

پزشــکی  تحقیقــات  مرکــز  رییــس   
ــرد:  ــوان ک ــران عن ــواهد ای ــر ش ــی ب مبتن
ــبکه  ــکار ش ــز هم ــه مرک ــن افتتاحی آیی
بین المللــی مــرور نظام منــد و ترجمان 
دانــش اســترالیا در ایــران در تبریز برگزار 

مــی شــود. 
دکتــر ســکینه حــاج ابراهیمــی رییــس 
مبتنــی  پزشــکی  تحقیقــات  مرکــز 
آییــن  برگــزاری  از  ایــران  شــواهد  بــر 
شــبکه  همــکار  مرکــز  افتتاحیــه 
بین المللــی مــرور نظام منــد و ترجمان 
دانــش اســترالیا در ایــران در دانشــگاه 
ــر  ــور دکت ــا حض ــز ب ــکی تبری ــوم پزش عل
ــی وزارت  ــاون آموزش ــی مع ــر الریجان باق

داد. خبــر  بهداشــت 
وی در معرفــی شــبکه بین المللی مرور 
نظــام منــد و ترجمــان دانــش اســترالیا 
گفــت: ایــن موسســه با ســابقه بیــش از 
بیســت ســال در ضمــن تولیــد بهترین 
نظــام  مرورهــای  و  علمــی  شــواهد 
عملکــرد  و  دانــش  انتقــال  بــه  منــد 
خــاص  توجــه  شــواهد  بــر  مبتنــی 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن موسس دارد؛ ای
دانشــگاه آدالیــد اســترالیا افتتــاح شــد 
ــز  ــاد مرک و در حــال حاضــر بیــش از هفت
ــان  ــر جه ــکار در سراس ــی هم بین الملل

دارد.

وی افــزود: ایــران تنهــا مرکــز فعــال ایــن 
شــبکه در خاورمیانه می باشــد و تمرکز 
موسســه کاکرین بیشــتر بــه مطالعات 
کارآزمایــی بالینــی کنتــرل شــده مــی 
بــه  شــبکه  ایــن  حالیکــه  در  باشــد. 
بــا  متدولــوژی  هــر  بــا  شــواهد  تمــام 
کیفیــت ارج مــی نهــد و بــه ســواالت 
اتیولــوژی،  درمانــی،  تشــخیصی، 
پیــش آگهــی، ارزیابی هــای اقتصــادی 
ســالمت و حتــی اســکوپ آنالیزهــا مــی 
پــردازد؛ تفــاوت دیگــر ایــن اســت کــه 
کاکریــن فقــط نقــش تولیــد علــم را بــه 
ــا طراحــی  عهــده دارد امــا ایــن شــبکه ب
ــی، ســاده و  یــک چرخــه بســیار مفهوم
عملیاتــی شــیوه های انتقــال دانــش 
را  ســالمت  ارتقــا  در  شــواهد  کاربــرد  و 

تبییــن کــرده اســت.
حــاج ابراهیمــی در رابطــه بــا ســابقه 
ایــران  تحقیقاتــی  مراکــز  همــکاری 
بــا ایــن شــبکه و دســتاوردهای ایــن 
ارتبــاط عنــوان کــرد: قطــب آموزشــی 
پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد ایــران بــا 
عقــد قــرارداد رســمی در حــال حاضــر 
و  باشــد  مــی  شــبکه  ایــن  همــکار 
اولیــه  دســتاوردهای  اســت  توانســته 
بــه  قــرارداد  ایــن  از  توجهــی  قابــل 
دســت آورد؛ از جملــه ایــن دســتاوردها 

می تــوان بــه اعطای بــورس تحصیلی 
بــه یــک نفــر از طــرف اســترالیا بــرای 
فلوشیپ کلینیکال )EBM(، برگزاری 
در  منــد مفهومــی  نظــام  مــرور  کارگاه 
تبریــز، برگــزاری دوره تربیــت مــدرس 
کلینیــکال  فلوشــیپ  بین المللــی 
ــز،  ــواهد در تبری ــر ش ــی ب ــکی مبتن پزش
تفاهــم نامــه برگــزاری دوره فلوشــیپ 
بــر  مبتنــی  پزشــکی  بــرای  مشــترک 
موافقــت  کســب  و  تبریــز  در  شــواهد 
وزارت بهداشــت در ایــران، دسترســی 
پروژه هــای  اجــرای  نیــز  و  محتوایــی 
و   inplamentation نظام منــد  مــرور 
ممیزی بالینی، تفاهم نامه مشــترک 
بــرای اجــرای پروژه هــای کلینیــکال و 
partnership )انتقــال بهترین شــواهد 
علمــی بــه بالیــن و ارزیابــی مســتمر 
اعتبــار بخشــی  امتیــاز  آن(، اعطــای 
بین المللــی مراکــز بهداشــتی درمانــی 
 ،)clinical endorsement( ایــران 
اختصــاص بودجــه ســاالنه و گرانتهای 
امتیــاز  میــزان  بــر  مبتنــی  مســافرتی 
ســالمت  ارتقــا  جهــت  شــده  کســب 
کشــور و همکاری جهت انتقال اســتاد 

و دانشــجو اشــاره کــرد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر باتوجــه 
بــه فعالیت هــای برجســته مرکــز و نیــز 

منحصــر  دانشــجویی  فعالیت هــای 
کشــورهای  گــروه  در  ایــران  فــرد  بــه 
اروپایــی تقســیم بنــدی شــده اســت. 
بیــش از بیســت پــروژه مــرور نظام منــد 
در  پــروژه  ســی  و  رســیده  چــاپ  بــه 
حــال اجراســت؛ بیــش از بیســت پــروژه 
در  ممیــز  بالینــی  و  دانــش  انتقــال 

اجراســت. دســت 
ــبکه  ــکار ش ــز هم ــه مرک ــن افتتاحی آیی
بین المللــی مــرور نظام منــد و ترجمان 
دانش اســترالیا در ایران روز چهارشــنبه 
بیســت و چهــارم مردادمــاه در ســالن 
داروســازی  دانشــکده  همایش هــای 
ــزار  ــز برگ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــود. ــی ش م
مرکــز تحقیقــات پزشــکی مبتنــی بــر 
شــواهد ایــران مطالعــات مــرور نظــام 
منــد و متاآنالیــز و ترجمــان دانــش را 
ــت  ــرار داده اس ــود ق ــی خ ــدف اصل دو ه
و همــکاری شــبکه بین المللــی مــرور 
نظــام منــد و ترجمــان دانــش اســترالیا 

در همیــن راســتا صــورت مــی گیــرد.
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جلسه آموزشی برنامه پاسخ اورژانس 
پیش بیمارستانی در حوادث، پدافند غیرعامل در 

نظام سالمت

جلســه آموزشــی برنامــه پاســخ اورژانــس پیــش بیمارســتانی در حــوادث، پدافنــد 
ــا حضــور مســئولین  ــی ب غیرعامــل در نظــام ســالمت، تمریــن بیمارســتان صحرائ
کارشناســان ســتادی در مرکز مدیریت  فوریتهای پزشــکی شهرســتانهای اســتان و 

حــوادث و فوریتهــای پزشــکی اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، جلســـه آموزشـــی برنامـــه پاســـخ اورژانـــس  بـــه 
ــن  ــالمت، تمریـ ــام سـ ــل در نظـ ــد غیرعامـ ــوادث، پدافنـ ــتانی در حـ ــش بیمارسـ پیـ
ــتانهای  ــای پزشـــکی شهرسـ ــئولین فوریتهـ ــور مسـ ــا حضـ ــی بـ ــتان صحرائـ بیمارسـ
کارشناســـان ســـتادی در مرکـــز مدیریـــت حـــوادث و فوریتهـــای پزشـــکی  اســـتان و 

اســـتان آذربایجـــان شـــرقی برگـــزار شـــد.
ـــزار  ـــی برگ ـــوری و عمل ـــه صـــورت تئ ـــه ب ک گفـــت: ایـــن جلســـه  ـــس  ســـخنگوی اورژان

کمیته هـــای آن در حـــوزه  کلیـــات پدافنـــد غیرعامـــل و ضـــرورت فعـــال ســـازی  شـــد، 
کارکردهـــای   )EOP( مربوطـــه، برنامـــه پاســـخ نظـــام ســـالمت در حـــوادث و بالیـــا
کارشناســـان  S2 ویـــژه پیـــش بیمارســـتانی در ســـطح بنـــدی حـــوادث توســـط 
ـــی  ـــی برپائ ـــورت عمل ـــه ص ـــن ب ـــه حاضری ـــه برنام ـــد. در ادام گردی ـــه  ـــد EOC ارائ واح

کردنـــد. بیمارســـتان صحرائـــی را تمریـــن 
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22 مرداد، روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی را گرامی میداریم

از  حمایــت  گفــت:  اقــدم  طاهــر  دکتــر  دانشــگاه   عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
کیفــی تشــکل های اجتماعــی و ایجــاد فرصت هــای بهتــر بــرای  کمــی و  توســعه 
برنامه هــای دولــت  و  اهــداف  از  کشــور،  توســعه  فراینــد  در  آنــان  فعالیت هــای 
کــه در  اســت و ایــن نــگاه در معاونــت اجتماعــی دانشــگاهها بــرای ســمن هایی 
حــوزه ســالمت فعــال هســتند بــا نــگاه خاصــی از طریــق وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی دنبــال مــی شــود. ایشــان ادامــه داد: انتخــاب روزی بــه نــام 
تشــکل هــا و مشــارکت اجتماعــی، نشــان دهنــده اهتمــام دولــت بــه ایــن مطالبــه 
اســت و ایــن نــگاه، نقطــه تعالــی رویکردهــای اثربخــش تشــکل های ســالمت 

محــور در مســیر توســعه پایــدار و تضمیــن ســالمت مــردم خواهــد بــود .
ــر ۷00 تشــکل مــردم نهــاد در قالــب ســازمان هایی  ــغ ب ــر اســاس آخریــن آمــار، بال ب

کننــد.  همچــون انجمــن یــا خیریــه در اســتان آذربایجــان شــرقی فعالیــت مــی 
از ایــن تعــداد ســازمان های مــردم نهــاد در اســتان، حــدود ۷0 ســمن در حــوزه 
کننــد و بــا معاونــت اجتماعــی دانشــگاه تعامــالت خوبــی  ســالمت فعالیــت مــی 
دارنــد . ایشــان همچنیــن اظهــار داشــت: مــن اطمینــان دارم تمامــی ســازمانهای 
کثــر قــدرت جمعــی  مــردم نهــاد ســالمت محــور بــا بســیح همــه امکانــات و بــا حدا
گروه هــای اجتماعــی در راســتای نیــل  از طریــق مشــارکت همــه جانبــه افــراد و 
کــه مصالــح، عالیــق و منافــع همــه جامعــه در آن اســت  بــه یــک جامعــه ی ســالم 
کــرد و بــا اســتحکام بخشــیدن به انســجام اجتماعــی امکان  موفــق عمــل خواهنــد 
بلــوغ و شــکوفایی اســتعداد، تکامــل و توســعه فــردی و اجتماعــی جامعــه را فراهــم 

کــرد . خواهنــد 
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جراحی الپاراسکوپیک پروالپس کف لگن با متد جدید انجام شد

کشــور  کــف لگــن بــا متــد جدیــد بــرای اولیــن بــار در  گــزارش مرکــز پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد دانشــگاه، جراحــی الپاراســکوپیک پروالپــس  بــه 
توســط پروفســور DEVAL از دانشــگاه پاریس)فرانســه( بــا همــکاری تیــم یوروگایناکولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، همزمــان با شــروع 
برگــزاری دومیــن کنگــره بین المللــی ارولــوژی فانکشــنال TIFU201۸ از تاریــخ 23 مــرداد مــاه ســالجاری، در مرکــز پیونــد دانشــگاه انجــام شــد. ی
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هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر 
ملک زاده معاون تحقیقات و فن آوری وزیر بهداشت 

درمان وآموزش پزشکی تشکیل جلسه داد

 بیســت و چهــارم مــرداد مــاه نودوهفــت، ســاعت شــش ونیــم صبــح جلســه هیــات 
ــآوری وزارت  ــات وفن ــاون تحقیق ــک زاده مع ــر مل ــور دکت ــا حض ــگاه ب ــه دانش رئیس
بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی وبــه میزبانــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کنفرانــس حــوزه  تبریــز وبــا همراهــی اعضــای هیــات رئیســه واســاتید در ســالن 

ریاســت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه بــا خوشــامدگویی 
وعــرض خیرمقــدم ومغتنــم شــمردن حضــور دکتــر ملــک زاده دکتــر صومــی رئیــس 

گردیــد دانشــگاه در جمــع اعضــای هیــات رئیســه آغــاز 
دکتــر ملــک زاده معــاون تحقیقــات وفنــآوری وزارت بهداشــت، درمــان وآمــوزش 
بیــان نمــوده  را  کمــی وکیفــی علــم وفنــآوری وزارت  از رشــد  گزارشــی  پزشــکی 
 SCOPUS ووضعیــت مقــاالت ورتبــه مقاالت ومســتندات علمی جــدول اطالعاتــی
ــال 201۷  ــه ودر س ــی و اول منطق ــه 16 جهان ــالدی رتب ــال 2016 می ــران را در س ای
میــالدی رتبــه 1۷ جهانــی و اول منطقــه در تولیــد علــم وانتشــار مقالــه عنــوان کــرده 
کشــور ســهم وزارت بهداشــت ودرمــان در  و افــزود: در وضعیــت علــم وفنــاوری 

بهتریــن شــرایط 13 درصــد و 0/3 درصــد از تولیــد ناخالــص بــوده اســت .
کشــور  وی همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد دانشــمندان علــوم پزشــکی برتــر 
ادامــه داد در ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم فقط در علوم پزشــکی 10۸ دانشــمند 
کــه در ســال 13۹4 بــه 2۹۸ نفــر ودر حــال حاضــر بــه 6۸3  کشــور بــوده  برتــر در 
کمیــت تولیــد علــم ایــران در پایــگاه بین المللــی  نفــر افزایــش یافتــه اســت و از نظــر 
ISI بیــن همــه کشــورهای اســالمی در ســال 201۷ بــرای اولیــن بــار رتبــه نخســت را 

کســب نمــوده اســت.
دکتــر ملــک زاده همچنیــن در خصــوص دســتاوردهای شــگرف علمــی افــزود: در 
ســالهای اخیــر جهشــی در فراینــد تکامــل فنآوریهــای نویــن رقــم خــورده ونتیجــه 
آن تغییــر نــگاه از توســعه " فنآوریهــای در خدمــت انســان " بــه خلــق " فنآوریهــای 
کــرد  کیــد  کاربــر " اســت . ایــن مقــام مســئول در ادامــه جلســه تا یکپارچــه شــده بــا 

کــه کشــور مــا از تواناییهــای علمــی وتکنیکی مکتســبه در چنــد دهه اخیــر برخوردار 
بــوده وبــه دســتاوردهای علمــی ومهمــی دســت یافتــه اســت ووضعیــت تولیــدات 
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را در خالصــه عملکــرد پژوهشــی ورونــد 

ح داد. ــر اســاس بانــک اطالعاتــی SCOPUS  شــر انتشــارمقاالت ب
رتبــه  کشــور،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاههای  بنــدی  رتبــه  خصــوص  در  وی 
دانشــگاههای علــوم پزشــکی تبریــز را بــر حســب جــدول H- INDEX در حــوزه 

کشــوری اعــالم نمــود پزشــکی رتبــه خــوب 
ودر وضعیــت پژوهــش دانشــکده های علــوم پزشــکی تبریــز، بخــش عمــده ای از 
ــد  ــازی دانســته وگفــت: فراین کار دانشــکده داروس ــل  پژوهشــهای دانشــگاه حاص
پژوهــش در بخــش بالینــی پزشــکی حتمــا بایــد تقویــت شــده ودر راســتای آن 

فعالیــت وگامهــای مثبتــی برداشــته شــود.
در راســتای اقتصــاد مقاومتــی نیــز دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــا توجــه بــه نقــش 
ــه تولیــد  کــه از جمل ــد  ــه انجــام رســانده ان ــد فعالیتهــای مهمــی ب کــه دارن کلیــدی 

340 محصــول دارویــی در شــرکتهای دانــش بنیــان مــی باشــد.
ح شــده از ســوی  در نهایــت دکتــر ملــک زاده بــه ســواالت، موانــع و مشــکالت مطــر
حاضریــن در جلســه پاســخها وراهکارهــای الزم را ارائــه نمــوده وآمادگــی وزارت 
ومعاونــت تحقیقــات وفنــآوری را در خصــوص پیشــبرد اهــداف معاونــت وپیشــبرد 
علــم و فنــآوری در عرصه هــای جهانــی را بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اعــالم 

کــرد
ــا تــالش وکوشــش وارتبــاط در ســطح ملــی  کــه ب کــرد  وی در آخراظهــار امیــدواری 
وبین المللــی بتوانیــم در جــداول مربوطــه رتبه هــای برتــر وبهتــری را کســب کنیــم.
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برگزاری دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، 
تشخیص و درمان سرطان های گوارش در تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
تبریــز، دکتــر محمــد  علــوم پزشــکی 
دانشــگاه  رییــس  صومــی،  حســین 
علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن کنگــره، 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز را یکــی از 
دانشــگاه های صاحــب نظر در حــوزه ی 
ســرطان های گــوارش دانســت و عنــوان 
کــرد: مطالعــات در ایــن خصــوص را از 
ــال  ــه س ــی س ــرده و ط ــروع ک ــال ۸4 ش س

گذشــته توســعه داد ه ایــم. 
وی اضافــه کرد: برای انجام تحقیقات 
ســرطان های  زمینــه ی  در  بیشــتر 
تحقیقــات  مرکــز  بــر  عــالوه  گــوارش، 

مرکــز  آنکولــوژی،  و  هماتولــوژی 
کبــد  و  گــوارش  دســتگاه  تحقیقــات 

اســت.  شــده  انــدازی  راه  نیــز 
ــر  ــر جلیـــل واعـــظ قراملکـــی، دبیـ دکتـ
علمـــی دومیـــن کنگـــره بین المللـــی 
تازه هـــای پیشـــگیری، تشـــخیص و 
ــز در  ــوارش نیـ ــرطان های گـ ــان سـ درمـ
ــه  ــوان مقالـ ــاب 4۹ عنـ ــه  از انتخـ ادامـ
ـــر داد  ـــره خب ـــن کنگ ـــه  ی ای در دبیرخان
و گفـــت: 24 عنـــوان مقالـــه بـــه صـــورت 
ـــفاهی  ـــورت ش ـــه ص ـــی ب ـــتر و مابق پوس

ارایـــه می شـــوند. 
ـــن  ـــخنرانان ای ـــر از س ـــزود: 40 نف  وی اف

دانشـــمندان  و  محققـــان  از  کنگـــره 
ـــاتید  ـ ـ ـ اسـ از  نفـــر  پنـــج  و  ـــی  ـ ـ ایرانـ

بودنـــد. خارجـــی  ـــته   ـ ـ ـ برجسـ
ـــور  ـــا حض ـــره ب ـــن کنگ ـــت، ای ـــی اس گفتن

مهمانـــان داخلـــی و خارجـــی و میزبانـــی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه 
مـــدت دو روز در روزهـــای 24 و 2۵ مـــرداد 

ـــد. ـــزار ش برگ

هم
 اد

هر
ظا

ر: 
خب

س 
شنا

کار

فصلنامه ندای سالمت    شماره هجدهم - تابستان1241397



در مجموع، سرطان های گوارشی، شایع ترین سرطان های ایران هستند 

دکتــر رضــا ملــک زاده در اولیــن روز از 
ــای  ــی تازه ه ــره بین الملل ــن کنگ دومی
درمــان  و  تشــخیص  پیشــگیری، 
در  گــوارش  دســتگاه  ســرطان های 
ــوط  ــار مرب ــن آم ــه ی آخری ــا ارائ ــز ب تبری
بــه ســرطان در ایــران اظهــار کــرد: بــا 
در  شــده  اعــالم  آمارهــای  بــر  اســتناد 

ســال ۹3، 112 هــزار و 60 مــورد جدیــد از 
ســرطان گــزارش شــده اســت. 

وی افـــزود: برخـــالف تصـــور، ســـرطانهای 
کل  از  درصـــد   2۷ تنهـــا  گـــوارش 
و  می شـــوند  شـــامل  را  ســـرطان ها 
پنـــج  ســـهم  نیـــز  مـــری  ســـرطان 
مجمـــوع،  در  امـــا  دارد،  درصـــدی 

شـــایع ترین  گوارشـــی،  ســـرطان های 
هســـتند.  ایـــران  ســـرطان های 

ــریح مناطــق  ـ ـ ـ ــه بــا تشـ ـ ـ ـ ـ وی در ادامـ
ــوارد  ــداد م ــر تع ــر از نظ ــر و کم خط پرخط
ــرطان مــری گفــت: اســتان های  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
گلســتان، زنجــان و خراســان شــمالی 
بیشــترین تعداد شــیوع ســرطان مری و 

اســتان های هرمــزگان، یــزد و اصفهــان 
کم تریــن تعــداد را دارنــد. در ایــن میــان 
اســتان آذربایجــان شــرقی و غربــی نیــز 
از وضعیت متوســط برخوردار هســتند. 
وزارت  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
ــل  ــه عل ــاره ب ــا اش ــه ب ــت در ادام بهداش
ــتان  ــری در اس ــرطان م ــاالی س ــیوع ب ش
گلســتان تاکیــد کــرد: مصــرف چــای 
داغ، بهداشــت پاییــن دهــان، مصــرف 
تریــاک  مصــرف  کشــی،  غیرلولــه  آب 

بــه  افــراد 40 ســال  توســط 1۸ درصــد 
بــاال از علــل شــیوع بــاالی ســرطان مــری 
بــا  ادامــه  در  اســت.  وی  گلســتان  در 
تاکیــد بــر تدویــن برنامه هــای جامــع 
غربالگری برای پیشــگیری از ســرطان 
بیــان کــرد: ایــن برنامــه می توانــد بــرای 
صــورت  بــه  کــودکان  و  جــوان  نســل 
از  گاهــی  آ و  زندگــی  ســبک  تغییــر 

ریســک فاکتورهــا اجــرا شــود. 
ـــخنانش از  ـــری از س ـــش دیگ وی در بخ
بـــاال بـــودن میـــزان شـــیوع ســـرطان معـــده 
در برخی از اســـتانهای شـــمالغرب کشـــور 
گفـــت: طبـــق مطالعـــات  خبـــر داد و 
ـــر از پنـــج درصـــد  مـــوردی در اردبیـــل، کم ت
ـــوده و مابقـــی  ـــراد، ســـالم ب معده هـــای اف

ـــتند. ـــت داش ـــاب و عفون ـــی الته همگ
ملـــک زاده عنـــوان کـــرد: سردســـیر بـــودن 
منطقه و اســـتفاده از وسایل گرمایشی، 
ــز و  ــد گوشـــت قرمـ ــرف بیـــش از حـ مصـ
مصـــرف کـــم ســـبزیجات، اســـتعمال 
دخانیـــات و مصـــرف نمـــک زیـــاد از علـــل 
ـــروز ســـرطان معـــده در ایـــن  زمینـــه ســـاز ب

اســـتان ها بـــه شـــمار می آینـــد.
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دکتر رویا دولتخواه در دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش: 
برخالف انواع دیگر سرطان های گوارش که درحال کاهش هستند، سرطان 

کلورکتال در کل دنیا و کشور ما نیز روند افزایشی دارد

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
رویـــا  دکتـــر  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
کنگـــره  دومیـــن  در  دولتخـــواه 
پیشـــگیری،  تازه هـــای  بین المللـــی 
ســـرطان های  درمـــان  و  تشـــخیص 
دســـتگاه گـــوارش در ایـــن خصـــوص 
اظهـــار کـــرد: طبـــق آمـــار رســـمی ســـازمان 
بهداشـــت جهانـــی، 2.1۷ میلیـــون مـــورد 
جدیـــد از ســـرطان در ســـال 2016 گـــزارش 
ـــر  ـــورد از آن منج ـــه ۹.۸ م ـــت ک ـــده اس ش

ــت.  ــده اسـ ــرگ شـ ــه مـ بـ
ســـرطان های  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
دنیـــا  در  مـــردان  و  زنـــان  در  شـــایع 
بیـــان کـــرد: ســـرطان های پروســـتات، 
دســـتگاه تنفســـی و کلورکتـــال جـــزو 

ــوده  ــردان بـ ــایع در مـ ــرطان های شـ سـ
و در زنـــان نیـــز ســـرطان های ســـینه و 
کلورکتـــال 40 درصـــد کل ســـرطان ها را 

بـــه خـــود اختصـــاص می دهنـــد. 
ــه،  ــرطان های ریـ ــرد: سـ ــوان کـ وی عنـ
کشـــنده ترین  جـــزو  معـــده  و  کبـــد 
امـــا  هســـتند،  دنیـــا  در  ســـرطان ها 
علمـــی  چنـــدان  ســـرطان  ســـونامی 
و قابـــل قبـــول نیســـت، چـــرا کـــه بـــا 
و  جمعیتـــی  رشـــد  گرفتـــن  نظـــر  در 
ســـنی، ســـرطان های گوارشـــی حـــدود 
کبـــد  ســـرطان های  و  درصـــد  ســـه 
ـــش  ـــا افزای ـــور م ـــد در کش ـــدود ۹ درص ح

یافته انـــد. 
ســـرطان  ثبـــت  برنامـــه  مســـئول 

ـــزان  ـــه می ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــتان در ادام اس
گـــوارش  ســـرطان های  گـــزارش 
 2.1 گفـــت:   2016 ســـال  در  دنیـــا  در 
ســـرطان  از  جدیـــد  مـــورد  میلیـــون 
یـــک  مـــرگ،  هـــزار   ۸34 بـــا  معـــده 
ـــد  ـــرطان کب ـــد از س ـــورد جدی ـــون م میلی
 2016 ســـال  در  مـــرگ  هـــزار   ۸2۹ بـــا 

اســـت.  شـــده  گـــزارش 
دولتخـــواه گفـــت: ســـرطان مـــری در 
شـــمال کشـــور بیـــش از ســـایر جاهـــا 
رونـــد  کلورکتـــال  وســـرطان  بـــوده 

اســـت  گرفتـــه  خـــود  بـــه  افزایشـــی 
ســـرطان  کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  وی   
کلورکتـــال رونـــد افزایشـــی بـــه خـــود 
گرفتـــه اســـت، بیـــان کـــرد: برخـــالف 

گـــوارش  ســـرطان های  دیگـــر  انـــواع 
کـــه درحـــال کاهـــش هســـتند، ســـرطان 
مـــا  کشـــور  و  دینـــا  کل  در  کلورکتـــال 
نیـــز رونـــد افزایشـــی دارد و بـــا پیـــش 
ـــری  ـــع غربالگ ـــای جام ـــی برنامه ه بین
می تـــوان از رونـــد افزایـــش آن کاســـت.
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بازدیدمسئولین وزارت بهداشت از پروژه پیشگام خدمات جامع سالمت روانی و مراقبت های اجتماعی 
شهرستان اسکو)سراج(

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــریعتی  ــر ش ــز، دکت ــکی تبری ــوم پزش عل
قائم مقام معاون بهداشت و مدیرکل 
مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشت، 
دکتــر  پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان 
حاجبــی مدیــر کل اداره ســالمت روانــی 
اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت، 
مشاوروزیربهداشــت  تآملــی،  دکتــر 
قائــم  کارآمــوز  دکتــر  درامورپزشــکان، 
و  اســتان  بهداشــت  معــاون  مقــام 
روانــی  ســالمت  گــروه  مدیــر  رحیمــی 
ــت از  ــز بهداش ــاد مرک ــی و اعتی اجتماع
ــماره  ــالمت ش ــع س ــات جام ــز خدم مرک
1اســکو و مرکز تخصصی ســالمت روان 
جامعــه نگــر)cmhc( شهرســتان اســکو 
بازدیــد بعمل آوردنــد.در ابتــدای بازدید 
دکتــر هاشــمی اقــدم سرپرســت شــبکه 
ضمــن  ســالمت  همگانــی  و  جامــع 
عــرض خیــر مقــدم و خــوش آمــد گویــی 
پــروژه پیشــگام  از اجــرای  بــه حضــار 
و  روانــی  ســالمت  جامــع  خدمــات 
در  اجتماعی)ســراج(  مراقبت هــای 
ــی و  ــه، تخصص ــته پای ــه بس ــب س قال
ــزود  ــرداده و اف ــه خب ــدام جامع ــته اق بس
ــاوره های  ــا مش ــی و ب ــوه اله ــول ق ــه ح ب
علمــی و فنــی کارشناســان مؤسســه 

ــران واداره  ــالمت ای ــات س ــی تحقیق مل
کل ســالمت روانــی اجتماعــی و اعتیــاد 
ایــن  وزارت بهداشــت، دســتاورد های 
پــروژه در هــر ســه بســته از جمله بســته 
اقــدام جامعــه ) همکاریهــای مطلــوب 
بیــن بخشــی در ســطح شهرســتان، 
ارتقــای ســواد ســالمت روان، کاهــش 
انــگ زدایــی از بیماریهای روانپزشــکی 
و تقویــت عوامــل محافظــت کننــده 
ســالمت روانــی و اجتماعــی و ...( مهــم 
مــی طلبــد  کــه  بــوده  قابــل توجــه  و 
ــتری در  ــای بیش ــات و فعالیت ه اقدام
راســتای رســیدن بــه اهــداف این پــروژه 
و رضایــت مــردم صــورت گیــرد. در ادامــه 
ارائــه خدمــات  ازنحــوه ی  حاضریــن 
روانــی  ســالمت، بخصــوص ســالمت 
مرکزخدمــات  اعتیــاددر  و  اجتماعــی 
جامــع ســالمت شــماره یــک اســکو و 
مرکــز تخصصــی ســالمت روان جامعــه 
نگــر)cmhc( بــه مراجعین مطلع شــده 
ادامــه  در  آوردنــد.  بعمــل  بازدیــدی  و 
محمــدزاده،  مرتضــی  دکتــر  بازدیــد 
ضمــن  اســکو  شهرســتان  فرمانــدار 
بــه  حضــار،  بــه  مقــدم  خیــر  عــرض 
و  شهرســتان  توســعه  و  تدبیــر  ســند 
ــوده  ــاره نم ــدی آن اش ــته های کلی هس

و افــزود یکــی از هســته های کلیــدی 
شهرســتان،  توســعه  محور هــای  و 
بخــش ســالمت تعریــف شــده اســت 
پیشــگام  پروژه هــای  اجــرای  کــه 
و  روانــی  ســالمت  جامــع  خدمــات 
و  )ســراج(  اجتماعــی  مراقبت هــای 
همچنیــن پــروژه جامعه ایمــن و مروج 
ســالمت ســهند، نقش ویژه ای در این 
ســند چشــم انــداز دارنــد . ایشــان در 
ــروژه  ــرد پ ــزارش عملک ــه گ ــه ارائ ــه ب ادام
پیشــگام و دســتاورد های بســته اقــدام 
جامعــه پرداختــه و عنــوان نموداجرای 
پــروژه پیشــگام در ســطح شهرســتان 
مصــداق عینی همکاریهــای مطلوب 
بیــن بخشــی ادارات شهرســتان مــی 
ــروژه  ــا در پ ــه تنه ــد ن ــن رون ــه ای ــد ک باش
پیشــگام بلکه باید در تمامی حوزه ها 
در  باشــد.  داشــته  ادامــه  اجتماعــی 
پایــان جلســه پایــش و ارزشــیابی، دکتر 
شــریعتی قائــم مقــام معــاون وزیــر و 
ــز مدیریــت شــبکه وزارت  ــرکل مرک مدی
بهداشــت، ضمــن قدردانــی از عملکــرد 
فرمانــداری شهرســتان در اجــرای پــروژه 
کننده هــای  تعییــن  بــه  پیشــگام 
ســالمت  بهبــود  بــر  موثــر  اجتماعــی 
افــزود وزارت  روان)SDH ( پرداخــت و 

بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی به 
ــظ  ــن و حف ــی تامی ــی اصل ــوان متول عن
ــیدن  ــدف رس ــور باه ــردم کش ــالمت م س
ــالمتی  ــن س ــطح ممک ــن س ــه باالتری ب
چشــم  )هــدف  مــردم  آحــاد  بــرای 
انــداز( توجــه ویــژه ای را بــه مســایل 
و  ســالمت  بــر  تاثیرگــذار  اجتماعــی 
ــوف  ــالمت معط ــت در س ــوع عدال موض
ــالمت  ــه س ــی ک ــت. از آنجای ــته اس داش
و  اســت  چندوجهــی  موضــوع  یــک 
دســتیابی یــک جامعــه بــه آن نیازمند 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــری روش های به کارگی
بیــن بخشــی  و همــکاری  مشــارکت 
در  پیشــگام  پــروژه  اجــرای  دارد  نیــاز 
ــد  ــه می توان ــدام جامع ــته اق ــب بس قال
بــه  گام مطلوبــی در جهــت رســیدن 
ایــن هــدف باشــد. ایشــان در ادامــه بــه 
الکترونیکــی کــردن ارائــه خدمــات در 
ــزان  ــت و می ــه بهداش ــامانه یکپارچ س
بــاالی رضایــت مــردم از ارائــه خدمــات و 
مراقبت های بهدشــتی اشــاره نموده و 
عنــوان نمودنــد تمــام تالش همــکاران 
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــن در وزارت بهداش م
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بازدید از اجرای موفقیت آمیز نظام ارجاع الکترونیکی
بازدید تیم وزارتی و نمایندگان دانشگاه ها و دانشکده های کالن منطقه2 کشوری از مرکز اسدآبادی

بدنبــال راه انــدازی موفــق نظــام ارجــاع الکترونیــک پــس از ســه ســال تــالش 
ــا حضــور  ــز اســدآبادی، بازدیــدی در مورخــه ۹۷/۵/2۷  ب کارکنــان مرک بــی وقفــه 
نماینــدگان مســئولین وزارتــی از معاونت هــای بهداشــت، درمــان و دفتــر آمــار و 
کشــوری و  کالن منطقــه 2  فنــاوری و نماینــدگان دانشــگاه ها و دانشــکده های 
کمیتــه راهبــری نظــام ســالمت - ارجــاع دانشــگاه و نماینــدگان دانشــگاه  اعضــای 

ــد. گردی ــام  ــا انج ــرای برنامه ه ــد اج ــز از رون ــکی تبری ــوم پزش عل
کاملــی از  خانــم دکتــر قطبــی نماینــده وزارتــی بــه همــراه هیئــت همــراه بررســی 
کــره بــا  موفقیــت آمیــز بــودن فراینــد ارجــاع الکترونیکــی از طریــق مشــاهده، مذا

کارکنــان و پزشــکان و رونــد پذیــرش بیمار ارجاعی، ثبت پســخوراند و ... داشــتند.
کاملــی از موفقیــت هــا  گــزارش  در ادامــه دکتــر جبــاری ریاســت مرکــز و دکتــر ســالمی 
ــرای رفــع  و چالش هــای موجــود ارجــاع الکترونیکــی و تالش هــای انجــام شــده ب

آنهــا بیــان نمودنــد.
در نهایــت تقاضــا و پیشــنهادات الزم بــرای پیشــرفت هــر چــه ســریعتر نظــام ارجــاع 
الکترونیکــی توســط دکتــر جبــاری مطــرح شــد. و نماینــدگان دانشــگاه و وزارت 
وعده هایــی از بابــت تســهیل نمــودن هر چه بیشــتر فراینــد ارجاع الکترونیکــی و اخذ 
نوبت دهی اینترنتی بیماران ارجاعی توسط همکاران سطح اول و ... بیان نمودند.
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فصلنامه ندای سالمت    شماره هجدهم - تابستان1261397



گامهای بلند مرکز 
ملی آموزش مدیریت 
سالمت برای میزبانی 
و برگزاری هر چه بهتر 

برنامه TOT بیمارستانی

بــا  نشســت  حاشــیه  در  صومــی  دکتــر 
مدیــران مرکــز ملــی آمــوزش مدیریــت 

ســالمت در خصــوص آمادگــی بــرای برنامــه TOT بیمارســتانی کــه از 3الــی ۹ شــهریور 
گیــر از کشــورهای  ــا حضــور بیــش از 6۵ نفــر فرا مــاه ســالجاری بــه میزبانــی مرکــز و ب
افغانســتان و عــراق برگــزار خواهــد شــد؛ از قســمتهای مختلــف مرکــز بازدیــد نمودنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز ملی آموزش مدیریت ســالمت، دکتر صومی شــامگاه 
ــع انســانی،  ــه همــراه معاونیــن: توســعه و مدیریــت مناب پنجشــنبه 1۸ مــرداد مــاه ب
معــاون آموزشــی و معــاون تحقیقــات و فنــاوری ضمــن بازدیــد میدانــی از مرکــز در 
جریان فعالیتهای انجام یافته برای برگزاری هر چه بهتر برنامه TOT قرار گرفتند.
ریاســت دانشــگاه علوم پزشــکی در نشســتی صمیمی این برنامه را گام مهمی برای 
تبدیــل مرکــز بــه یــک مرکــز آمــوزش ملــی و بین المللــی بــر شــمردند. ایشــان همچنین 

بــه معاونیــن خــود بــرای یــاری رســاندن به مرکــز در طول برگــزاری این برنامه دســتور 
صریــح داده و اجــرای هرچــه بهتــر این برنامه را خواســتار شــدند.

در ادامــه دکتــر صومــی بــر ضــرورت اســتفاده از نیروهــای بومــی در ایــن دوره و آموزش 
ــوم  ــد حداقــل 1۵ نفــر از همــکاران دانشــگاه های عل گردی ــد ومقــرر  کردن آنهــا تاکیــد 

پزشــکی جهــت شــرکت در ایــن برنامــه انتخــاب شــوند.
تربیــت مدیــران نظــام ســالمت در ســطح مدیــران  باهــدف  کــه   TOT برنامــه
بیمارســتان و توســط ســازمان جهانــی بهداشــت برنامــه ریــزی شــده اســت بــرای 
ــز ملــی آمــوزش مدیریــت ســالمت  ــه میزبانــی مرک ــار در منطقــه EMRO ب اولیــن ب

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
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       دکتر محبوب نعمتی در جلسه پیشگیری و مبارزه با قاچاق محصوالت سالمت محوردر معاونت غذا و دارو
فروش دارو و تجهیزات پزشکی در فضای مجازی جرم بوده و هیچ مجوزی در این 

خصوص صادر نشده است

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علوم پزشــکی تبریز جلســه پیشــگیری 
کمیته هــای  و مبــارزه بــا قاچــاق محصــوالت ســالمت محــور بــا حضــور نماینــدگان 

کنفرانــس معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد. مرتبــط اســتانی در ســالن 
 در ایـــن جلســـه دکتـــر محبـــوب نعمتـــی بـــه عنـــوان دبیـــر جلســـه ضمـــن تشـــریح 
اقدامـــات انجـــام شـــده در ایـــن معاونـــت در خصـــوص مبـــارزه بـــا قاچـــاق محصـــوالت 
کلـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده و بازرســـی های ســـطح عرضـــه  ســـالمت محـــور، آمـــار 
کـــرد: آمـــوزش و فرهنـــگ ســـازی در خصـــوص  کیـــد  و داروخانه هـــا را ارائـــه داده و تا
کـــه از طـــرف ایـــن  کاالهـــای غیرمجـــاز و قاچـــاق اقدامـــی اســـت  عـــدم مصـــرف 
گرفتـــه شـــده و همـــکاری تمامـــی دســـتگاهها در ایـــن زمینـــه  معاونـــت درنظـــر 
ــورهای  ــواع بروشـ ــع انـ ــه و توزیـ ــه تهیـ ــن بـ ــد.  وی همچنیـ ــر باشـ ــد مفیدتـ می توانـ
کلیپ هـــای آموزشـــی در ایـــن خصـــوص توســـط معاونـــت غـــذا و  اطـــالع رســـانی و 
کلیپ هـــای آموزشـــی در ایـــن جلســـه پخـــش شـــد  کـــرد، نمونه هایـــی از  دارو اشـــاره 

گیـــرد. گردیـــد بـــرای اســـتفاده ســـایر دســـتگاهها نیـــز در اختیـــار آنـــان نیـــز قـــرار  و مقـــرر 
معـــاون غـــذا و دارو در ادامـــه بـــه ابهامـــات در خصـــوص فـــروش دارو بخصـــوص 
کـــرد و ادامـــه داد: فـــروش دارو و  داروهـــای خـــاص در فضـــای مجـــازی اشـــاره 
ـــزات پزشـــکی در فضـــای مجـــازی جـــرم محســـوب شـــده و هیـــچ مجـــوزی در  تجهی
کننـــدگان  ایـــن خصـــوص صـــادر نشـــده اســـت و بایـــد بـــا فروشـــندگان و ســـو اســـتفاده 

ایـــن مـــوارد برخـــورد جـــدی شـــود.
در ادامـــه جلســـه نماینـــدگان ســـایر ارگان هـــای اســـتانی نیـــز ضمـــن اعـــالم همـــکاری 
در مقولـــه پیشـــگیری و مبـــارزه بـــا قاچـــاق محصـــوالت ســـالمت محوربـــر لـــزوم داشـــتن 
کنتـــرل بیشـــتر فضـــای مجـــازی بـــا  کیپ هـــای مشـــترک بازرســـی، همـــکاری و  ا
کـــز پخش هـــای عمـــده از جملـــه  همـــکاری پلیـــس فتـــا، نظـــارت و تمرکـــز بیشـــتر بـــر مرا
گزارشـــات و اقدامـــات انجـــام شـــده در  پیک هـــای موتـــوری داخـــل شـــهری و ارائـــه 

کردنـــد. ـــه اســـتانی تاکیـــد  ع وقـــت بـــه دبیرخان اســـر
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اولین گردهم آیی خیرین سالمت با دعوت انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی استان آذربایجانشرقی

ــز در  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــگاه : رئی ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
ــه دعــوت انجمــن حمایــت از بیمــاران ســکته مغــزی  ــه ب ک اولیــن جمــع خیریــن 

اســتان آذربایجانشــرقی حضــور یافــت.
دکتــر صومــی ضمــن بیــان اقدامــات دانشــگاه در حــوزه ســکته مغــزی، شــامل 
توســعه نــاوگان اورژانــس اســتان بــا خریــد و اســتقرار 110 آمبوالنــس مجهــز 

گفــت: بخــش مراقبتهــای  و پیشــرفته، خریــد دســتگاه آنژیوگرافــی مغــزی 
ویــژه ســکته مغــزی بــا 22 تخــت تاســیس شــده و بــزودی افتتــاح خواهــد شــد

کرد و ضمن سپاس  ایشان در پایان محدودیتهای سیستم دولتی را خاطر نشان 
از خیرین حوزه ســالمت، ضرورت کمک خیرین به حوزه ســکته مغزی را با توجه 
کیــد قــرار داد. افزایــش امیــد بــه زندگــی و ســیر فزاینــده بــروز ســکته مغــزی مــورد تا
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کوتاه با دکتر قهرمان زاده، گفتگویی 
  مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران 

و مدیرکل ستاد شاهد دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ایثارگران نماد صبر و استقامت هستند

ورود  ســالروز  مــرداد   26 آســتانه  در 
دکتــر  اســالمی،  میهــن  بــه  دگان  آزا
رئیــس  مشــاور  زاده  قهرمــان  ــم  کاظ
دانشــگاه در امــور ایثارگــران و مدیــرکل 
ســتاد شــاهد دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــران نمــاد  ــان اینکــه ایثارگ ــا بی ــز ب تبری
گفــت:  ند،  ت ـ ـ س ت ه ام ق ت ـ ـ اس و  صبــر 
ارگــران  ث ــد ای ــر 10 درص در حــال حاض
ی  ــک زش ــوم پ ل اه ع ــگ ش اســتان در دان

د. ن ــت ار هس ــه ک تبریــز مشــغول ب

ــو  ــان زاده در گفت وگ ــم قهرم دکترکاظ
وم  ـ ـ ل ع روابــط عمومــی دانشــگاه  بــا 
در  اینکــه  بیــان  بــا  تبریــز،  پزشــکی 
ــا 1200  ــکی تقریب ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــتند،  ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــر ایثارگ نف
اظهــار کــرد: همــواره تــالش می کنیــم 
ارتقــا  را  ایثارگــری  و  ایثــار  جایــگاه 
ــا ایثارگــران بــه جایگاهــی کــه  دهیــم ت
شایســته آن هســتند، دســت یابنــد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه این کــه 
دانشــگاه  فعلــی  و  قبلــی  روســای 
علــوم پزشــکی تبریــز حامــی ایثارگــران 
درصــدد  دلیــل  همیــن  بــه  هســتند 
ــورت  ــه ص ــران ب ــکالت ایثارگ ــل مش ح
تبریــک  بــا  وی  هســتیم.  قانونــی 

ورود  ســالروز  مــرداد   26 فرارســیدن 
ــا بیــان  ایثارگــران بــه میهــن اســالمی ب
اســتان  ایثارگــران  درصــد   10 این کــه 
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
حــال  در  افــزود:  می کننــد،  فعالیــت 
دانشــگاه  در  آزاده  نفــر   1۸0 حاضــر 
بــه  مشــغول  تبریــز   پزشــکی  علــوم 
کار هســتند. وی افــزود: آزادگان نمــاد 
صبــر و اســتقامت هســتند کــه پــس 
دوری  و  ســختی  تحمــل  ســال ها  از 
ــالمی  ــن اس ــه میه ــربلند ب ــن، س از وط

بازگشــتند.
وی افـــزود: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ـــگاه  ـــان و جای ـــظ ش ـــعی در حف تبریزس
مســـئوالن  و  دارد  ایثارگـــران  اصلـــی 

ـــت  ـــود را جه ـــوان خ ـــام ت ـــگاه تم دانش
پاســـخگویی بـــه نیازهـــا ی بـــه حـــق 
ایثارگـــران بـــه کار می گیرنـــد. گفتنـــی 
قهرمـــان زاده  دکترکاظـــم  اســـت: 
ـــد 13۵6اســـت.  فرزنـــد شـــهید و متول
بـــوده،  ـــوژی  پاتول متخصـــص  وی 
پزشـــکی عمومـــی خـــود را در دانشـــگاه 
تخصصـــی  دوره  و  گذرانـــده  شـــاهد 
و  تبریـــز  دانشـــگاههای  در  را  اش 
شـــیراز بـــه پایـــان رســـانده اســـت و در 
ـــس دانشـــگاه  ـــاور رئی ـــال حاضـــر مش ح
در امـــور ایثارگـــران و مدیـــرکل ســـتاد 
شـــاهد دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز و رئیـــس اداره امـــور 
ــد. ــی باشـ ــتان مـ ــگاههای اسـ آزمایشـ
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جلسه کاهش هزینه ها، ستاد تحول و نظام ارجاع 
برگزار گردید

بیســت  شــنبه  پنــج  روز  ظهــر  بعــداز 
هفــت،  و  نــود  مــاه  مــرداد  پنجــم  و 
جلســه ای بــه میزبانــی دکتــر صومــی 
رئیــس دانشــگاه وبــا حضــور دکتــر علــی 
ــزی،  ــاون برنامه ری ــت مع ــر حقدوس اکب
راهبردی وهماهنگی وزارت بهداشــت، 
ریاســت  و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
ــل  ــه، اردبی ــز، ارومی ــگاههای تبری دانش
پزشــکی  علــوم  دانشــکده های  و 
خلخال، خوی، مراغه، ســراب در سالن 
ــد. ــزار گردی ــت برگ ــوزه ریاس ــس ح کنفران
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علوم پزشکی تبریز  این جلسه جهت 
بررســی ســتاد تحــول، گــزارش صرفــه 
جویــی انجــام شــده در مراکــز  و اقدامات 
عملــی بــرای راه اندازی پزشــک خانواده 

ــود. ــزار شــده ب ونظــام ارجــاع برگ
دکتـــر صومـــی در خصـــوص کاهـــش 
ـــش  ـــت: کاه ـــگاه گف ـــای دانش هزینه ه
در  مـــا  اولویت هـــای  از  هزینه هـــا 
ــه  ــود کـ ــد بـ ــود و معتقـ ــاع بـ ــام ارجـ نظـ

ـــز  ـــهر تبری ـــا در ش ـــه تنه ـــاع ن ـــام ارج نظ
بلکـــه در همـــه شهرســـتانهای اســـتان 

ــود. ــد اجرائـــی شـ بایـ
وی ضمـــن تشـــکراز تمامـــی تالشـــگران 
ـــدرکاران ســـتاد نظـــام ارجـــاع  و دســـت ان
ـــش  ـــا پی ـــگاه از مدته ـــن دانش ـــت: ای گف
ـــرفت  ـــت پیش ـــددی جه ـــات متع جلس
ارجـــاع  نظـــام  فرایندهـــای  رونـــد 
تشـــکیل داده واصالحـــات الزم صـــورت 

پذیرفتـــه اســـت.
رئیــس دانشــگاه آمادگــی خــود را جهــت 
اول  از  ارجــاع  نظــام  نمــودن  اجرائــی 

مهرمــاه اعــالم نمــود.
دکتــر حقدوســت در خصــوص نظــام 
ارجــاع به پایش یکســری داشــبوردهای 
ایــن  وگفــت  نمــوده  اشــاره  مرکــزی 
ــوده  ــورت ادواری ب ــه ص ــد ب ــات بای گزارش
و واحدهــا بایســتی بــه صــورت مســتمر 
تکمیــل  در  و  رصــد  را  گزارشــات  ایــن 

اطالعــات دقــت الزم را بنماینــد.
شــاخص های  از  یکــی  داد  ادامــه  وی 

 HIS مهمــی کــه بایــد پیگیــری شــود
ــرم افزارهــای  ــرای تکمیــل ن میباشــد وب
مضاعفــی  تــالش  بایــد  کارشناســان 

انجــام دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در خصــوص 
نظــام ارجــاع، ســتاد تحــول 1۷ مصوبــه 
شــده  ابــالغ  سیاســت  صــورت 1۷  بــه 
گفــت: ایــن سیاســتها بایــد در کشــور 
اجرایــی شــده وبــر اســاس آن، گزارشــها 
ودر  گردیــده  تکمیــل  واطالعــات 
راســتای ایــن سیاســتهای ارائــه شــده 
سیاستهای مبتکرانه جدیدی هم به 

شــود. افــزوده  آن 
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــت اظه ــر حقدوس دکت
کــه سیســتم نظــام ارجــاع ســریعتر از 

همــه شــهرها حتــی ســریعتر از منطقــه 
ــوم پزشــکی تبریــز  یــک در دانشــگاه عل

ــردد. ــی گ ــه واجرائ نهادین
کمیتــه  رئیــس  عبــادی  علــی  دکتــر 
ــوص  ــز در خص ــاع نی ــام ارج ــری نظ راهب
14 گام نظــام ارجــاع گزارشــاتی را ارائــه 
ارجــاع  کــرده وگفــت دبیرخانــه نظــام 
زیــر نظــر مســتقیم رئیــس دانشــگاه 
ایجــاد شــده اســت تــا جامعیــت برنامــه 
بهتــر کنتــرل شــده واجرایــی گــردد ودر 
بــه  مربــوط  ســامانه های  خصــوص 
وبیــان  نمــوده  اشــاره  ســیب  ســامانه 
نمــود کــه ایــن ســامانه بایــد بــه صــورت 
آنالیــن و بــروز و همیشــه متصــل بــه 

اینترنــت باشــد.
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دومین کنگره بین المللی اورولوژی فانکشنال در 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــز، دومیــن کنگــره  ــوم پزشــکی تبری عل
فانکشــنال  اورولــوژی  بین المللــی 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از 
تــا بیســت و ششــم  بیســت و ســوم 

مــرداد مــاه 13۹۷ برگــزار شــد.
اجرایــی  دبیــر  ســلیمان زاده  دکتــر 
و  اهــداف  درتشــریح  کنگــره  ایــن 
دســتاوردهای ایــن کنگــره بین المللی 
کــه بــرای دومیــن بــا در دانشــگاه علوم 
ــت:  ــردد گف ــزار میگ ــز برگ ــکی تبری پزش
اورولــوژی  بیماریهــای  از  ای  دســته 
مرتبــط بــا عملکــرد دســتگاه ادراری 
از مثانــه بــه پاییــن وتخلیــه دســتگاه 
ادراری و تــا حــدودی عملکــرد جنســی 
اورولــوژی  عــام،  بصــورت  آقایــان، 

فانکشــنال خوانــده مــی شــود.
ســرعت  بــه  توجــه  بــا  افــزود؛  وی 
حوزه هــای  در  علــم  پیشــرفت  و 
یقیــن  بطــور  پزشــکی  مختلــف 
تازه هــای علــم ارولــوژی نیــز در ایــن 
بــود  نخواهــد  کــم  پرشــتاب،  عصــر 
نوســازی  و  آمــوزی  بــاز  شایســته  و 
ــان اینکــه  ــا بی ــی اســت. ایشــان ب علم
ــطه  ــه واس ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
خویــش  برجســته  اســاتید  حضــور 
ارایــه  بحــث  در  و  اورولــوژی  گــروه  در 
یافته هــای جدیــد علمــی و پژوهشــی 
علمــی  دبیــر  افــزود؛  پیشرومیباشــد 
حــاج  دکتــر  حانــم  کنگــره،  ایــن 

ابراهیمــی از اســاتید مطــرح کشــوری 
ــتهای  ــتند و سیاس ــی هس و بین الملل
دپارتمــان هــم در زمــان آقــای دکتــر 
مدیریــت  زمــان  در  هــم  و  مدائــن 
آقــای دکتــر امجــد بــر حفــظ و تقویــت 
نوســازی  و  بین المللــی  ارتباطــات 

بــود. اورولوژیســت ها  علمــی 
کنگــره  دومیــن  اجرایــی  دبیــر 
فانکشــنال  اورولــوژی  بین المللــی 
گفــت: بــه پشــتوانه پیشــینه علمــی 
شــدیم  موفــق  اســاتید،  پژوهشــی  و 
کنگــره  دومیــن  برگــزاری  مرکزیــت 
ارولــوژی  عنــوان  بــا  بین المللــی 
فانکشــنال را داشــته باشــیم وی ادامه 
داد؛ پژوهشــگران برجســته و اســاتید 
جهــان  مختلــف  نقــاط  از  معتبــری 
اعــم از کشــورهای آمریــکای شــمالی، 
اروپــای غربــی و مرکــزی و کشــورهای 
همســایه از جملــه پاکســتان و عــراق 
هــم بــه عنــوان ســخنران و هــم بــه 

ــره  ــن کنگ ــده در ای ــرکت کنن ــوان ش عن
دکتــر  دارنــد.  حضــور  بین المللــی 
ایــن کنگــره  گفــت: در  زاده  ســلیمان 
یــورو  پیشــرفته  و  مقدماتــی  کــورس 
دینامیــک توســط مدرســین دانشــگاه 

بریســتول انگلیــس کــه از بزرگتریــن 
یــورو  مراکــز  تریــن  شــده  شــناخته  و 
دینامیــک جهــان هســتند برگزار شــو و 
اســاتید در ایــن کورســها شــرکت کردنــد.
و  اول  روز  در  شــد؛  نشــان  خاطــر  وی 
جراحــی  زیــادی  تعــداد  کنگــره،  دوم 
زنــده الپاراســکوپیک توســط جراحــان 
میهمــان و جرحــان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز اجــرا شــد و از طــرق وب 

کنفرانــس و بصــورت زنــده اســاتید و 
میهمانــان ســواالت خویــش را از جــراح 
مــی پرســیدند. و مرحلــه بــه مرحلــه 

ــت. ــو میرف جل
امیــدواری  ابــراز  زاده  ســلیمان  دکتــر 
کــرد ایــن کنگره هــا مرکزیتــی باشــید 
بــرای ادامــه محوریــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز در حــوزه فانکشــنال 

بین المللــی. در ســطح  ارولــوژی 

اجرای پروژه های ملی مشترک در حیطه حوادث ترافیکی، تروما و خدمات اورژانس

کشـــوری و دانشـــگاه در خصـــوص اجـــرای   جلســـه مشـــترک مســـئولین اورژانـــس 
خدمـــات  و  ترومـــا  ترافیکـــی،  حـــوادث  حیطـــه  در  مشـــترک  ملـــی  پروژه هـــای 
اورژانـــس بیســـت و پنجـــم مـــرداد مـــاه 13۹۷ در ســـالن اجتماعـــات حـــوزه ریاســـت 

گردیـــد . دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار 
کشـــوری و هیـــات  کـــه بـــا حضـــور دکتـــر نـــوری معـــاون اورژانـــس  در ایـــن جلســـه 
ـــی  ـــروه تخصص کارگ ـــس  ـــی، ریی ـــی بازرگان ـــون صادق ـــر همای ـــد دکت ـــزار ش ـــراه برگ هم
توســـعه دانـــش مرتبـــط بـــا حـــوادث ترافیکـــی و جـــاده ای منطقـــه دو و رییـــس مرکـــز 
تحقیقـــات و پیشـــگیری از آســـیبهای جـــاده ای دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــزاز 
گزارشـــی ارائـــه نمـــود. در ادامـــه در  رونـــد پیشـــرفت ریجســـتری و مشـــکالت موجـــود 

خصـــوص عقـــد تفاهـــم نامـــه دانشـــگاه 
خصـــوص  در  کشـــور  اورژانـــس  بـــا 
ــای  ــع ثبـــت مصدومیت هـ ــروژه جامـ پـ
کشـــوری  ترافیکـــی و ســـامانه آمـــاری 

گرفـــت.  در نهایـــت اســـاتید ارایـــه  بـــا موضـــوع ترافیـــک، بحـــث و بررســـی صـــورت 
کـــه از جملـــه  ح پیشـــنهادی خویـــش را تشـــریح نمودنـــد  ح، جزئیـــات طـــر کننـــده طـــر
ح هـــا، پـــروژه حضـــور پزشـــک در آمبوالنســـها، پـــروژه مـــدل مـــرگ در ترومـــا  ایـــن طـــر
کـــه مراحـــل و موانـــع اجرایـــی  و برنامـــه ســـنجش اعتیـــاد و الـــکل در حـــوادث بـــود 

ح داده شـــد.. آن شـــر
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آیین افتتاحیه مرکز همکار شبکه بین المللی مرور نظام مند و ترجمان دانش استرالیا و ایران در تبریز
دکتر الریجانی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه های مختلف خود پویایی، 

روح زندگی و بالندگی دارد

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
علوم پزشـــکی تبریـــز، آییـــن افتتاحیـــه 
بین المللـــی  شـــبکه  همـــکار  مرکـــز 
ـــد و ترجمـــان دانـــش  ـ مـــرور نظام منـ
ـــر  ـ ـــترالیا و ایـــران بـــا حضـــور دکتـ ـ اسـ
ـــی  آموزشـ معـــاون  الریجانـــی  ـــر  ـ ـ باقـ
وزارت بهداشـــت، در دانشـــگاه علـــوم 
ـــر  ـــر باق ـــد. دکت ـــزار ش ـــز برگ ـــکی تبری پزش
بیـــان  بـــا  آییـــن  ایـــن  در  الریجانـــی 
اینکـــه آمـــوزش مبتنـــی بـــر شـــواهد 
نیـــاز امـــروز مـــا در حوزه هـــای آموزشـــی 
ـــی  ـــت مبتن ـــن مدیری ـــر آموخت ـــت، ب اس
حـــوزه  مدیـــران  توســـط  شـــواهد  بـــر 

ســـالمت تاکیـــد کـــرد.
ـــه  ـــورت گرفت ـــات ص ـــزود: تحقیق وی اف
در پزشـــکی مبتنـــی بـــر شـــواهد فقـــط 
نـــدارد و  بـــه آمـــوزش پزشـــکی ربـــط 
حـــوزه  مدیریـــت  نـــگاه  در  می توانـــد 
پزشـــکی و ســـایر حوزه هـــای ســـالمت 
هـــم جایـــگاه خیلـــی خوبـــی داشـــته 
تصمیـــم  بحـــث  می تـــوان  باشـــد؛ 
بـــه  را  شـــواهد  بـــر  مبتنـــی  گیـــری 
فلســـفه اضافـــه نمـــود و بـــه اصـــول 
فلســـفی خوبـــی دســـت یافـــت و بـــه 
مفهـــوم عینـــی فلســـفه ی پزشـــکی 

نزدیـــک شـــد.
ــای  ــرد: لینک ه ــوان ک ــه عن وی در ادام

سیســتم  بــرای  اســانید  بین المللــی 
مــی  باعــث  چــون  هســتند  مفیــد 
بهتــر  را  شــما  مجموعــه  تــوان  شــود 
باعــث  آن  واســطه  بــه  و  بشناســند 
ــردد  ــی گ ــما م ــات ش ــدن ارتباط ــر ش بهت
ــی ایــن ارتباطــات از نظــر دسترســی  ؛ ول
بــه اطالعــات و علــوم، اهمیــت حیاتــی 
ــی  ــطح دسترس ــروزه س ــون ام ــد چ ندارن
ــم  ــت. مه ــم نیس ــا ک ــوم دنی ــه عل ــا ب م
ایــن اســت کــه چــه داده ای را انتخــاب 
ــه  ــت ک ــری اس ــان هن ــن هم ــم و ای کنی
بــه  "Evidence based" می توانیــم  در 
آن دســت یابیــم، شایســته اســت در 
بیــن حجــم اطالعــات منتشــر شــده، 
صــرف  هزینــه  و  وقــت  موضوعــی  در 
گیــرد،  صــورت  رســانی  بــروز  و  شــده 
 "Practice“ و  عمــل  در  بتوانیــم  کــه 
از آن اســتفاده کنیــم و ایــن نوســازی 
ــا  ــه م ــت را ب ــک "management" درس ی

تحویــل دهــد.
اگــر  کــرد:  تشــریح  الریجانــی  دکتــر 
ــران حــوزه ســالمت هــم مدیریــت  مدی
بیاموزنــد،  را  شــواهد  بــر  مبتنــی 
کــه  کنــد  کمــک  آنهــا  بــه  می توانــد 
چگونــه بامنابــع محــدود مراقبتهــای 
مدیریــت  را  درمانــی  بهداشــتی 
کــه  اســت  آن  نیازمنــد  وایــن  کننــد 

معــاون   . بیاموزنــد  را   ”EBM”علــم
ــرد؛  ــد ک ــت تاکی ــی وزارت بهداش آموزش
شــواهد  بــر  مبتنــی  پزشــکی  مرکــز 
در  تاثیرگــذار  مراکــز  از  یکــی  ایــران 
ــترش  ــرای گس ــت و ب ــوع اس ــن موض ای
خواهــد  صــورت  الزم  کمک هــای 
مرکــز  ایــن  معتقدیــم  چــون  گرفــت. 
باشــد،  تاثیرگــذار  می توانــد  ملــی 
همــکاران  تــالش  بــا  امیدواریــم  لــذا 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســاتید  و 
تبریــز فعــال در ایــن مرکــز ملــی بحــث 

دهیــم. گســترش  را   ”EBM”
افــزود: موضــوع دیگــر در مقولــه  وی 
ــم،  ــاد بگیری ــه ی ــت ک ــن اس ــوزش ای آم
وقتــی علمــی را منتقــل مــی کنیــم، 
پــس زمینــه ی فرهنگــی موجــود در 
متــن جامعــه را نیــز در نظــر بگیریــم 
فرهنــگ  مطابــق  آموزه هــا  ایــن  تــا 
در  باشــد.  شــده  نهادینــه  و  بومــی 
بیشــتری  تاثیرگــذاری  صــورت  ایــن 
نیــز خواهــد داشــت و اینجاســت کــه 
زیــادی  تــازه  حرف هــای  می تــوان 

داشــت. گفتــن  بــرای 
دکتـــر الریجانـــی در تبییـــن اهمیـــت 
ـــر  ـ ـ فکـ ـــه  ـ ـ ـ ب ـــد  ـ بایـ گفـــت:   ”EBM”
ـــته های  ـــیپ های ”EBM” در رش فلوش
ـــه از  ـــیم ک ـــالمت باش ـــوزه س ـــف ح مختل

بخـــش تخصصـــی خـــود در ایـــن دوره 
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــا دانش ـــه و ب ـــور یافت حض
مرکـــز در اختیارشـــان گذاشـــته خواهـــد 
پایـــان دوره در بخـــش  از  بعـــد  شـــد، 
تاثیرگـــذار  خودشـــان  تخصصـــی 
ــوزه کاری و  ــند و باعـــث تعالـــی حـ باشـ

تخصصـــی خویـــش گردنـــد.
ریاســت،  از  تشــکر  بــا  آخــر  در  وی 
دانشــجویان  و  اســاتید  معاونیــن، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
پویایــی،  خــود  مختلــف  حوزه هــای 
ایــن  و  دارد  بالندگــی  و  زندگــی  روح 
پویایــی امــر کامــال مشــهودی اســت. 
تحقیقاتــی  و  علمــی  فعالیت هــای 
متعهدانــه شــما چــراغ پرفروغیســت 
در  را  آن  عالقــه  و  انگیــزه  بــا  کــه 
داشــته اید.  نگــه  روشــن  دانشــگاه 
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کشور و دکتر الریجانی معاون  کشور، سردار حمیدی فرمانده پلیس راه  با حضور دکتر نمکی معاون سازمان مدیریت و برنامه و بودجه 
گرفت: آموزشی وزارت بهداشت صورت 

آیین افتتاحیه پروژه های کشوری مشترک دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پلیس راهور ناجا

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریز، آییــن افتتاحیه 
ــگاه  ــترک دانش ــوری مش ــای کش پروژه
علــوم پزشــکی تبریــز و پلیــس راهــور 
ــاون  ــی، مع ــر نمک ــور دکت ــا حض ــا ب ناج
اجتماعــی  امــر  و  فرهنگــی  علمــی، 
ــه  ــه و بودج ــت و برنام ــازمان مدیری س
فرمانــده  حمیــدی  ســردار  کشــور، 
الریجانــی  دکتــر  کشــور،  راه  پلیــس 

بهداشــت  وزارت  آموزشــی  معــاون 
دکتــر  و  پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان 
قضائیــه  قــوه  نماینــده  مســعودیفر 
و معاونــت پیشــگیری قــوه، و دکتــر 
و  کشــوری  اورژانــس  معــاون  نــوری 
مسئولین استانی و اساتید و کارکنان 
محتــرم دانشــگاه روز چهارشــنبه 24 

مــرداد مــاه برگــزار گردیــد. 
دانشــگاه  رییــس  صومــی  دکتــر 
آییــن  ایــن  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
اولیــن  افتتــاح  شــاهد  امــروز  گفــت: 
کار  طــب  ایمنــی،  تخصصــی  مرکــز 
اولیــن  ترافیــک در کشــور،  و ســالمت 
آزمایشــگاه ســالمت و ایمنــی ترافیــک، 
پلیــس  علمــی  همکاریهــای  مرکــز 
راهــور کشــور و مجموعــه علمــی وزارت 

بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 
)مهپود( و رونمایی از ســامانه  کشــوری 
اطالعــات ایمنــی و مصدومیت هــای 
ــای  ــند همکاری ه ــائ س ــور و امض کش
ــگاه و  ــن دانش ــی بی ــترک تحقیقات مش

بودیــم. کشــوری  راه  پلیــس 
ــن  ــود: ایـ ــد نمـ ــگاه تاکیـ ــس دانشـ رییـ

موفقیـــت حاصـــل تـــالش همـــکاران 
و اســـاتید دانشـــگاهی و همکاریهـــا و 
حمایتهای مســـئولین وزارت، ســـازمان 
ـــس  ـــه و پلی ـــه و بودج ـــت و برنام مدیری
بزگـــواران  همـــه  از  کـــه  اســـت  راهـــور 
تشـــکر میکنـــم و امیـــدوارم در ســـایه 
خدمـــت  شـــاهد  آنهـــا  حمایتهـــای 
بیشـــتر دانشـــگاه در ایـــن حـــوزه باشـــیم.
عزیـــز  هموطنـــان  داد؛  ادامـــه  وی 
موضـــوع  کـــه  هســـتند  مســـتحضر 
و  جـــاده ای  حـــوادث  و  ترافیـــک 
از  یکـــی  آن  از  ناشـــی  آســـیب های 
معضـــالت بیماری هـــای مزمـــن جوامـــع 
ـــه  مقول ایـــن  و  می دهـــد  تشـــکیل  را 
ــه  ــام در کل دنیاســـت. از سـ مشـــکل عـ
ســـال پیـــش در یـــک ماموریـــت کشـــوری 
ـــه  ـــک ب ـــش ترافی ـــعه دان ـــر توس ـــی ب مبن
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز محـــول 
شـــد و همزمـــان کـــه مـــا مرکـــز تحقیقـــات 
را  ترافیکـــی  حـــوادث  از  پیشـــگیری 
تالش هـــای  محصـــول  داشـــتیم، 
حـــوزه فنـــاوری و تحقیقـــات و حـــوزه 
ــه  ـ ـ ـ ــد کـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــه ایـ ــر بـ ــوزش منجـ آمـ
ـــای الزم در بحـــث دانـــش  ـ ـ نرم افزارهـ
شبیه ســـازهای  نظـــر  از  ترافیکـــی 
ســـنجش توانایی هـــای فـــرد را کســـب 
نمـــوده و کلنیکهـــای ســـالمت و ایمنـــی 

ـــس  ـــای پلی ـــز همکاری ه ـــک، مرک ترافی
انـــدازی  راه  را  )مهپـــود(  دانشـــگاه  و 
نماییـــم؛ کـــه مجمـــوع  ایـــن طـــرح هـــا 
ـــته  ـــه داش ـــارد هزین ـــار میلی ـــش از چه بی
افـــزاری  نـــرم  کارهـــای  البتـــه  اســـت. 
انجـــام یافتـــه در ایـــن حـــوزه فراتـــر از 
ــز  ــان عزیـ ــه هموطنـ ــوادی ایســـت کـ مـ
ـــرات  ـــاهد ثم ـــده ش ـــد و در آین ـــروز دیدن ام

آن خواهیـــم بـــود.
از  آییـــن  ایـــن  در  الریجانـــی  دکتـــر 
ـــوم  ـــگاه عل ـــکاران دانش ـــای هم تالش ه
ـــد  ـــوده و تاکی ـــکر نم ـــز تش ـــکی تبری پزش
ـــکاران  ـــه هم ـــده ای ک ـــات ارزن ـــرد، اقدام ک
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
طـــول ایـــن ســـالها و بعـــد از واگـــذاری 
توســـعه  بحـــث  در  ماموریـــت،  ایـــن 
دانـــش ترافیکـــی و ســـالمت و ایمنـــی 
راســـتای افق هـــای هدفگـــذاری  و در 
شـــده وزارت بهداشـــت بـــرای کاهـــش 
ترافیکـــی  حـــوادث  از  ناشـــی  تلفـــات 
انجـــام داده انـــد کار بســـیار بـــا ارزشـــی 
ـــر از تبریـــز و کالن  اســـت کـــه نفعـــش فرات
منطقـــه، بلکـــه نافـــع بـــرای کل کشـــور 
ــان ایـــن مراســـم از  ــود. در پایـ ــد بـ خواهـ
فعالیـــن حـــوزه دانـــش ســـالمت و ایمنـــی 
ترافیک از دانشـــگاههای سراســـر کشـــور 

تقدیـــر شـــد.
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 روند رو به رشد آموزش در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشهود است

ــوزش  ــان و آمـ ــت درمـ ــر بهداشـ ــی وزیـ ــاون آموزشـ معـ
پزشـــکی بـــا اشـــاره بـــه ســـهم قابـــل توجـــه تولیـــدات 
ــم در  ــد علـ ــد تولیـ گفـــت: 30 درصـ ــکی،  ــه پزشـ جامعـ
حـــوزه پزشـــکی، توســـط 1۵ درصـــد از دانشـــجویان و 
12 درصـــد از اســـاتید جامعـــه پزشـــکی اتفـــاق می افتـــد. 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشــــــکی  بـــه 
تبریـــز، دکترباقـــر الریجانـــی در همایـــــــــش آمـــــــوزش 
کـــرد: بحـــث پاســـخگویی  کشـــوری پاســـخگو، اظهـــار 
اجتماعـــی در آمـــوزش پزشـــکی بســـیار مهـــم بـــوده 
کـــه  کشـــور مـــا نیـــز ســـابقه وســـیعی دارد؛ چرا و در 
پاســـخگویی اجتماعـــی آمـــوزش پزشـــکی از مهمتریـــن 
شـــگرف  تحـــوالت  موجـــب  کـــه  اســـت  مفاهیمـــی 
کشـــور مـــا نیـــز بـــا ادغـــام  درآمـــوزش پزشـــکی شـــده و 
نظـــام آمـــوزش در نظـــام ارائـــه خدمـــات تجربـــه ارزنـــده 
کســـب  ای در ارتقـــای پاســـخگویی آمـــوزش پزشـــکی 
کـــرده اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه تعریـــف مشـــخصی از 
پاســـخگویی اجتماعـــی در آمـــوزش علـــوم پزشـــکی، 
کـــرد: الزم اســـت دانشـــکده های پزشـــکی  تصریـــح 
آمـــوزش، تحقیقـــات و فعالیت هـــای خدماتـــی خـــود 
را بـــه ســـمت پاســـخ دادن بـــه اولویت هـــای ســـالمت 

کننـــد. جامعـــه یـــا منطقـــه هدایـــت 
وی بـــا بیـــان این کـــه اولویـــت ســـالمت بایـــد توســـط 
ســـالمت،  ســـازمان های  هـــا،  دولـــت  مشـــارکت 
گفـــت:  باشـــد،  مـــردم  و  ســـالمت  متخصصـــان 
کـــه  معتقدنـــد  پزشـــکی  آمـــوزش  سیاســـت گذاران 
توســـعه  جهتـــی  در  بایـــد  پزشـــکی  آمـــوزش  نظـــام 
گیـــری از تازه تریـــن  کـــه بتوانـــد ضمـــن بهـــره  یابـــد 
دســـتاورد های علمـــی جهـــان بـــا نیاز هـــای جامعـــه 

نیـــز ســـازگار باشـــد.
ایـــن  کـــه خوشـــبختانه  بیـــان  بـــا  دکتـــر الریجانـــی 
و  مشـــکالت  تمامـــی  علی رغـــم  پزشـــکی  حـــوزه  در 
گفـــت: حـــوزه علـــوم  کردیـــم،  چالـــش هـــا موفـــق عمـــل 
ـــق  ـــات تطبی ـــه ی خدم ـــوزه ارائ ـــا ح ـــود را ب ـــته خ توانس
ـــالح  ـــود را اص ـــای خ ـــا آن آموزش ه ـــب ب ـــد و متناس ده
ـــوم  کارآفرینـــی دانشـــجویان عل ـــر در  ـــه ایـــن ام ک ـــد،  کن

گامـــی بســـیار موثـــر اســـت. پزشـــکی 
از  برخـــی  التحصیـــالن  غ  فـــار کـــرد:  اضافـــه  وی 
بـــا  مناســــــب  شـــغل  یافتـــن  هنـــگام  دانشـــگاه ها 
ارائـــه  مشــــــــکالتی مواجـــه می شـــوند؛ در حالی کـــه 
علـــوم  دانشـــجویان  بـــه  پزشـــکی  آموزش هـــای 

کار ایـــن افـــراد اســـت. پزشـــکی امـــری موثـــر در عرصـــه 
حـــوزه  و  پزشـــکی  آمـــوزش  وضعیـــت  دربـــاره  وی 
علـــوم  دانشـــکده  و  دانشـــگاه  گفـــت: 6۵  ســـالمت 
کـــه حـــدود 2۵0 هـــزار  کشـــور وجـــود دارد  پزشـــکی در 
دانشـــجو در ایـــن دانشـــکده ها مشـــغول تحصیـــل 
بـــوده و در ایـــن دانشـــگاه ها نیـــز 1۸ هـــزار هیئـــت 
علمـــی عضـــو هســـتند. وی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود 2۵0 
کشـــور، متذکـــر شـــد: در صـــدد  بیمارســـتان آموزشـــی در 
توســـعه بخـــش آموزشـــی در بیمارســـتان های دولتـــی 

و خصوصـــی هســـتیم.
و  درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر  آموزشـــی  معـــاون 
کـــرد: تحـــول و نـــوآوری  آمـــوزش پزشـــکی تصریـــح 
کـــه  در دانشـــکده های علـــوم پزشـــکی ارتقـــا یافتـــه 
می توانـــد در راســـتای پاســـخگویی بـــه نیـــاز هـــا و 

باشـــد. موثـــر  کشـــور  شـــرایط 
پزشـــکی  آمـــوزش  حـــوزه  در  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ـــار  ـــم، اظه کنی ـــی  ـــال م ـــنی را دنب ـــتراتژی های روش اس
کـــرد: امیدواریـــم ایـــن اســـتراتژی های جدیـــد، منشـــأ 
باشـــد  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه های  در  مثبتـــی 
در  نیـــز  را  پزشـــکی  آمـــوزش  تحـــوالت  بتوانیـــم  تـــا 

کشـــور رقـــم بزنیـــم. ســـال های آینـــده در 
ــام آمـــوزش پزشـــکی،  گفـــت: بازمهندســـی نظـ وی 
کـــردن  نهادینـــه  و  آینده نگرانـــه  سیاســـت های 
ــن  ــخ گو، اصلی تریـــــــ ــکی پاســـــ ــای پزشــــــ آموزش هـ
کـــه در  اهـــــــداف تحـــوالت نظـــام آموزشـــی بـــوده 
کشــــــــور دنبـــال  دانشــــــــکده های علـــوم پزشـــکی 

می شــــــوند.
ـــور،  ـــت مح ـــخگو و عدال ـــوزش پاس ـــرد: آم ک ـــان  وی بی
ســـمت  بـــه  حرکـــت  حرفـــه ای،  اخـــالق  اعتـــالی 
دانشـــگاه های هـــزاره ســـوم و توســـعه زیرســـاخت های 
آمـــوزش پزشـــکی بـــه عنـــوان مهمتریـــن بســـته های 
کلیـــه  کـــه منجـــر بـــه تحقیـــق  خروجـــی محـــور هســـتند 

بســـته های تحـــول آموزشـــی می شـــود.
کـــرد: اعتبـــار بخشـــی  دکتـــر الریجانـــی خاطرنشـــان 
کیفـــی ســـازی  ـــتای  گامـــی موثـــر در راسـ بین المللـــی، 
و جهانـــی ســـازی آمـــوزش پزشـــکی بـــوده و از ســـوی 
طـــب  پزشــــــــکی  آمـــوزش  گنجانـــدن  نیـــز  دیگـــر 
در  نیـــز  پزشـــکی عمومـــی  برنامه هـــای  در  ســـنتی 
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دانشگاه ربع رشیدی نماد کامل پاسخگویی در امر آموزش های پزشکی است

همایــش  در  صومــی  محمدحســین  دکتــر 
اظهــار  پاســخگو،  پزشــکی  آمــوزش  کشــوری 
کــرد: خوشــبختانه در ســال های اخیــر بــا ارائــه 
بســته های طــرح تحــول و نوآوری از ســوی وزارت 
ــت. ــاره گرف ــی دوب ــالمت جان ــام س ــت، نظ بهداش

وی اضافــه کــرد: همچنیــن بــا اجــرای طــرح تحول 
نظــام ســالمت و ارائه بســته های خدماتــی جدید، 
وضعیــت حــوزه آموزش پزشــکی بســیار ارتقا یافته 
و بایــد محصــوالت حــوزه آمــوزش دانشــگاه ها در 

مقابــل نیاز هــای جامعــه پاســخگو باشــد.
وصیت نامــه  بــه  اســتناد  بــا  صومــی  دکتــر   
لویی پاســتور بــا اشــاره بــه ایــن  کــه دانشــمندان 
ــارج  ــرای خ ــری ب ــش موث ــد نق ــان می توانن و عالم
شــدن از شــرایط اقتصــادی حاکــم در کشــور ایفــا 

شــرایط  کشــوری  هــر  تاریــخ  در  گفــت:  کننــد، 
خاصــی پیــش مــی آیــد، نبایــد اجــازه دهیــم تــا 
ــاند،  ــدی بکش ــاس و ناامی ــه ی ــا را ب ــرایط م ــن ش ای
بلکــه بــا به کارگیــری تمام تــوان خــود، می توانیم 
کشــور  اعتــالی  و  پیشــرفت  در  موثــری  نقــش 
داشــته باشــیم. وی افــزود: همچنین هفتادمین 
ســالگرد تاســیس دانشــگاه تبریــز را پشــت ســر 
ــن  ــوان دومی ــه عن ــگاه ب ــن دانش ــم، ای ــته ای گذاش
رشــته های  در   1326 ســال  از  کشــور  دانشــگاه 
ادبیــات و پزشــکی دانشــجو پذیــرش کــرده اســت.
کشــوری  همایــش  دبیــر  ادامــه  در  همچنیــن   
بــه  اشــاره  بــا  پاســخگو  پزشــکی  آمــوزش 
دســتاورد های ایــن همایــش اظهــار کــرد: آمــاده 
ســازی و شــفاف ســازی برنامه هــا و فعالیت هــای 

دبیرخانــه  تشــکیل  پاســخگو،  آمــوزش  بســته 
و  پیگیــری  جهــت  پاســخگو  آمــوزش  دائمــی 
همایــش  مصوبــات  و  نتایــج  ســازی  عملیــات 
زبــان  بــه  رســیدن  کشــور،  پزشــکی  آمــوزش  در 
مشــترک پیرامــون مفاهیــم پاســخگویی در بیــن 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور، پیگیــری 
بــرای ثبت رســمی بیانیــه در مجامــع بین المللی 
معتبــر و ســازماندهی بــرای نتیجــه محــور بــودن 
ایــن  دســتاورد های  از  همایــش،  برنامه هــای 

اســت. همایــش 
 ۹ برگــزاری  بــا  همایــش  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــوزش  ــی آم ــند عملیات ــه س ــی در زمین کارگاه آموزش
بــا شــرکت ۷6۸نفــر از دانشــگاه های  پاســخگو 

می گــردد. برگــزار  پزشــکی  علــوم 

محصول حوزه آموزش دانشگاه ها باید در مقابل نیاز جامعه پاسخگو باشد

ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
آمــوزش پزشــکی  و رئیــس همایــش 
ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در  پاســخگو 
بایــد  اوال  آمــوزش  گفــت:  همایــش 
پاســخگوی نیازهــای جامعــه باشــد 
مقابــل  در  هــم  آمــوزش  اجــزای  و 
ــه  ــند و نتیج ــخگو باش ــر پاس همدیگ
آن تربیت یکســری نیروهای انســانی 
باشــند کــه در مقابــل جامعــه خــود را 
ــند.  ــخگو باش ــته و پاس ــئول دانس مس
درکنــار  ســاخت:  نشــان  خاطــر  وی 
وظیفــه مهــم ارائــه خدمات بهداشــتی 
علــوم  دانشــگاه های  در  درمانــی 
نیــروی  تربیــت  وظیفــه  پزشــکی، 
شــاید  داریــم،  عهــده  بــر  را  انســانی 
نیــاز  براســاس  کــه  نیرویــی  بهتریــن 
میتــوان تربیــت نمود در حوزه ســالمت 
ودرمــان اســت، تــا خدماتــی کــه خــود 
نیازهــای  اســاس  بــر  میدهیــم  ارائــه 

باشــد. مــردم 
تحــول  طــرح  نظــام  ســوم  درمرحلــه 
ســالمت، بســته ای دوازگانــه آموزشــی 
ــت و  ــوزش اس ــام آم ــول در نظ ــرای تح ب
یکــی ازایــن بســته ها بســته ها آمــوزش 
پاســخگو اســت یعنــی بــا توجــه بــه 

احســاس  جامعــه  در  کــه  نیازهــای 
میشود بایستی نیروی انسانی تربیت 
ــتم  ــده و سیس ــت ش ــروی تربی ــود، نی ش
تربیــت کننــده حتمــا بایســتی خــود 
واقعــی جامعــه  نیازهــای  درمقابــل  را 
ــد وانســان هایی تربیــت  پاســخگو بدان
نمایــد کــه خــود را پاســخگو بداننــد، 
ابعــاد  ســیمنار  ایــن  در  درحقیقــت 
مختلــف یــک آمــوزش پاســخگو مــورد 
بررســی قــرار میگیــرد و اگــر احیانــا بــه 
توافق برســیم در موارد خاصی، انشااهلل 
در رونــد آموزشــی نیروهــای انســانی در 
دانشــگاه ها بــکار گرفتــه خواهــد شــد.
وی درخصــوص نتیجــه ایــن همایــش 
گفــت:، انشــااهلل رســیدن بــه معیار های 
یــک آمــوزش پاســخگو یــک نیــروی 
ــود و باعــث ارتقــای  پاســخگو خواهــد ب
رونــد آموزشــی مــا دردانشــگاه ها ونهایتــا 
جامعــه  ســطح  در  مــا  خدمــات  ارائــه 

ــود. ــد ب خواه
وی درخصــوص میــزان پاســخگوئی 
علــوم  دانشــگاه های  در  گذشــته 
پزشــکی گفــت: دربعــد کمــی پــس از 
ــت  ــت درحقیق ــیس وزارت بهداش تأس
ــورد  ــانی م ــروی انس ــت نی ــال تربی انتق
نیــاز بــه خــود ســازمان ارائــه دهنــده 

بهداشــت  وزارت  یعنــی  خدمــت 
ــه،  ــای جامع ــی از نیازه گاه ــان و آ درم
تقریبــا  مــا  االن  میکنیــد  مشــاهده 
نیــازی بــه اعــزام بــه خــارج از کشــور 
نیســتیم، در هــر روســتایی هــم کــه 
دوهــزار  بــاالی  جمعیــت  درحقیقــت 
درآنجــا  را  پزشــک  شــما  باشــد  نفــر 
انســانی  نیروی هــای  دیــد،  خواهیــد 
ما از پرســتار، نیروهای پیراپزشــکی تا 
فوق تخصصیــن براســاس نیازهــای 
بنظــر  انــد،  شــده  تربیــت  جامعــه 
ــوب  ــی خ ــاظ کم ــر لح ــا از نظ ــن واقع م
کیفــی  نظــر  از  انــد،  شــده  تربیــت 
حــال  در  همیشــه  هرحــال  بــه  هــم 
توســعه اســت مــا بایســتی اشــکاالت 
رونــد  در  بگیریــم.  جامعــه  از  را 
آنهــا  خــود  آموزشــی  کوریکولوم هــای 
ــای  ــااهلل نیروه ــا انش ــم ت ــکار بگیری را ب

نماییــد. تربیــت  را  پاســخگو 
آمــوزش  همایــش  اســت  گفتنــی 
دکتــر  حضــور  بــا  پاســخگو  پزشــکی 
وزیــر  آموزشــی  معــاون  الریجانــی 
بهداشــت و هیــأت همــراه از 24 تــا 26 
مــرداد مــاه ســال جــاری در دانشــگاه 

شــد. برگــزار  تبریــز  پزشــکی  علــوم 

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

133   شماره هجدهم - تابستان 1397   فصلنامه ندای سالمت



نگاهی بر همایش کشوری 
آموزش پزشکی پاسخگو

محورهای همایش:

پاسخگویی در برنامه ریزی درسی �
پاسخگویی در ارزشیابی های آموزشی �
مختلــف  � ســطوح  در  پاســخگویی  مصادیــق 

آموزشــی
در  � پاســخگو  آمــوزش  مدیریــت  و  ســاختار 

کشــور پزشــکی  علــوم  دانشــگاههای 

آمار خالصه مقاالت:

تعداد کل مقاالت ارسالی : 402 مقاله
کل مقــاالت پذیرفتــه شــده )پوســتر و خالصــه  تعــداد 

مقالــه(: 334 مقالــه
بصــورت  شــده  پذیرفتــه  مقــاالت  خالصــه  تعــداد 

مــورد  22 کوتــاه:  ســخنرانی 
 )1۸ مــورد غیردانشــجویی، 2 مــورد دانشــجویی و 2 

ایــده دانشــجویی(
بصــورت  شــده  پذیرفتــه  مقــاالت  خالصــه  تعــداد 

مــورد  314 پوســتر: 
تعداد کارگاههای پذیرفته شده: 10 کارگاه

پزشــکی  آمــوزش  کشــوری  همایــش  دســتاوردهای 

پاســخگو:

پوســترهای برتــر براســاس نمــره بــاال بــا توجــه بــه 
کــه توســط ارزیابــان پوســترها  چــک لیســت داوری 

گردیدنــد: گردیــد، انتخــاب  تکمیــل مــی 
کاربــرد روش پورتفولیــو جهــت  مقالــه تحــت عنــوان: 
ارزیابــی دانشــجویان پزشــکی دوره کارآمــوزی بخش 

بهداشــت نویســنده مســئول : دکتــر زهــره عنبــری 
فــن آوری  راه حل هــای  عنــوان:  تحــت  مقالــه 
اطالعــات ســالمت بــرای پاســخگویی اجتماعــی در 
مســئول:  نویســنده  پزشــکی  درســی  برنامه ریــزی 

محمــدزاده  زینــب  دکتــر 
کوریکولــوم هــای  مقالــه تحــت عنــوان: بازطراحــی 
آموزشــی رشــته هــای علــوم پزشــکی بــرای رســیدن 
کارآفرینــی: مطالعــه مــوردی نویســنده مســئول:  ــه  ب

کرمــی  ــاب  ــر مهت دکت
مقالــه تحــت عنــوان: پاســخگویی در حــوزه هــای 
اثربخــش  مدیریــت  دســتاورد،  بــر  مبتنــی  آمــوزش 
گــروه داخلــی جراحــی پرســتاری  و اســتانداردها در 

نویســنده مســئول: خانــم فلــورا باغبــان رضــوان 
ســخنرانی هــای کوتــاه برتر براســاس فرمهــای داوری 
گردیدنــد و  کــه توســط هیــات رئیســه تکمیــل مــی 
کننــدگان در نظــر  کــه بــرای شــرکت  همچنیــن فرمــی 
گرفتــه شــده بــود بــا تاثیــر 60٪ امتیــاز هیــات رئیســه و 

گردیدنــد: کننــدگان انتخــاب  40٪ امتیــاز شــرکت 
ســخنرانی تحــت عنــوان: ضــرورت تغییــر در برنامــه 

هــای درســی پزشــکی بــه ســوی آمــوزش پاســخگو 
ارائه کننده: دکتر قباد رمضانی

ســخنرانی تحــت عنــوان: آمــوزش پزشــکی پاســخگو 
در ایــران: مــرور سیســتماتیک 

ارائه کننده: دکتر محمد واحدیان شاهرودی
ســخنرانی تحت عنوان: بررســی تطابق پاسخگویی 
برنامــه درســی پزشــکی و مامایــی به نیازهــای جامعه 
حیطــه  در  آموزشــی  جامــع  نیازســنجی  اســاس  بــر 

بهداشــت بــاروری
ارائه کننده: دکتر مهسا شکور

آمــوزش  شــاخص های  عنــوان:  تحــت  ســخنرانی 
پزشــکی پاســخگو دردانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد: 

کیفــی یــک مطالعــه 
ارائه کننده: دکتر ریحانه شاقلی

ســخنرانی مقالــه برتــر دانشــجویی: طراحــی و روان 
کیفیــت اجــرا و بــرون  ســنجی پرسشــنامه ارزیابــی 

کننــده:  دادهــای ادغــام در آمــوزش پزشــکی ارائــه 
آقــای محمدســاالر حســینی

ســخنرانی ایــده برتــر دانشــجویی: طراحــی، اجــرا و 
ارزشــیابی دروه الکترونیکــی مبانــی آمــوزش پزشــکی 
بــرای دانشــجویان علــوم پزشــکی ارائــه کننــده: آقای 

رضــا رشــیدی خسروشــاهی 

ــط  ــه توس ــیابی ک ــرم ارزش ــاس ف ــر براس ــای برت کارگاهه

ــود انتخــاب شــدند: ــده ب ــل گردی ــدگان تکمی شــرکت کنن

1.کارگاه تحــت عنــوان: روش هــای اجــرا و ارزیابــی 
      )LIC )Longitudinal Integrated Clerkship

مسئول کارگاه: دکتر مهستی علیزاده

ابــزاری   CARE  : مــدل  عنــوان:  تحــت  2.کارگاه 
اجتماعــی در  پاســخگویی  ارزیابــی  و  توســعه  بــرای 

پزشــکی دانشــکده های 
مسئول کارگاه: دکتر علی عمادزاده
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دکتر درستی، معاون بهداشت دانشگاه: 
رعایت اصول بهداشتی اهمیت زیادی در پیشگیری از احتمال شیوع انواع 

بیماریهای منتقله از آب و غذا دارد

بهداشـــت  معـــاون  درســـتی  دکتـــر 
بهداشـــت  مرکـــز  رئیـــس  و  دانشـــگاه 
اســـتان پیرو جلســـه ای که در معاونت 
ـــرم  ـــوع ج ـــگیری از وق ـــی و پیش اجتماع
تشـــکیل  اســـتان  کل  دادگســـتری 
ــر حفـــظ و  ــد بـ ــود ضمـــن تاکیـ ــده بـ شـ
ارتقـــاء ســـالمتی شـــهروندان عزیـــز از 
ـــه  ـــد ک ـــت نمودن ـــتان درخواس ـــردم اس م
ــا،  ــل گرمـ ــه در فصـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ

بیماریهـــای  انـــواع  شـــیوع  احتمـــال 
منتقلـــه از آب و غـــذا بیشـــتر مـــی باشـــد 
ـــن  ـــه ای ـــال ب ـــری از ابت ـــت جلوگی ـــذا جه ل
و  اصـــول  رعایـــت  بیماریهـــا،  از  نـــوع 
موازیـــن بهداشـــتی از اهمیـــت زیـــادی 

برخـــوردار مـــی باشـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ـــدس  ـــز، مهن ـــکی تبری ـ ـ ـ ـــوم پزشـ ـ ـ ـ ـ ـ علـ
مهندســـی  گـــروه  رئیـــس  آهنگـــری 
ــز  ــان بهداشـــت محیـــط مرکـ کارشناسـ

ـــج  ـــوص نتای ـــتان در خص ـــت اس بهداش
بهداشـــت  کارشناســـان  بازدیدهـــای 
ـــگاه  ـــت دانش ـــت بهداش ـــط معاون محی
علـــوم پزشـــکی تبریـــز و کارشناســـان 
از  اســـتان  دامپزشـــکی  ســـازمان 
و  جگـــر  خاکشـــیر،  شـــربت های 
کنـــار  در  شـــده  عرضـــه  کبابی هـــای 
پارک هـــای  و  هـــا  خیابـــان  معابـــر، 
کـــه  نمودنـــد  اعـــالم  شـــهری  ســـطح 
نمونه هـــای  نتایـــج  بـــه  توجـــه  بـــا 

برداشـــته شـــده اکثـــر نمونه هـــا از نظـــر 
ـــرف  ـــل مص ـــر قاب ـــوده و غی ـــی آل میکروب
ـــذا از عمـــوم شـــهروندان  مـــی باشـــد. ل
درخواســـت  اســـتان  بزرگـــوار  مـــردم  و 
ـــود  ـــالمتی خ ـــظ س ـــت حف ـــد جه نمودن
و خانـــواده از خریـــد هـــر گونـــه مـــواد 
خوردنـــی و آشـــامیدنی از قبیـــل شـــربت، 
کبـــاب، جگـــر و بســـتنی کـــه توســـط 
ــدا  ــردد اکیـ ــی گـ ــه مـ ــتفروش عرضـ دسـ

نماینـــد. خـــوداری 
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اولین کانون سالمت 
محله روستایی در 

روستای باویل شهرستان 
اسکو

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ــز، اولیـــن کانـــون  ــوم پزشـــکی تبریـ علـ
ـــکو در  ـــتان اس ـــالت شهرس ـــالمت مح س
روســـتای باویـــل تشـــکیل گردیـــد. دکتـــر 
شـــبکه  سرپرســـت  اقـــدم،  هاشـــمی 
جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان 
اســـکو اعـــالم نمـــود: بـــرای تشـــکیل 
باویـــل،  روســـتای  ســـالمت  کانـــون 
ابتـــدا جلســـه هماهنگـــی در خصـــوص 
بیـــن  انتخابـــات،  انجـــام  مراحـــل 
کارشناســـان واحـــد آمـــوزش بهداشـــت 
روســـتایی  مرکـــز  مســـئول  شـــبکه، 
بهداشـــت  خانـــه  بهـــورزان  کلجـــاه، 
اســـالمی  شـــورای  اعضـــای  و  باویـــل 
گرفـــت.  صـــورت  باویـــل  روســـتای 
ــالع  ــا اطـ ــه بـ ــت کـ ــح اسـ ــه توضیـ الزم بـ

ـــب،  ـــراد داوطل ـــام اف ـــرای ثبت ن ـــانی ب رس
عالقمنـــدان بـــرای فعالیـــت ثبت نـــام 
نمـــوده و مراســـم انتخابـــات در محـــل 
ایـــن  زهـــرا)س(  حضـــرت  حســـینیه 
روســـتا برگـــزار گردیـــده، از بیـــن 1۸ نفـــر 

عالقمنـــد فعالیـــت در کانـــون تعـــداد 
ـــام  ـــد از اتم ـــدند. بع ـــاب ش ـــر انتخ 10 نف
اولیـــن  انتخابـــات  قانونـــی  مراحـــل 
روســـتای  ســـالمت  کانـــون  جلســـه 
مذکـــور بـــا حضـــور کارشناســـان واحـــد 

آمـــوزش بهداشـــت شـــبکه، مســـئول 
مرکـــز روســـتایی کلجـــاه، بهـــورزان خانـــه 
ــالمی  ــورای اسـ ــای شـ ــت، اعضـ بهداشـ
و اعضـــای کانـــون ســـالمت روســـتای 

باویـــل برگـــزار گردیـــد.
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ارزیابی مرکز آموزشی و درمانی طالقانی تبریز توسط کارشناسان اداره بازرسی، 
ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

کارشناســان اداره  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی تبریــز توســط تیــم  بــه 
گرفــت. در ایــن بازرســی واحدهــای مــددکاری، داروخانــه، بهداشــت محیــط، ملزومــات مصرفــی،  بازرســی مــورد ارزیابــی قــرار 
تجهیــزات پزشــکی، حســابداری، کارگزینــی، تــدارکات، دفتــر پرســتاری، درآمــد، مــدارک پزشــکی ارزیابــی شــده وطــی جلســه ای 

گرفتنــد. گردیــد نواقــص موجــود مــورد بحــث وبررســی قــرار  کنفرانــس مرکــز آموزشــی ودرمانــی طالقانــی برگــزار  کــه در ســالن 
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کارگاه آموزشی استقرار نظام ارجاع با حضور 
نمایندگان ستاد وزارتی، روسا و فوکال پوینت های 

دانشگاههای قطب شمال غرب کشور

ــگاه  ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــم  ـــت وهفت ـــز  بیس ـــکی تبری ـــوم پزش عل
ـــی  ـــت کارگاه آموزش ـــود و هف ـــاه ن ـــرداد م م
ســـالن  در  ارجـــاع  نظـــام  اســـتقرار 
ـــد. ـــزار گردی ـــت برگ ـــوزه ریاس ـــس ح کنفران
حضـــور  بـــا  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 
نماینـــدگان ســـتاد وزارتـــی از معاونـــت 
درمـــان، بهداشـــت و مدیریـــت آمـــار و 
فـــن آوری وزارت متبـــوع، روســـا و فـــوکال 
پوینت هـــای دانشـــگاه های اردبیـــل، 
ارومیـــه ودانشـــکده های ســـراب، خـــوی، 
خلخـــال و مراغـــه، اعضـــای کمیتـــه 
راهبـــری نظام ســـالمت، ارجاع دانشـــگاه 
شـــد. برگـــزار  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
دکتــر مرجــان قطبــی نماینــده وزارتــی 
ــد اســتقرار برنامــه  گــزارش کاملــی از رون

نظــام ارجــاع در ســایر دانشــگاههای 
ــود. ــان نم ــوررا بی کش

ــات  ــوص اقدام ــن در خص وی همچنی
 ۹۷ ســال  ابتــدای  از  ســتاد  اجرایــی 
نمــوده  اشــاره  مهمــی  نــکات  بــه 
سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  و 
ارائــه  مراکــز  ســامان دهی  از  اعــم 
ســوم  و  دوم  ســطح  ارجــاع  خدمــات 
در نظــام ارجــاع از طریــق آماده ســازی 
کلینیک هــای ویــژه، برقــراری ارتبــاط 
ــطوح اول و دوم،  ــن س ــی بی الکترونیک
طــرح تشــکیل ســتاد هدایــت مدیریت 
کارگاه هــای  برقــراری  و  ارجــاع  نظــام 
آموزشــی وسیســتم آمادگــی، اســتقرار تــا 
داد. شــرح  را  عملیاتی ســازی  مرحلــه 

در نهایت بازدید شروع روند نود آزمایشی 

و  یــک  ســطح  مراکــز  در  ارجــاع  نظــام 
ســطح دو از همیــن امــروز در دانشــگاه 
گرفــت. انجــام  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
ــا  ــدی بازدیده ــدی جمع بن ــه بع جلس
ســالن  در  روز  همــان  بعدازظهــر 
کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار گردید.
بــا حضــور اعضــای  فــوق  در جلســه 
بازدیدهــای  کلیــدی  نــکات  تیــم 
ــی و  ــه مــورد بحــث و بررس ــام یافت انج

گرفــت. قــرار  جمع بنــدی 
اســـتقرار نظـــام ارجـــاع، بررســـی ریســـکها 
مســـیر  در  دانشـــگاه  چالش هـــای  و 
ارزیابـــی  ارجـــاع،  نظـــام  اســـتقرار 

ـــک  ـــه تفکی ـــه ب ـــتقرار منطق ـــه اس برنام
دانشـــگاه ها، نیـــز از مـــواردی بـــود کـــه 

در ایـــن جلســـه مطـــرح شـــد.
ــادی رئیــس کمیتــه راهبــری  ــر عب دکت
ــوم پزشــکی  نظــام ارجــاع دانشــگاه عل
تبریــز تمــام اقدامــات انجــام گرفتــه 
نظــام  خصــوص  در  شــده  اجرائــی  و 
ــود. ــه نم ــکاران ارائ ــرای هم ــاع را ب ارج

در نهایــت پیشــنهادات الزم و ضروری 
ــر  ــه بهت ــریع و هرچ ــرفت س ــرای پیش ب
اجرائــی شــدن نظــام ارجــاع در تمامــی 
ــه  ــن در جلس ــوی حاضری ــطوح از س س

ارائــه گردیــد.
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گردید: در مرکز بهداشت استان برگزار 
کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، اصــل رحیمــی 
ــی  ــی، اجتماع ــالمت روان ــروه س ــر گ مدی
ــت  ــز بهداش ــاد مرک ــگیری از اعتی و پیش
بیــان  و  خیرمقــدم  ضمــن  اســتان، 
بــه  کارگاه؛  ایــن  آموزشــی  اهــداف 
آمار هــای جهانــی و کشــوری خودکشــی 
اشــاره نمــوده و بــا مقایســه آمارهــای 
ارســالی شهرســتان هــا در ســالهای ۹۵، 
۹6 و ســه ماهــه اول ســال ۹۷، اهمیــت 
گیــری  گــزارش  و  ثبــت  بهبــود  تــداوم 
آوری  یــاد  مجــددٌا  را  خودکشــی  مــوارد 
نمودنــد. همچنیــن تاکیــد کردنــد تــا 
روانشناســان شــاغل در مراکــز ســالمت 
ــر اســاس فرم هــای مربوطــه و ســامانه  ب
ســیب نســبت بــه پیگیــری و مراقبــت 
و  خودکشــی  بــه  کننــده  اقــدام  افــراد 
اعــم  کننــدگان  اقــدام  خانــواده  نیــز 
طــور  بــه  یافتــه  نجــات  و  فوتــی  از 
جــدی اقــدام کننــد. ایشــان توانمنــد 
خدمــت  بــدو  در  روانشناســان  ســازی 
در ســتاد شهرســتان هــا را مــورد تاکیــد 

و  جــزوات  تحویــل  لــزوم  و  داده  قــرار 
دســتورالعمل های مربوطه، بــه صورت 
ــوارد  ــره را از م ــه چه ــره ب ــوری و چه حض

مهــم و اساســی آمــوزش دانســتند.
گفتنـــی اســـت در ایـــن کارگاه بـــه ترتیـــب 
ـــر فـــرح بخـــش، روانپزشـــک و عضـــو  دکت
هیئـــت علمی دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
تبریـــز، دکتـــر باباپـــور روانشـــناس و عضـــو 
هیئـــت علمـــی دانشـــگاه تبریـــز، دکتـــر 
عضوهیئـــت  و  روانشـــناس  شـــالچی 
علمـــی دانشـــگاه شـــهید مدنـــی تبریـــز 
در زمینه هـــای مرتبـــط بـــا رفتارهـــای 
اولیـــه  و  اصلـــی  دالیـــل  خودکشـــی) 
خودکشـــی و و گروه هـــای در معـــرض 
خطـــر و عوامـــل موثـــر در ایـــن اختـــالل، 
کننـــدگان  اقـــدام  در  موثـــر  مداخـــالت 
بـــه خودکشـــی، رســـانه و اثـــرات آن بـــر 
افزایـــش یـــا کاهـــش خودکشـــی( بـــه 
آمـــوزش  و  بحـــث  مفصـــل  صـــورت 

دادنـــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت اصـــل رحیمـــی 
مدیرگـــروه ســـالمت روان مرکـــز بـــا تبییـــن 

برنامـــه عملیاتـــی خودکشـــی تاکیـــد 
اهـــداف  براســـاس  بایـــد  کـــه  کردنـــد 
ـــدرج در  ـــای من ـــی و فعالیت ه اختصاص
ــوری، شـــاخص های  ــه ملـــی کشـ برنامـ
ـــه تحقـــق  موردانتظـــار رصـــد و نســـبت ب

ــود. ــری شـ ــدام و پیگیـ آن اقـ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی مرکـــز در 
ادامـــه ایـــن کارگاه، بهـــزاد وحیدنیـــا، 
معاون پیشـــگیری اداره کل بهزیســـتی 
اســـتان در خصـــوص همکاری هـــای 
فـــی مابیـــن نظـــام ســـالمت و مراکـــز 
و  پیشـــگیری  حـــوزه  در  بهزیســـتی 
اجتماعـــی  آســـیب های  مدیریـــت 
خشـــونت  از  پیشـــگیری  ویـــژه  بـــه 
جـــاری  برنامه هـــای  خودکشـــی  و 
بـــه  توجـــه  بـــا  نمودنـــد.  تبییـــن  را 
ســـئواالت متعـــدد شـــرکت کننـــدگان 
در ایـــن کارگاه در خصـــوص مشـــکالت 
موجـــود در رونـــد همـــکاری هـــا مقـــرر 
شـــد ضمـــن تشـــکیل کمیتـــه کاری 
مشـــترک نســـبت بـــه بررســـی وتســـهیل 

همـــکاری هـــا اقـــدام گـــردد.

آمــوزش  کارگاه،  ایــن  بخــش  پایــان 
مــوارد  ثبــت  دســتورالعمل  توجیــه  و 
خودکشــی در پورتــال وزارتــی و فایــل 
برخــی  و  دهــی  گــزارش  اکســل، 
مشــکالت در ایــن زمینــه بود که توســط 
برنامــه  کارشــناس  پــور  حســن  آقــای 
پیشــگیری از خودکشــی مرکز بهداشت 
ــد. ــه گردی ــات الزم را ارائ ــتان توضیح اس
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مدیریت و اجرای آموزش های ضمن خدمت در سال 97 به مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت واگذار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی آمــوزش مدیریــت ســالمت بــار دیگــر مدیریت 
و اجــرای دوره هــای آموزشــی آموزشــهای ضمــن خدمــت کارکنان محترم دانشــگاه 
علــوم پزشــکی در ســطح اســتان در ســال ۹۷ بــه مرکــز ملــی آمــوزش مدیریــت 

گــذار شــد. ســالمت وا
کلیــه آموزشــهای ضمــن  کــه از ســال ۸۸ تــا ســال ۹۵ نیــز اجــرای  شــایان ذکــر اســت 

گــذار شــده بــود و درســال ۹6 ایــن  بــه مرکــز ملــی آمــوزش مدیریــت ســالمت وا
ــد.  ــول ش ــگاه مح ــزی دانش ــتاد مرک ــانی در س ــروی انس ــت نی ــه مدیری ــت ب ماموری
کلیــه واحدهــا منبعــد میتواننــد  گرامــی در ســطح  همــکاران محتــرم و رابطیــن 
آمــوزش  ملــی  مرکــز  ســایت  از  را  خــود  آزمونهــای  تقویــم  و  آموزشــی  دوره هــای 

مدیریــت ســالمت پیگیــری نماینــد.
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هشدار دکتر محبوب نعمتی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز

هرگز از فضاهای مجازی و افراد ناشناس داروی 
مورد نیاز خود را تامین نکنید

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــز، دکتــر محبــوب  ــوم پزشــکی تبری عل
طــی  دارو  و  غــذا  معــاون  نعمتــی 
و  تهیــه  زمینــه  در  ای  مصاحبــه 
ــاص و  ــای خ ــت: داروه ــن دارو گف تامی
ــام  ــای انج ــی هماهنگی ه ــاب ط کمی
شــده بــا ســازمان غــذا و دارو تهیــه و 
قــرار  مجــاز  پخش هــای  اختیــار  در 
نیــز مشــکلی  آینــده  در  و  شــده  داده 

داشــت. نخواهیــم 
وی بــه ســوء اســتفاده برخــی افــراد از 
کمبودهــای کاذب دارویــی اشــاره کرده 
ــای  ــی مکمل ه ــه داد: دارو و حت و ادام
غذایــی را از داروخانه هــا تهیــه نمایید 
و هرگــز دارو را از فضــای مجــازی بــه 
ــه  ــد، چ ــه نکنن ــود آن تهی ــه کمب بهان

بســا داروهایــی بــا شــرایط نگهــداری 
نامناســب، تاریــخ گذشــته و یــا تقلبــی 
بــا  را عرضــه مــی کننــد کــه بیمــار را 

ــد. ــی کن ــه رو م ــدی روب ــر ج خط
دکتــر نعمتــی افــزود: بــا پلیــس فتــا 
اســتان در خصــوص نظــارت و کنتــرل 
مجــازی  فضــای  در  دارو  فــروش 
همــکاری و هماهنگی هــای خوبــی 
صــورت گرفتــه کــه در صورت مشــاهده 
ــایت  ــق س ــوع دارو از طری ــر ن ــروش ه ف
ــا ســایر فضاهــای مجــازی  اینترنتــی ی
جــدی  برخــورد   ... و  تلگــرام  ماننــد 
صــورت گرفتــه و متخلفــان بــه مراجــع 

قضایــی معرفــی مــی شــوند.
ــت:  ــن گف ــذا و دارو همچنی ــاون غ  مع
بهداشــت  وزارت  تمــاس 1۹0  شــماره 

بــرای راهنمایی و مشــاوره دربــاره انواع 
داروهــای کمیــاب، مســمومیت های 
دارویــی و نحــوه مصــرف دارو هــا راه 
ــر داروهــای  ــراد پیگی ــدازی شــده و اف ان

ــی در  ــت راهنمای ــا درخواس ــاص و ی خ
ایــن  بــا  می تواننــد  خصــوص  ایــن 
را  کامــل  اطالعــات  و  تمــاس  شــماره 

ــد. ــذ نماین اخ
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سفر رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز 
به باکو همراه وزیر 

بهداشت 

آقـــای دکتـــر محمدحســـین صومـــی   
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در معیـــت وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
گســـترش همکاری هـــا  کـــره بـــا مقامـــات آذری و  کشـــورمان بـــه منظـــور مذا پزشـــکی 
در  وزه هـــای آموزشـــی، درمانـــی و دانشـــگاهی و انعقـــاد تفاهم نامـــه در حـــوزه 
کردنـــد. در ایـــن ســـفر  کـــو ســـفر  ســـالمت در تاریـــخ 22-21 تیـــر مـــاه ۹۷ بـــه شـــهر با
کلینیـــک تخصصـــی و فوق تخصصـــی  کراتـــی در خصـــوص راه انـــدازی  دو روزه، مذا
کـــو انجـــام پذیرفـــت. بازدیـــد از صنایـــع دارویـــی  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در با
کـــو  کـــره در خصـــوص راه انـــدازی خـــط تولیـــد مشـــترک دارو در با آذربایجـــان، مذا

کشـــور بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای  و همـــکاری در تامیـــن داروی مـــورد نیـــاز ایـــن 
کـــره دربـــاره  آذربایجـــان و مذا بـــه  ایـــران، صـــادرات دارو  کارخانجـــات  خالـــی 
ح شـــده  کســـن هپاتیـــت، ســـل و ســـایر بیماری هـــا از دیگـــر مباحـــث مطـــر تهیـــه وا
کوتـــاه مـــدت مهـــارت افزایـــی  در جریـــان ایـــن ســـفر بودنـــد. برگـــزاری دوره هـــای 
کادر پرســـتاری در بخش هـــای دیالیـــز، ICUT، PICU و NICU و پذیـــرش  جهـــت 
دانشـــجوی آذری در رشـــته پزشـــکی بـــا ارائـــه برنامه هـــای آموزشـــی و ارائـــه بـــورس 

تحصیلـــی و برگـــزاری آزمـــون مشـــترک، از دیگـــر اهـــداف ایـــن ســـفر بـــود.
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کارگاه آموزشی 
فیبروز سیستیک 
در مرکز بهداشت 

استان برگزار گردید

بـــه  و  بـــه جهـــت اهمیـــت موضـــوع 
منظـــور ارتقای دانـــش و توانمندیهای 
 ،CF بیمـــاری والدیـــن در خصـــوص 
سیســـتیک  فیبـــروز  آموزشـــی  کارگاه 
توســـط مرکـــز تحقیقـــات بیماریهـــای 
کبـــد و گـــوارش بـــا همـــکاری معاونـــت 
بهداشـــت دانشـــگاه، در محـــل ســـالن 
اجتماعـــات ایـــن مرکـــز و بـــا حضـــور 
جمعـــی از کـــودکان مبتـــال و والدیـــن 

ــد. ــزار گردیـ ــا برگـ آنهـ
بیمـــاری CF یـــک بیمـــاری ژنیکـــی 
اتـــو زومـــال مغلـــوب مـــی باشـــد کـــه 
در ایـــن بیمـــاری ژن مغلـــوب حرکـــت 

مختلـــف  بخش هـــای  در  را  نمـــک 
ــاری موجـــب  بهـــم می زنـــد. ایـــن بیمـ
ضخیـــم شـــدن و چســـبناک شـــدن 
خلـــط یـــا موکـــوس در برخـــی از انـــدام 
ـــی  ـــتم گوارش ـــا و سیس ـــر ریه ه ـــا )نظی ه
( شـــده، موجـــب عفونت هـــای ریـــوی 
ــود. ــی شـ ــا مـ ــه آنهـ ــدی بـ ــیب جـ و آسـ

برخـــی از افـــراد مبتـــال بـــه CF مشـــکل 
هضـــم غـــذا پیـــدا مـــی کننـــد کـــه باعـــث 
ـــروز بیماریهـــا نظیـــر دیابـــت، بیمـــاری  ب
اســـتخوان  بیماری هـــای  و  کبـــدی 

می شـــود.
گفتنـــی اســـت در ایـــن کارگاه روش هـــای 

ـــاری  ـ ـ ـ ـ بیمـ عـــوارض  از  پیش گیـــری 
ـــاط  ـ ـ ـ ارتبـ راه هـــای  و  والدیـــن  ـــرای  بـ
ــتیک  ــروز سیسـ ــز فیبـ ــا مرکـ ــن بـ والدیـ
بررســـی های  و  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ارائـ ـــگاه  ـ دانشـ
ـــک  ـ ـ ـ آنتروپومتریـ و  ـــکی  ـ ـ ـ دندانپزشـ
و  اســـاتید  توســـط  بیمـــاران  بـــرای 
دانشـــگاه  علمـــی  هیـــات  اعضـــاء 
دکتـــر رفیعـــی )متخصـــص کـــودکان 
اطفـــال(  گـــوارش  فوق تخصـــص  و 
برنامـــه،  علمـــی  دبیـــر  عنـــوان  بـــه 
دکتـــر واحـــدی )متخصـــص ژنیتـــک 
پزشـــکی( بعنـــوان دبیـــر اجرایـــی، دکتـــر 
ــودکان  ــری روحی)متخصـــص کـ جعفـ

وفوق تخصـــص ریـــه اطفـــال(، دکتـــر 
نـــور آذر )روانپزشـــک اطفـــال (، دکتـــر 
فرامرزی)متخصـــص تغذیـــه(، دکتـــر 
توپچـــی زاده )متخصـــص فیزیوتراپـــی 
ـــادی  ـــور بنی ـــی (، دکترجبارپ وتوانبخش
رهنمـــا  ســـارا  ژنتیـــک(،  )دکتـــرای 
انجمـــن  از  ضیایـــی  )دندانپزشـــک(، 
CFمشـــهد، همچنیـــن حضـــور دکتـــر 
بیهوشـــی(  متخصـــص   ( درســـتی 
معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه و ســـایر 
مرکـــز  کارشناســـان  و  مســـئولین 
بهداشـــت اســـتان از نقـــاط قـــوت ایـــن 

اســـت. بـــوده  کارگاه 

کارگاه غربالگری اوتیسم در مرکز بهداشت استان

کز  کارگاه غربالگری اوتیسم با حضور کارشناسان سالمت روان و رفتار مرا
سالمت )شهری ( و مرکز اسفهالن و مراقبین سالمت ۵ مرکز سالمت 

شهرستان تبریز در مرکز بهداشت استان برگزار گردید

ـــا  کارگاه ب ـــز، ایـــن  ـــوم پزشـــکی تبری ـــط عمومـــی دانشـــگاه عل ـــزارش رواب گ ـــه  ب
هـــدف مـــدل ســـازی رونـــد غربالگـــری و مراقبـــت افـــراد مبتـــال بـــه اوتیســـم در 
گـــروه روانپزشـــکی دانشـــگاه  نظـــام مراقبت هـــای اولیـــه بهداشـــتی، توســـط 

ـــردد. گ ـــز بهداشـــت اســـتان برگزارمـــی  ـــز و مرک ـــوم پزشـــکی تبری عل
کارگاه اهمیـــت غربالگـــری در حـــوزه اوتیســـم و عالئـــم بالینـــی اختـــالالت  در ایـــن 
کـــودک و  طیـــف اوتیســـم توســـط دکتـــر نـــوروزی) فوق تخصـــص روانپزشـــکی 
نوجـــوان(، اهـــداف برنامـــه غربالگـــری اوتیســـم، روشـــهای غربالگـــری )آزمـــون 
)فوق تخصـــص  دکترشـــاهرخی  توســـط   (  HIVA آزمـــون  و   CHAT-M
ـــم  ـــری اوتیس ـــد غربالگ ـــرای فراین ـــد اج ـــز رون ـــوان( و نی ـــودک و نوج ک ـــکی  روانپزش

کارشـــناس ســـالمت روان  ـــاد تبریـــز توســـط مریـــم مبعـــث زمانـــی  در مرکـــز حکـــم آب
گردیـــد. گـــزارش  مرکـــز مزبـــور 

کارشناســـان ســـالمت روان مرکـــز  گـــروه  کارگاه اصـــل رحیمـــی رئیـــس  در ایـــن 
کـــز پایلـــوت تبریـــز را تبییـــن و بـــا  بهداشـــت اســـتان رونـــد اجـــرای برنامـــه در مرا
ــه  ــرای برنامـ ــارت اجـ ــکاران در خصـــوص فلوچـ ــواالت همـ ــه سـ ــاهرخی بـ ــر شـ دکتـ

غربالگـــری اوتیســـم پاســـخ داده شـــد.
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 تولد نوزاد داخل آمبوالنس اورژانس مرند
اولین گریه های نوزاد داخل آمبوالنس اورژانس پاداش زحمات کارشناسان اعزامی

ــروز ۹۷.۵.30  ــح امـ ــاعت ۵: 30صبـ گفـــت سـ ــز  ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــوادث دانشـ ــر حـ ــتانی و مدیـ رئیـــس اورژانـــس پیـــش بیمارسـ
گـــزارش شـــروع دردهـــای زایمانـــی مادربـــارداری داخـــل شـــهر مرنـــد ســـریعا اورژانـــس عـــازم و اقدامـــات درمانـــی پیـــش  بـــا دریافـــت 
کارشناســـان اعزامـــی اورژانـــس شـــروع شـــد. دکتـــر فـــرزاد رحمانـــی بـــا اعـــالم شـــرایط خـــوب مـــادر و نـــوزاد افـــزود:  بیمارســـتانی توســـط 
کمـــری مرنـــد شـــدند. کـــوه  مادر23ســـاله همـــراه نـــوزاد پســـر ســـالم جهـــت ادامـــه مراقبتهـــای الزم تحویـــل بیمارســـتان آیـــت الـــه 
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جلسه انتخابات اولین كانون سالمت محله در تبریز در محله كجوار انجام شد

تعــداد بیــش از 100 نفــر از اهالــی پــس فراخــوان سراســرى در ســطح منطقــه، در 
مســجد حنیفــه کجــووار دور هــم آمدنــد تــا اولین کانون ســالمت اســتان را در محله 
خودشــان تشــکیل دهنــد. در ایــن مراســم آقــاى دکتــر طاهــر اقــدم ضمــن تقدیــر و 
تشــکر از همراهــی خــوب اهالــی بــه اهمیــت و لــزوم مشــارکت فعــال مــردم در حــوزه 
کیــد بــر دســتاوردهای خــوب  کــرد. معــاون اجتماعــی دانشــگاه بــا تا ســالمت اشــاره 
کــردن ســالمت را از اولویت هــای فعلــی وزارت  کشــور، اجتماعــی  نظــام ســالمت 
کانونهــای ســالمت  کــرد و افــزود: مشــارکت و همراهــی مــردم در  بهداشــت عنــوان 

گــذار خواهــد بــود. بســیار تاثیــر 
کانــون ســالمت محــالت  گیــرى  کلیــات شــکل   خانــم دکتــر علیــزاده در مــورد 

کــرد و از مــردم  توضیحــات الزم را ارائــه 
نهــاد  مــردم  ســازمانهاى  و  منطقــه 
کــرد. خانم  حامــی آنــان تقدیــر و تشــکر 

کانون هــای ســالمت محــالت  گیــرى  کریــم زاد شــریفی جزئیــات و چگونگــی شــکل 
را توضیــح داد و از مــردم فعــال و فهیــم منطقــه خواســت بــه شــکل فعــال و پویــا در 
کانــون شــرکت  کوشــا باشــند و در  رســیدن بــه اهــداف ســالمت منطقــه خودشــان 
کننــد. گفتنــی اســت: درایــن مراســم بــا همــکاری مهنــدس رحمانــی ) فعــال محیــط 
زیســت اســتان( و رئیــس ســنی هیــات امنــاى مســجد و خیریــن منطقــه، بــرای 

کانــون ســالمت محلــه رای گیــری شــد. انتخــاب اعضــای 
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جلسه هم اندیشی کارشناسان آموزش سالمت با 
محوریت کانونهای سالمت محالت

کارشناســان آموزش ســالمت اســتان  به گزارش روابط عمومی جلســه هم اندیشــی 
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور معــاون بهداشــتی و معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم 
کانونهــای  گفــت: بــرای تشــکیل  پزشــکی تبریــز تشــکیل شــد . دکتــر طاهــر اقــدم 
ســالمت محالت،همــکارى همــه واحدهــای دانشــگاه ضــروری اســت وتشــکیل 
کالن اجتماعــی شــدن ســالمت طراحــی  کانونهــا و مجمع هــای ســالمت بــا هــدف 
کانونهــاى ســالمت محــالت  شــده اســت. دکتــر علیــزاده در مــورد شــیوه انتخابــات 
کامــال داوطلبانــه و عادالنــه باشــد. مدیــر  گفــت: انتخــاب هــا بایــد بــه صــورت 

مولفه هــای اجتماعــی موثــر بــر ســالمت ادامــه داد: بایــد بتوانیــم از توانمندیهــاى 
اعضــاء کانونهــای ســالمت درســت اســتفاده کنیم و حضور ســازمانهاى مــردم نهاد 

ــد. کانون هــا را مهــم خوان در 
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کارگاه آموزشی فوریتهای 
پزشکی ویژه اصحاب 

رسانه در اورژانس استان 
آذربایجان شرقی

بــا حضــور اعضــای خانــه مطبوعــات 
روزه  یــک  کارگاه  شــرقی  آذربایجــان 
ویــژه اصحــاب  پزشــکی  فوریت هــای 
رســانه در ســالن اجتماعــات اورژانــس 

گردیــد . برگــزار 
)احیــا  موضوع هــای  کارگاه  ایــن  در 
-خفگی-اصــول  پایــه  ریــوی  قلبــی 
مصدومیــن  بــا  صحیــح  برخــورد 
ترومایی(بــرای اصحــاب رســانه ارائــه 
شــد و طــی هماهنگــی ایــن جلســات 
ذکــر  بــه  الزم  یافــت.  خواهــد  ادامــه 
ــتان  ــس اس اســت واحــد آمــوزش اورژان
ســال  یــار  اورژانــس  ح  طــر قالــب  در 
1۷هــزار  بــه  نزدیــک  توانســت  قبــل 

دهــد. آمــوزش  را  نهــم  پایــه  دانش آمــوز 
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کارگاه  کشوری تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد در تبریز، تمام استان های کشور را تحت پوشش قرار داد

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  
ششـــمین و آخریـــن ســـری از کارگاههـــای 
کشـــوری تربیـــت مربـــی پیشـــگیری 
از اعتیـــاد بـــا حضـــور مشـــاور معـــاون 
مدیریـــت  مرکـــز  رئیـــس  و  بهداشـــت 
بیماری هـــای واگیـــر وزارت بهداشـــت، 
قائـــم  و  پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ـــام رئی مق
ـــان  ـــازمان جوان ـــال س ـــای فع ـــز اعض تبری
ســـمنان،  اصفهـــان،  اســـتان های  از 
قزویـــن، مازنـــدران و مرکـــزی در مرکـــز 

ــد.  ــزار شـ ــز برگـ ــالمت تبریـ ــی سـ ملـ

اعتیـــاد  معضـــل  رفـــع  دکترگویـــا: 
ـــت  ـــر اس ـــکان پذی ـــان ام ـــط جوان توس
دوه  آخریـــن  افتتاحیـــه  درآییـــن 
مربـــی  تربیـــت  کشـــوری  کارگاه هـــای 
پیشـــگیری از اعتیـــاد، دکتـــر محمـــد 
ـــت  ـــاون بهداش ـــاور مع ـــا مش ـــدی گوی مه
ـــای  ـــت بیماری ه ـــز مدیری ـــس مرک و رئی
واگیـــر وزارت بهداشـــت، درمـــان و آموزش 
از  خرســـندی  ابـــراز  ضمـــن  پزشـــکی، 
حضـــور در ایـــن دوره، گفـــت: مشـــکل 
اعتیـــاد متاســـفانه تمـــام جوامـــع بشـــری 
ـــن  ـــی از ای ـــه بعض ـــت ک ـــرده اس ـــر ک را درگی

ـــن  ـــد و همی ـــاور کردن ـــکل را ب ـــع مش جوام
پیـــدا  را  راهکار هایـــی  شـــده  باعـــث 
کننـــد تـــا خطـــرات و اثـــرات مخـــرب آن 
را بـــه حداقـــل برســـانند و موفـــق شـــده 
ـــن  ـــد و همی ـــکار کردن ـــا ان ـــد و بعضی ه ان
ـــا مشـــکل اعتیـــاد  موضـــوع باعـــث شـــد ت

در ایـــن جوامـــع ریشـــه دار ترشـــود.
اعتیـــاد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  ایشـــان 
بـــرای  فراوانـــی  جنبـــی  مشـــکالت 
متعـــدد  آســـیب های  و  خانواده هـــا 
اجتماعـــی را بـــرای جوامـــع بـــه ارمغـــان 
بـــه  اشـــاره  بـــا  همچنیـــن  و  میـــاورد 
اشـــکال مختلـــف اعتیـــاد در جامعـــه 
افـــزود: راهـــکار تمـــام ایـــن مســـائل و 
مشـــکالت تنهـــا بـــه دســـت جوانـــان و آن 
هـــم توســـط آموزش هـــای ایـــن چنینـــی 
ـــری  ـــر پذی ـــرا تاثی ـــردد، زی ـــی گ ـــق م محق
ـــردی در  ـــم و کارب ـــری مه ـــاالن ام از همس

ایـــن زمینـــه اســـت.
از  تقدیـــر  ضمـــن  پایـــان  در  ایشـــان 
فعالیـــت هـــا و مشـــارکت بســـیار بـــا ارزش 
ـــد  ـــت بای ـــن فعالی ـــت: ای ـــر گف ـــالل احم ه
بصـــورت مســـتمر ادامـــه داشـــته باشـــد 
و بـــه جایـــی برســـیم کـــه بـــا افتخـــار 
ـــه  ـــال ب ـــدز و مبت ـــار کمتریـــن بیمـــاری ای آم

اعتیـــاد در بیـــن جوانـــان و نوجوانـــان 
ــا  ــه مـ ــرا کـ ــم چـ ــزارش کنیـ ــور گـ را در کشـ
توانســـتیم یـــک میلیـــون نفـــر را آمـــوزش 

بدهیـــم.
دکتـــر علـــی اکبـــر طاهـــر اقـــدم قائـــم 
معـــاون  و  دانشـــگاه  رئیـــس  مقـــام 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ اجتماعـ
ـــز  ـــی تبری ـــتی، درمان ـــات بهداش و خدم
در ادامـــه برنامـــه ضمـــن بیـــان تعریـــف 
ـــی بهداشـــت از ســـالمت  ـــازمان جهان س
گفـــت: پیشـــرفت و توســـعه جامعـــه 
ـــالم  ـــان س ـــت انس ـــه دس ـــا ب ـــدار تنه پای

محقـــق می شـــود  
 ایشـــان ضمـــن تقدیـــر از همـــکاری و 
مشـــارکت صمیمانـــه جمعیـــت هـــالل 
احمـــر بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
و ورود بـــه فعالیتهایـــی در خصـــوص 
در  اجتماعـــی،  آســـیب های  کاهـــش 
راس آنهـــا اعتیـــاد اشـــاره نمـــود و افـــزود: 
مـــواد  اســـتعمال  ســـن  متاســـفانه 
آمـــده و  پاییـــن  مـــا  مخـــدر در کشـــور 
تنهـــا اقـــدام تاثیـــر گـــذار، اطـــالع رســـانی 
اســـت  مـــردم  ســـالمت  ســـواد  وارتقـــاء 
ـــرات ایـــن دوره از کارگاه هـــای  ـــا اث مطمئن
آموزشـــی کشـــوری تربیـــت مربـــی بـــرای 

ـــک  ـــده نزدی ـــاد در آین ـــگیری از اعتی پیش
مشـــخص خواهـــد شـــد.

کـــرد:  امیـــدواری  ـــراز  ـ ـ ـ ـ ـ اب ـــان  ـ ـ ـ ـ ایشـ
کارگاه هـــای  از  دوره  شـــش  برگـــزاری 
ــان  ــرای جوانـ ــار بـ ــگیری از اعتیـ پیشـ
ـــال  ـــب انتق ـــرژی موج ـــد و پران عالقمن
بـــرای خانواده هـــا  آموزش هـــای الزم 
نوجوانهـــای  و  جوانهـــا  دیگـــر  و 
ـــث  ـــا ع ـــوع ب ـــن موض ـــود و ای ـــور ش ـ کشـ
ـــردم در عرصـــه  ـ ـ ـــئوالنه مـ ـ ـ حضـــور مسـ
ـــاد  ـ ـ ـ ـــگیری و مبـــارزه بـــا اعتیـ ـ پیشـ

باشـــد.
بـــر  کارگاه هـــا  ایـــن  اســـت:  گفتنـــی 
توانســـت   SHEP model اســـاس 
از  نفـــر  تعـــداد ۵00  طـــی شـــش دوره 
سرشـــاخه های جوانـــان هـــالل احمـــر 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــوزش ده ـــور را آم کش
اســـتقبال شـــرکت کننـــدگان و پـــس 
خوراندهـــای احصـــاء شـــده از تاثیـــر 
آموزشـــی  مـــدل  ایـــن  گـــزاری خـــوب 
دیگـــر  نفـــر   ۵00 بناســـت  کشـــور  در 
آمـــوزش  بعـــدی کارگاههـــا  در ســـری 
بصـــورت  نفـــر   1000 ایـــن  و  ببیننـــد 
ـــان  آبشـــاری یـــک میلیـــون نفـــر از جوان
و نوجـــوان کشـــور را آمـــوزش دهنـــد.
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کارگاه پیشگیری از رفتارهای خودکشی در مرکز بهداشت استان

در راســـتای پیگیـــری سیاســـت های وزارت بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
بـــا هـــدف پیشـــگیری از رفتارهـــای خودکشـــی در جمعیـــت نوجوانـــان و جوانـــان در 
کارگاه پیش گیـــری از رفتارهـــای خودکشـــی در تاریـــخ 30  محیط هـــای آموزشـــی، 
مـــرداد بـــا همـــکاری واحـــد مشـــاوره آمـــوزش و پـــرورش اســـتان بـــرای همـــکاران 

گردیـــد. روانشـــناس و مشـــاورین آمـــوزش و پـــرورش اســـتان برگـــزار 
گـــروه  کارگاه، اصـــل رحیمـــی رئیـــس  به گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، در ایـــن 
ــز بهداشـــت  ــاد مرکـ ــگیری از اعتیـ ــی و پیشـ ــی، اجتماعـ ــالمت روانـ ــان سـ کارشناسـ
ــای  ــه آمار هـ کارگاه؛ بـ ــن  ــی ایـ ــداف آموزشـ ــان اهـ ــدم و بیـ ــن خیرمقـ ــتان، ضمـ اسـ
کشـــوری خودکشـــی اشـــاره نمـــوده و بـــا مقایســـه آمارهـــای موجـــود اســـتان  جهانـــی و 
ــر  ــا 24 ذکـ ــنی 1۵ تـ ــروه سـ گـ ــی را  ــر خودکشـ ــنی در معـــرض خطـ ــروه سـ گـ ــومین  سـ
گانـــه ) همگانـــی، انتخابـــی  کـــرده و اهمیـــت اجـــرای برنامه هـــای پیشـــگیری ســـه 

ــاد آوری نمودنـــد. و مـــوردی( در محیط هـــای آموزشـــی را یـ
والدیـــن  و  معلمیـــن  دانش آمـــوزان،  بـــر  عـــالوه  کـــرد  کیـــد  تا رحیمـــی  اصـــل 
ـــه و در  گرفت ـــرار  ـــگیری ق ـــای پیش ـــش برنامه ه ـــت پوش ـــد تح ـــز بای ـــوزان نی دانش آم

ــدارس را در افزایـــش  ــاورین مـ ــان نقـــش مشـ ــد. ایشـ ــارکت نماینـ ــر مشـ ــن امـ ایـ
بـــه موقـــع  تشـــخیص  نیـــز  و  اجتماعـــی  ارتقـــای مهارت هـــای  و  آوری  تـــاب 
کتورهـــای موثـــر بـــر رفتارهـــای خودکشـــی در دانش آمـــوزان و ارجـــاع  ریســـک فا
ــد  کیـ ــورد تا ــر را مـ ــر در معـــرض خطـ ــوزان پرخطـ ــع دانش آمـ ــه موقـ و مراقبـــت بـ

ــرار دادنـــد. قـ
فوق تخصـــص  شـــاهرخی  دکتـــر  ترتیـــب  بـــه  کارگاه  ایـــن  در  اســـت  گفتنـــی 
ح بخـــش، روانپزشـــک و عضـــو هیئـــت علمـــی  کـــودکان، دکتـــر فر روانپزشـــکی 
ـــز و دکتـــر شـــالچی روانشـــناس و عضوهیئـــت علمـــی  ـــوم پزشـــکی تبری دانشـــگاه عل
دانشـــگاه شـــهید مدنـــی تبریـــز در زمینه هـــای مرتبـــط بـــا رفتارهـــای خودکشـــی 
گروه هـــای در معـــرض خطـــر و عوامـــل موثـــر در  )دالیـــل اصلـــی و اولیـــه خودکشـــی، 
کننـــدگان بـــه خودکشـــی، رســـانه و اثـــرات  ایـــن اختـــالل، مداخـــالت موثـــر در اقـــدام 
کاهـــش خودکشـــی( بـــه صـــورت مفصـــل بحـــث و آمـــوزش دادنـــد.  آن بـــر افزایـــش یـــا 
همچنیـــن بســـته آموزشـــی پیشـــگیری از خودکشـــی در جمعیـــت دانش آمـــوزی 

کننـــده توزیـــع شـــد. جهـــت اســـتفاده در مـــدارس در بیـــن همـــکاران شـــرکت 

بازدید تیم ارتقای سالمت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه جامع و 
همگانی سالمت شهرستان اسکو

ســالمت  همگانــی  و  جامــع  شــبکه 
شهرســتان اســکو توســط تیــم ارتقــای 
ســالمت نظــام اداری دانشــگاه علــوم 

پزشــکی مــورد بازدیــد قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از روابــط 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی 
ــی )ره(  ــام خمین ــتان ام ــز، بیمارس تبری
ــالمت  ــع س ــات جام ــز خدم ــکو، مراک اس
همچنیــن  و  روســتایی  و  شــهری 
ــکو، روز  ــبکه اس ــتادی ش ــای س واحده

ســه شــنبه ســی ام مــرداد مــاه نــود و 
هفــت توســط تیــم ارتقــای ســالمت 
نظــام اداری مــورد پایــش وارزیابــی قــرار 

گرفــت.
ــمی  ــی دکترهاش ــن ارزیاب ــدای ای در ابت
جامــع  شــبکه  سرپرســت  اقــدم، 
ــکو،  ــتان اس ــالمت شهرس ــی س وهمگان
ضمــن خــوش آمد گویی گفــت:  ارزیابی 
عملکــرد وپایــش فعالیتها توســط تیم 
ارتقــای ســالمت نظــام اداری و اعــالم 
نکته نظــرات و کمبودها باعــث اصالح 
درامــور اجرایــی و باالرفتــن کیفیــت ارائــه 
خدمــات مطلــوب ســالمت بــه مــردم 

ــد. ــد ش خواه
ابراهیــم صومــی، رئیــس اداره بازرســی، 
بــه  وپاســخگویی  عملکــرد  ارزیابــی 
شــکایات ورئیــس تیم ارتقای ســالمت 
بــاالی  ارزش  یــادآوری  ضمــن  نیــز 
خودارزیابــی دردانشــگاه، خاطــر نشــان 
ــع  ــث رف ــی باع ــن ارزیابی های ــد چنی ش
مشــکالت واحدهــا و باالرفتــن کیفیــت 

ــد. ــد ش ــات خواه ــه خدم ارائ
در ادامـــه کارشناســـان ارتقـــای ســـالمت 
اداری، واحدهـــای مختلـــف شـــبکه از 
جملـــه  معاونت بهداشـــت، مـــددکاری، 
محیـــط،  بهداشـــت  داروخانه هـــا، 

ملزومات مصرفی، تجهیزات پزشـــکی، 
حـــوزه  حســـابداری های  انبارهـــا، 
بهداشـــت و بیمارســـتان، کارگزینـــی، 
درآمـــد،  پرســـتاری،  دفتـــر  تـــدارکات، 
روابـــط عمومـــی  و  مـــدارک پزشـــکی 
و تکریـــم اربـــاب رجـــوع وصیانـــت از 
حقـــوق شـــهروندی، را مـــورد ارزیابـــی 
در  کـــه  جلســـه ای  طـــی  و  داده  قـــرار 
شـــبکه،  ســـتاد  کنفرانـــس  ســـالن 
ـــبانه روزی  ـــالش ش ـــد، از ت ـــزار گردی برگ
همـــکاران تشـــکر نمـــوده و نواقـــص 
موجـــود مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 

گرفـــت.
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گزارشی از روند برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
تجهیزات پزشکی در تبریز

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز وبه نقــل از روابط 
عمومــی معاونت غذا ودارو، از ســومین 
و  نمایشــگاه تجهیــزات  برگــزاری  روز 
ــارت  ــی، نظ ــکی و داروی ــات پزش ملزوم
و بازرســی بــر واحدهــای تولیــد کننــده، 
وارد کننــده، توزیــع وعرضــه کننــده در 
نمایشــگاه محصــوالت تجهیــزات و 
ملزومــات پزشــکی از طــرف معاونــت 
و  بــوده  کار  دســتور  در  دارو  و  غــذا 
قالــب  در  معاونــت  کارشناســان 
نظــرات  بررســی  ضمــن  اکیب هایــی 
کننــدگان  شــرکت  پیشــنهادات  و 
حیــث  از  را  موجــود  شــرکت های 
ــنامه  ــرکت در شناس ــت ش ــی اصال بررس
ســایت اداره کل تجهیــزات و ملزومــات 
مــورد  دارو  و  غــذا  ســازمان  پزشــکی 

قــرار دادنــد.  ارزیابــی 
معـــاون  پوالدفـــردش  جـــواد  دکتـــر 
مدیریـــت نظـــارت وارزیابـــی تجهیـــزات 
غـــذا  معاونـــت  پزشـــکی  وملزومـــات 
ایـــن  برگـــزاری  حاشـــیه  ودارو،  در 
نمایشـــگاه گفـــت.: مدیریـــت نظـــارت 
بـــر تجهیـــزات و ملزومـــات پزشـــکی 
همـــکاری  بـــا  دارو  و  غـــذا  معاونـــت 
معاونـــت درمـــان هـــردو ســـال یکبـــار 
نمایشـــگاهی  چنیـــن  برگـــزاری  بـــا 
بررســـی  را  موجـــود  پتانســـیل های 
و  تولیـــدی  شـــرکتهای  رقابـــت  بـــا  و 
و  داخلـــی  توزیـــع  مراکـــز  نماینـــدگان 
بـــرای  مناســـب  خروجـــی  خارجـــی، 
کشـــور از نظـــر کیفـــی و کمـــی فراهـــم مـــی 
شـــود کـــه بـــرای بیمارســـتان هـــا و مراکـــز 

درمانـــی نیـــز مفیـــد مـــی باشـــد.

قابــل ذکــر اســت در غرفــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن تشــکیل 
جلســات متعــدد بــا مراکــز پخــش و 
نماینــدگان بیمارســتان هــا و مراکــز 
و  همــکاری  نحــوه  اســتان  درمانــی 
وتســهیل  نظــر  مــورد  اقــالم  تامیــن 
فرایندهــای خریــد نیــز بررســی شــد.

ــزاری نمایشــگاه انــواع  ـ ـ ـ ـ در ادامــه برگـ
ــور بــا موضوعــات  ـ ـ ـ ـ پمفلــت و بروشـ
کاال،  ســالمت  و  اصالــت  ــب  ـ ـ برچسـ
خوراکــی  محصــوالت  برچســب های 
ــامانه  ـ ـ ـ سـ معرفــی  و  ــامیدنی  ـ ـ آشـ و 
ـرای  ـ ـــماره 1۹0وزارت بهداشــت بـ ـ ـ شـ
راهنمایی هــای دارویــی توزیــع شــد.

نشستی با تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی استان در 
حاشیه نمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
از  نقـــل  وبـــه  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا و دارو 
هفدهمیـــن  برگـــزاری  روز  آخریـــن  در 
تجهیـــزات  بین المللـــی  نمایشـــگاه 
و ملزومـــات پزشـــکی دکتـــر نعمتـــی 
ـــی  ـــور فتح ـــر پ ـــذا و دارو و دکت ـــاون غ مع
بـــا تولیـــد  معـــاون درمـــان دانشـــگاه 
ـــتان  ـــکی اس ـــزات پزش ـــدگان تجهی کنن
نشســـتی برگـــزار کردنـــد در ایـــن نشســـت 
ـــور  ـــر از حض ـــن تقدی ـــی ضم ـــر نعمت دکت
در  اســـتانی  کننـــدگان  تولیـــد  فعـــال 
کشـــان  زحمـــت  را  آنـــان  نمایشـــگاه 
ســـالمت  عرصـــه  پنهـــان  و  اصلـــی 
عنـــوان و از تالش هـــای آنـــان در ایـــن 

عرصـــه تشـــکر نمـــود. 
را  خـــود  نقـــش  دارو،  و  غـــذا  معـــاون 
در ایـــن عرصـــه بـــه منزلـــه پلـــی بیـــن 
تولیـــد کننـــدگان و بیمـــاران دانســـت 
ــچ  ــدون هیـ ــرد بـ ــد کـ کـــه ســـعی خواهـ

ـــه  ـــر و عرص ـــاط قویت ـــن ارتب ـــکلی ای مش
ادامـــه  در  شـــود.  پهناورتـــر  ســـالمت 
ـــن  ـــز ضم ـــدگان نی ـــد کنن ـــت تولی نشس
معاونـــت  همـــکاری  از  قدردانـــی 
را  خـــود  مشـــکالت  دانشـــگاه  و  هـــا 
ــای  ــا پرداخت هـ ــی بـ کاهـــش نقدینگـ
ـــرار  ـــت ق ـــتانی، اولوی ـــگام بیمارس دیرهن
دادن خریـــد از تولیـــدات اســـتانی، رفـــع 
ابهامـــات خریـــد متمرکـــز تجهیـــزات 
پروانه هـــای  صـــدور  و  بیمارســـتانی 

بهداشـــتی تولیـــد عنـــوان کردنـــد.
درمـــان  معـــاون  فتحـــی  پـــور  دکتـــر 
ـــکالت  ـــه مش ـــخ ب ـــز در پاس ـــگاه نی دانش
مطـــرح شـــده گفـــت: رعایـــت کیفیـــت 
برابـــر بـــا قیمـــت برابـــر در خریدهـــای 
دانشـــگاه بـــا اولویـــت خریـــد اســـتانی 
ـــود و ســـعی مـــی شـــود  مدنظـــر خواهـــد ب
بـــا روش هـــای مختلـــف از جملـــه تهاتـــر 
بـــا مراکـــز دولتـــی دیگـــر و در اولویـــت 
ــه  ــد و عرضـ ــات تولیـ ــرار دادن مطالبـ قـ

کننـــدگان تجهیـــزات ایـــن مشـــکالت 
وی  نمایـــد.  رفـــع  وقـــت  اســـرع  در  را 
فراینـــد  خصـــوص  در  همچنیـــن 
خریـــد و تهیـــه تجهیـــزات و ملزومـــات 
کننـــدگان  شـــرکت  بـــه  بیمارســـتانی 

داد.  توضیـــح 
بـــه  پاســـخ  در  نیـــز  نعمتـــی  دکتـــر 
تســـریع صـــدور مجوز هـــای تولیـــدی 
افـــزود:  دارو  و  غـــذا  ســـازمان  در 
بـــا  شـــده  انجـــام  هماهنگـــی  طـــی 
خصـــوص  در  دارو  و  غـــذا  ســـازمان 

ـــدی  ـــای تولی ـــدور مجوزه ـــض ص تفوی
بـــا  بـــزودی  پزشـــکی،  تجهیـــزات 
اســـتانی کـــردن صـــدور مجـــوز تولیـــدات 
ــکالت تولیـــد  ــرقی مشـ ــان شـ آذربایجـ
کننـــدگان و رفـــت و آمدهـــای مکـــرر 
بـــه ســـازمان غـــذا و دارو حـــذف خواهـــد 
شـــد. گفتنـــی اســـت ایـــن نمایشـــگاه 
ســـاعت هیجـــده عصـــرروز جمعـــه، 
ـــه کار  ـــت ب ـــودو هف ـــاه ن ـــهریور م دوم ش

پایـــان داد. خـــود 
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آیین بزرگداشت زاد روز شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک 

ــیخ الرئیس  ــت زادروز ش ــن بزرگداش آیی
بــا  ـــک  ـ پزشـ روز  و  ــینا  ـ ـ سـ ابوعلــی  
ـتاندار، رئیس سازمان نظام   ـ حضور اسـ
پزشکی، مسئول نهاد نمایندگی مقام 
ــی  ــگاه و جمع ــری در دانش ــم رهب معظ
از اســاتید پیشکســوت در ســاختمان 
جدیــد دانشــکده داروســازی دانشــگاه 
شــد. برگــزار  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
روز  درمراســم  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
پزشــک، دکتــر ســعید پناهــی رئیــس 
بــا  اســتان  پزشــکی  نظــام  ســازمان 
تاکیــد بــر تــالش و فعالیــت ســتودنی 
در  توانمنــد  و  برجســته  پزشــکان 
روز  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

ــه جامعــه پزشــکی اســتان  پزشــک را ب
تبریک گفت و از خدمات دکتر صومی 
و همکارانشــان تشــکر و قدردانی نمود 
انتظامــی ســازمان نظــام  و عملکــرد 
نمــود. تشــریح  را  اســتان  پزشــکی 
دکتـــر محمدحســـین صومـــی رئیـــس 
ـــن  ـــز درای ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
مراســـم ضمـــن تبریـــک روز پزشـــک 
بـــه جامعـــه پزشـــکی از تـــالش هـــا و 
ـــوت  ـــه در کس ـــانی ک ـــه کس ـــات هم زحم
پزشـــکی و درجهـــت ســـالمت مـــردم 
ـــی  ـــکر و قدردان ـــد تش ـــی کنن ـــت م فعالی
کـــرد و افـــزود: بـــا شـــروع مـــدل جدیـــد 
ارجـــاع و پزشـــک خانـــواده، اصـــرار مـــا 
ــات  ــه خدمـ ــا ارائـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ بـ

صحیـــح  توزیـــع  و  درســـت  ســـالمت 
بیمـــاران در بیـــن بخشـــهای متعـــدد، 
ــه  ــردم وچـ ــه مـ ــراد چـ ــه افـ ــوق همـ حقـ
جامعـــه بـــه صـــورت جامـــع ادا شـــود.

دکتـــر صومـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ــع  ــوان مرجـ ــه عنـ ــکی بـ ــه پزشـ جامعـ
ــورد  ــود و پزشـــکان مـ محســـوب میشـ
بـــا  گفـــت:  هســـتند  مـــردم  اعتمـــاد 
توجـــه بـــه تغییـــر جامعـــه و مطالبـــات، 
پزشـــکان بایـــد رفتارمطلـــوب و درســـت 
ــورد  ــتان و در برخـ در مطـــب و بیمارسـ
ـــته  ـ ـ ـ ـــد داشـ ـ ـ ـــان های دردمنـ ـ ـ بـــا انسـ
ـــودی  ـ ـ ـــند تـــا شـــکایات رونـــد صعـ ـ ـ باشـ

ـــد. ـــته باش ـ ـ نداشـ
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 

ــاب  ــگاه ایج ــا دردانش ــه م ــت وظیف گف
میکنــد کــه هــم از مــردم حمایت کنیم 
را  قوانیــن  و  پزشــکی  از جامعــه  هــم 

ــم. ــرا کنی ــا اج یکج
بزرگداشـــت  آییـــن  اســـت:  گفتنـــی 
بـــه  داروســـاز  روز  و  پزشـــک  روز 
دانشـــگاه  درمـــان  معاونـــت  همـــت 
نظـــام  و  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
پزشـــکی اســـتان درســـالن همایـــش 
شـــد  برگـــزار  داروســـازی  دانشـــکده 
پزشـــکان،  از  مراســـم  ایـــن  در  و 
داروســـازان، دندانپزشـــکان، ماماهـــا، 
رژیـــم  و  آزمایشـــگاه  متخصصـــان 
درمانگـــران نمونـــه دانشـــگاه علـــوم 

شـــد. تقدیـــر  تبریـــز  پزشـــکی 

Berghmans کارگاه پیشرفته سه روزه فیزیوتراپی کف لگن با تدریس پروفسور

کارگاه پیشــرفته ســه روزه فیزیوتراپــی کــف لگــن بــا 1۵ امتیــاز بازآمــوزی 2۷ تــا 2۹ مــرداد مــاه در کلینیــک تخصصــی دانشــکده علــوم توانبخشــی تبریــز برگــزار شــد. دبیــر 
علمی این کارگاه خانم دکتر فریباقادری و دبیر اجرایی فیزیوتراپیســت محمد شــفایی بود. Dr Bary Beghmans و Dr Maura Seleme در این کارگاه تدریس نمودند.
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WHO با NPMC آغاز برنامه های مشترک

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر محمــود یوســفی مســئول برنامه هــای همــکاری مشــترک  بــه 
گفــت: دور جدیــد ایــن همــکاری هــا در قالــب یــک برنامــه  کوتــاه  گفتگویــی  NPMC بــا WHOدر خصــوص ایــن برنامه هــا در 

بین المللــی در ســطح منطقــه EMRO نهایــی شــده اســت.
ایــن برنامه هــا شــامل چهــار زیــر برنامــه ) دوبرنامــه آموزشــی و دو برنامــه پژوهشــی ( در زمینــه توانمنــد ســازی مدیــران نظــام 

ســالمت در ســطح منطقــه ای میباشــد.
کنــون در راســتای اجــرای برنامــه کاری مذکــور، اولین برنامه مشــترک تحــت عنــوان Training of trainers )TOT( برای  هــم ا
ــا ۹ شــهریور در محــل NPMC بــا حضــور اســاتید بین المللــی  کشــور عــراق و افغانســتان ازتاریــخ 4 ت مدیــران بیمارســتانی دو 

ســازمان جهانــی بهداشــت اجــرا میشــود.
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معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت: 
آیین نامه انجمن های ورزشی دانشجویی در مهرماه سال جاری ابالغ خواهد شد

معــاون دانشــجویی و فرهنگــی وزیــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از 
ورزشــی  انجمن هــای  آیین نامــه  ابــالغ 
ســال جاری  مــاه  مهــر  در  دانشــجویی 
خبــر داد و گفــت: بایــد اهتمــام ویــژه ای 
ورزشــی  انجمن هــای  تشــکیل  بــه 
علــوم  دانشــگاه های  دانشــجویان 
پزشــکی داشــته باشــیم کــه تاســیس 
ـزایی را در پیشرفت  ـ ـ انجمن ها نقش بسـ

ایفــا می کنــد. ــگاه ها  ـ ـ ـ ورزش در دانشـ
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
تبریــز، دکتــر محمــد  علــوم پزشــکی 
افتتاحیــه  مراســم  در  فراهانــی  رضــا 
ورزشــی  المپیــاد  ســیزدهمین 
دانشــگاه های  پســر  دانشــجویان 
ــا بیــان  علــوم پزشــکی کشــور در تبریــز ب

این کــه ایــن مراســم بزرگتریــن رویــداد 
فرهنگــی در طول 33 ســاله عمــر وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
هزارنفــر  ســه  از  بیــش  گفــت:  اســت، 
فنــی،  کادر  اعضــای  دانشــجویان،  از 
داوران، مربیــان و عوامــل اجرایی در این 
طوری کــه  بــه  کردنــد؛  شــرکت  رویــداد 
اجــرای  عوامــل  درصــد   20 انــدازه  بــه 
بازی هــای آســیایی بــوده کــه در حــال 
می شــود. برگــزار  اندونــزی  در  حاضــر 
ســازماندهی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بســیار  امــری  رویداد  هایــی  چنیــن 
دانشــگاه  میزبانــی  از  اســت؛  دشــوار 
علــوم پزشــکی تبریــز کــه در برگــزاری 
چنین مراســم با شــکوهی نقش قابل 
توجهــی را ایفــا کــرده، تشــکر مــی کنــم.

ورزشـــی  بودجـــه  اختصـــاص  از  وی 
بـــرای دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی 
بـــار  اولیـــن  بـــرای  خبـــر داد و گفـــت: 
بودجـــه ورزشـــی دانشـــگاه های علـــوم 
پزشـــکی ردیـــف خاصـــی پیـــدا کـــرده و 
دانشـــگاه ها موظـــف هســـتند تمـــام 
بودجـــه را در حـــوزه ورزش هزینـــه کننـــد.
فرهنگـــی  و  دانشـــجویی  معـــاون 
آمـــوزش  و  درمـــان  وزیربهداشـــت، 
پزشـــکی بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت توجـــه 
بـــه  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه های 
المپیـــاد ورزش هـــای همگانـــی، عنـــوان 
مســـابقات  تـــا  اســـت  ضـــروری  کـــرد: 
ـــود. ـــزار ش ـــگاه ها برگ ـــادی در دانش المپی
رغـــم  علـــی  داد:  ادامـــه  فراهانـــی 
ـــور،  ـــم در کش ـــادی حاک ـــکالت اقتص مش

ایـــن رویـــداد در ســـال جـــاری بهتـــر از 
ســـال های گذشـــته برگـــزار می شـــود؛ 
علـــوم  دانشـــگاه   ۵۸ طوری کـــه  بـــه 
ایـــن  در  کشـــور  سرتاســـر  از  پزشـــکی 
کرده انـــد. شـــرکت  ورزشـــی  المپیـــاد 

افتتاحیـــه  مراســـم  اســـت:  گفتنـــی 
ـــی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد ورزشـ ـ ـ ـ ـــیزدهمین المپیـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــگاه های  ـ ـ ـ ـ ـ ــر دانشـ ـــجویان پسـ ـ دانشـ
ـــهید  ـ ـ ـ ـــت در ســـالن شـ ـ وزارت بهداشـ

ـــز برگـــزار شـــد. ـ ـ پورشـــریفی تبریـ

دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 
بهترین زمان پرورش استعداد دانشجویان دوران دانشجویی است

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز، رئیــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز و رئیــس ســتاد 
اجرایــی ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی 
بهداشــت  وزارت  پســر  دانشــجویان 
ــاله دانشــجویی  ــد س گفــت: دوران چن
بایــد  رو  ایــن  از  می رســد  پایــان  بــه 

گرانبهــای دانشــجویی را غنیمــت بشــمارید و بدانیــد بهتریــن زمــان  ایــن فرصــت 
پــرورش اســتعداد شــما دانشــجویان همیــن زمــان دانشــجویی اســت.

دکتــر محمــد حســین صومــی در آییــن افتتاحیــه ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی 
دانشــجویان پســر وزارت بهداشــت بــا بیــان ایــن مطلــب خطــاب بــه ورزشــکاران 
حاضــر در ایــن مراســم گفــت: شــما دانشــجویان ورزشــکار باید تالش کنیــد در وهله 
اول بــه تقویــت جســم و روح خــود بپردازیــد و ســپس بــا آمادگــی کامــل بــه تحصیــل 

خــود ادامــه دهیــد.
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گفــت: یــاد  گرامیداشــت شــهدای دفــاع مقــدس و انقــالب اســالمی  وی بــا اشــاره بــه 
کــرده انــد  کــه بــه ایــن مــرز و بــوم خدمــت  همــه شــهیدان و همــه انســان های بزرگــی 
ــز مقــدم همــه  ــرای همــه حاضــران عزی ــا آرزوی موفقیــت ب ــم و ب گرامــی مــی داری را 
میهمــان، دانشــجویان، سرپرســتان، مدیــران و رؤســای دانشــگاه ها رادر تبریــز شــهر 

گرامــی مــی دارم. اولیــن هــا 
رئیس ســتاد اجرایی ســیزدهمین المپیاد ورزشــی دانشــجویان پســر وزارت بهداشت 
کــه ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی دانشــجویان پســر  کــرد: خوشــحالیم  خاطرنشــان 
ــه دلیــل ضیــق  ــر ب گ ــزار می شــود ا ــز برگ کشــور در تبری ــوم پزشــکی  دانشــگاه های عل
وقــت ومحدودیــت زمانــی بــرای برگــزاری المپیــاد کمبــودی بــود بــر مــا ببخشــید، بــا 

تمامــی وجــود حضــور شــما را در تبریــز پذیــرا هســتیم.
کــه اولیــن دانشــگاه جهــان اســالم در تبریــز  گفــت: مــا افتخــار می کنیــم  صومــی 
تاســیس شــد و بعــد از شــروع دانشــگاه های مــدرن دومیــن دانشــگاه در ســال 1336 
در تبریــز تاســیس شــد؛ همــه این هــا باعــث بــه وجــود آمــدن شــرایط ویــژه در تبریــز 
شــده اســت و مــا خوشــحالیم شــما دانشــجویان از نــژاد هــا و اقــوام مختلــف در تبریــز 

حضــور داریــد.
گفــت: شــما ورزشــکاران در میادیــن  وی خطــاب بــه ورزشــکاران حاضــر در مراســم 
ورزشــی و مســابقات صادقانــه هــر نتیجــه ای کــه حاصــل شــد را بپذیریــد تــا پهلوانــی 
کــه میزبــان شــما عزیــزان هســتیم و امیدواریــم ایــن  بــه ظهــور برســد. خوشــحالیم 
ا زخداونــد منــان  را ارج مــی نهیــم و  روزهــا به شــما خــوش بگــذرد. حضورتــان 

موفقیــت شــما را مســئلت داریــم.
گفتنی اســت: مراســم افتتاحیه ســیزدهمین المپیاد ورزشــی دانشــجویان پســر وزارت 

بهداشــت در ســالن شــهید پورشــریفی تبریز برگزار شــد.
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جلسه هماهنگی و بررسی مشکالت دارویی استان به 
میزبانی معاونت غذا و دارو

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
جلســه  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
هماهنگی و بررسی مشــکالت دارویی 
بــا حضــور معــاون غــذا و دارو، مدیــر دارو 
و کارشناســان امور دارویی شــبکه های 
شهرســتان های  ودرمــان  بهداشــت 
ایــن  کنفرانــس  ســالن  در  اســتان 

شــد. برگــزار  معاونــت 
در ایــن جلســه دکتــر نعمتــی معــاون 
بعضــی  کمبــود  گفــت:  دارو  و  غــذا 
نشــانه  خــاص  دارویــی  برندهــای 
و  نبــوده  دارو  آن  کاهــش  یــا  کمبــود 
انــواع برندهــای دیگــر در کشــور موجــود 
ــوص  ــن خص ــد در ای ــه بای ــد ک ــی باش م
پزشکان و متخصصان همکاری الزم 

را داشــته باشــند.

دکتــر نعمتــی ادامــه داد: کارشناســان 
ــت از  ــبکه های بهداش ــی ش ــور داروی ام
ــارت  ــذا و دارو در نظ ــت غ ــازوان معاون ب
و بازرســی از داروخانه ها بوده و تشــدید 
اولویــت  در  را  داروخانه هــا  از  بازرســی 
کاری خــود قــرار داده کــه ایــن عمــل بــه 

ــود. ــد ب ــاران خواه ــردم و بیم ــع م نف
مــواد  و  دارو  مدیــر  آقاجانــی  دکتــر 
امــور  کارشناســان  از  نیــز  آور  اعتیــاد 
و  ـــت  ـ بهداشـ ــبکه های  ـ ـ شـ دارویــی 
درخواســت  هــا  شهرســتان  درمــان 
بیشــتری  حوصلــه  و  دقــت  بــا  کــرد 
مشــکالت  آوری  گــرد  بــه  نســبت 
تابعــه  شهرســتان های  در  دارویــی 
بــه  دقیــق  نظــارت  بــا  بخصــوص 
و  اقــدام  بیمارســتان  داروخانه هــای 

ــای بعضــی اقــالم دارویــی  ـ ـ ـ کمبودهـ
بــه دلیــل  در بعضــی شهرســتان هــا 
ــه  ــع نامتناســب را در اســرع وقــت ب توزی
دهنــد. گــزارش  دارو  و  غــذا  معاونــت 
کــرد:  تاکیــد  اســتان  داروی  مدیــر 
صــورت  در  اســتان  داروخانه هــای 
داشــتن انبــار دارویــی بــرای داروخانــه 
بــه معرفــی محــل آن  خــود موظــف 
بــرای کارشناســان دارویی می باشــند و 
در صــورت عــدم معرفــی انبــار داروخانــه 
توســط مســئول داروخانــه، کشــف انبار 
بــه عنــوان احتــکار  یــا داروی غیرمجــاز 
تلقــی شــده و برابر قانون بــا  آن برخورد 

خواهــد شــد.

وی ادامــه داد: نگهــداری و عدم عرضه 
دارو بــرای افزایــش یــا تغییــر قیمــت 
برخــورد  و  شــده  محســوب  جــرم  آن 
قانونــی بــا مســئول داروخانــه مذکــور 
آقاجانــی  دکتــر  آمــد.  خواهــد  بعمــل 
نســبت بــه رســیدگی شــکایات مردمــی 
ــزود:  ــرده و اف ــاره ک ــز اش ــا نی از داروخانه ه
می تواننــد  دارویــی  امــور  کارشناســان 
بســیاری از شبهات و شــکایات دارویی 
و  نمــوده  بررســی  را  داروخانه هــا  از 
درخواســت داروهــای خــاص و کمیــاب 
شــهید  تعــاون،  داروخانه هــای  بــه  را 
توفیقــی، هــالل احمــر و یــا داروخانــه 
ــد. ــی نماین ــازی معرف ــکده داروس دانش

پس از 8 روز رقابت، در پایان بزرگترین رویداد ورزشی دانشگاههای کشور
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نایب قهرمان سیزدهمین 

المپیاد ورزشی دانشجویان پسر وزارت بهداشت شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ترتیــب  بــه  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
ــا  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
کســب 16۸ امتیاز بر ســکوی نخســت، 
بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کســب 144 امتیــاز بــر ســکوی نائــب 
قهرمانــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــر ســکوی  ــاز ب ــا کســب 11۸ امتی شــیراز ب
ســوم ســیزدهمین دوره المپیاد ورزشی 
دانشــجویان پسر دانشــگاه های علوم 

پزشــکی کشــور ایســتاد.
از رقابتهــا بیــش  ایــن دوره  پایــان  در 
از 2۵00 دانشــجو از ۵۹ تیــم دانشــگاه 
رشــته ورزشــی،  علــوم پزشــکی در 12 
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
تبریــز  تیم هــای  و  اول  جایــگاه  در 
در  شــیراز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  و 
ــد. ــای گرفتن ــوم ج ــای دوم و س مقام ه
در رشــته والیبــال ایــن دوره از مســابقات 
مشــهد،  دانشــگاه های  المپیــاد، 
تــا  اول  مقام هــای  ایــران  و  اصفهــان 

ســوم رقابــت هــا را کســب کردنــد.
در رشــته بســکتبال نیــز دانشــجویان 
شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بهشــتی مقام نخســت را از آن خود کرد 
ــاه در  ــهد و کرمانش ــگاه های مش و دانش
مقام هــای دوم و ســوم جــای گرفتنــد.
ــران  ـ ـ ـ ـ ـ ــته فوتبــال تیــم پسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ در رشـ
ــگاه های تبریــز، کرمــان و شــیراز  ـ دانشـ
جایگاه هــای اول تــا ســوم را بــه خــود 

دادنــد. اختصــاص 
ــگاه  ـ ـ ـــون دانشـ ـ ـ ـ ــته بدمینتـ ـ ـ ـ ـ ـ در رشـ
ــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اول  اصفهــان  علوم پزشــکی 
و دانشــگاه های تبریــز در رتبــه دوم و 
ــیراز و  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــم دانش تی

مشــهد مقــام ســوم قــرار گرفتنــد.
دانشــگاه های علوم پزشــکی اصفهان، 
تبریــز  و شــهید بهشــتی نیــز بــه عنــوان 
تــا ســوم رشــته شــنا را  تیم هــای اول 

ــد. ــب کردن کس
در رشــته تنیــس روی میــز نیــز تیــم 
دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز در مقام 

نخســت را کســب کــرد، تیــم مشــهد 
مقــام دوم را بدســت آورد و تیم هــای 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و 

بهزیســتی مشــترکا ســوم شــدند.
در رشــته دوومیدانی نیز دانشگاه های 
رتبه هــای  در  شــیراز  تبریــز، همــدان، 

ــرار گرفتنــد. ــا ســوم ق اول ت
در رشــته تیــر انــدازی نیــز تیم هــای 
اصفهــان، مشــهد و دانشــگاه علــوم 
ــا  ــای اول ت ــز مقام ه ــران نی ــکی ای پزش

ســوم را بدســت آوردنــد.
مقــام  تبریــز  تیم هــای  کاران  رزمــی 
نیــز  شــیراز  و  بهشــتی  شــهید  اول، 
توانســتند مقــام دوم رشــته کاراتــه را 

دهنــد. اختصــاص  خــود  بــه 
در رشــته تکوانــدو دانشــگاههای علــوم 
پزشکی گیالن، شهید بهشتی و شیراز 

بــه ترتیــب مقام هــای اول تــا ســوم ایــن 
رشــته را بــه دســت آوردنــد.

در رشــته کشــتی دانشــگاههای علــوم 
بــه  اهــواز  و  مشــهد  شــیراز،  پزشــکی 
ترتیــب مقام هــای اول تــا ســوم ایــن 
اختصــاص  خــود  بــه  را  رقابت هــا 

دادنــد.
دانشــگاههای  شــطرنج  رشــته  در 
و  شــیراز  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
اصفهــان بــه ترتیــب مقام هــای اول 
تــا ســوم ایــن رقابــت هــا را بــه خــود 

دادنــد. اختصــاص 
ــی  ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ورزشـ ـ ـ ـ ـ ـیزدهمین المپیـ ـ ـ ـ سـ
ــگاه های علوم  ـ ــجویان دانشـ ـ ـ دانشـ
پزشــکی تبریــز از تاریــخ 1 تا ۸ شــهریور 
ــوم پزشــکی  ــی دانشــگاه عل ــه میزبان ب

تبریــز برگــزار شــد.
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آیین افتتاحیه مرکز همکار شبکه بین المللی مرور نظام مند و ترجمان دانش استرالیا و ایران در تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، آییــن افتتاحیــه مرکــز   بــه 
ــا  همــکار شــبکه بین المللــی مــرور نظام منــد و ترجمــان دانــش اســترالیا و ایــران ب
حضــور دکتــر باقر الریجانی معاون آموزشــی وزارت بهداشــت، رییــس کالن منطقه2 
آمایشــی و مســئوالن مرکــز تحقیقــات پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد ایــران، اســاتید و 
دانشــجویان، در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در دانشــکده داروســازی برگزار شــد. 
دکتــر محمــد حســین صومــی رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز در ایــن آییــن 
ضمــن تشــکر از تــالش همــکاران مرکــز تحقیقــات پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد ایــران 
کــرد: در دوســال گذشــته، هــر بــار کــه دکتــر باقــر الریجانــی، معــاون آموزشــی  عنــوان 
کــه دانشــگاه علــوم  وزیــر بهداشــت بــه تبریــز ســفر داشــتند، مــا از زبانشــان شــنیدیم 
پزشــکی تبریــز دانشــگاهی پویاســت و امــروز نیــز از پویایــی و ســرزندگی علــوم 
کــه  پزشــکی تبریــز بــه نقطــه قــوت ایــن دانشــگاه یــاد کردنــد. اعتقــاد مــا ایــن اســت 

کیــد بــر لــزوم مصــوب شــدن  ماهیــت دانشــگاه، پویایــی اســت. دکتــر صومــی بــا تا
ســاختار و ردیــف بودجــه ای ایــن مرکــز علمــی آموزشــی گفــت: رســمیت ایــن مرکــز از 
اولویت هــای آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی می باشــد در ضمــن صحبت هــای 
رئیــس دانشــگاه، دکتــر الریجانــی بــرای حل ریف بودجــه ای آن قول همــکاری دادند 
تا  کمک کنند که این نمونه موفق آموزشــی به یک ســاختار قوی در کشـــــور تبدیل 
شــود؛ کــه ایــن امــر با تشــویق حاضرین در جلســه همــراه بــود. الزم به ذکر اســت در این 
آییــن از دو کتــاب ترجمــه و بومــی ســازی شــده توســط مرکــز مرکــز تحقیقــات پزشــکی 
ــا عناویــن "درســنامه جامــع مــرور نظام منــد" و "درســنامه  ــر شــواهد ایــران ب مبتنــی ب
پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد" که به همت شــبکه بین المللی مــرور نظام منــد و ترجمان 
دانــش اســترالیا تدویــن شــده بــود رونمایــی شــد و در آخــر ایــن مراســم از فعــاالن مرکــز 

تحقیقــات پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد ایــران بــا اهــدای هدیــه تقدیــر بــه عمــل آمد.

جراحی افتادگی رحم و مجاری ادراری به روش 
الپاراسکوپی

عمــل الپاراســکوپی افتادگــی رحــم و مجــاری ادراری و بی اختیــاری ادراری بــا 
هــدف آمــوزش جراحــان توســط جــراح و متخصــص فرانســوی در بیمارســتان 

امــام رضــا )ع( تبریــز انجــام شــد.

ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جــراح  و  متخصــص  لول دیویــل 
اورولــوژی در تبریــز اظهار داشــت: بنده 
ــا هــدف توســعه و گســترش ایــن نــوع  ب
در  الپاراســکوپی  روش  بــه  عمل هــا 
سراســر جهــان بــه ایــران ســفر کــرده ام و 
خوشــحالم از اینکــه در شــهر تبریــز کــه 
یکــی از قطب هــای طــب ایران هســت 

ــام دادم. ــل را انج ــن عم ای
ســاله ای   3۷ زن  بیمــار  افــزود:  وی 
در  اختــالل  مشــکل  بــا  کــه  اســت 
ادرار  کنتــرل  عــدم  و  ادراری  سیســتم 
مرکــز  ایــن  بــه  رحــم  افتادگــی  نیــز  و 
مراجعــه کــرده بــود و بــا تماس هایــی 
کــه از ســوی دکتــر ســکینه ابراهیمــی 
ــه  ــران، ب ــه ای ــده ب ــوت بن ــر دع ــی ب مبن
تبریــز آمــده ام و امیــدوارم طــی چنــد 

روزی کــه در ایــران خواهــم بــود، بتوانم 
حداقــل چنــد مــورد از ایــن نــوع عمل ها 
را انجــام دهــم. یــک چهــارم زنــان دنیــا 
بــا مشــکل افتادگــی رحــم و مجــاری 

هســتند. مواجــه  ادراری 
ایــن جــراح متخصــص اورولــوژی بــا 
ــارم  ــک چه ــدود ی ــه ح ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــکل  ــن مش ــا ای ــا ب ــان دنی ــت زن جمعی
مواجــه هســتند، اضافــه کــرد: طبــق 
آخریــن آمارهــای به دســت آمــده قریــب 
بــه یــک چهــارم جمعیــت زنــان دنیــا با 
مشــکل اختــالل و بی اختیــاری ادراری 
و افتادگی رحم مواجه هســتند، از این 
رو بنــده بــه عنــوان رئیــس انجمــن 
انترنشــنال یوروجایــن اکولوژیــک بــا 
هــدف ترویج و گســترش تکنیــک این 
عمــل بــه روش الپاراســکوپی و به امید 

کاهــش تعــداد افــراد مبتــال بــه ایــن نــوع 
بیمــاری بــه اکثــر مناطــق جهــان ســفر 
می کنــم. دیویــل، در خصــوص ابــداع 
ایــن  گفــت:  روش  ایــن  و چگونگــی 
ــال 1۹۹3  ــی را در س ــل جراح روش عم
ــار بــه مــورد اجــرا  خــودم بــرای اولیــن ب
موفقیت آمیــز  اتفاقــًا  کــه  گذاشــتم 
ــغ بــر یک هــزار  ــا بــه امــروز بال بــوده و ت
عمــل بــه ایــن روش انجــام داده ام 
آنهــا  از  درصــد   ۹0 از  بیــش  کــه 

اســت. بــوده  موفقیت آمیــز 
رئیـــس انجمـــن بین المللـــی یوروجاین 
اکولوژیـــک بـــا اشـــاره بـــه فاکتورهـــای 
بیمـــاری  نـــوع  ایـــن  انجـــام  در  موثـــر 
افـــزود: عوامـــل متعـــددی در بـــروز ایـــن 
نـــوع بیمـــار می توانـــد موثـــر باشـــد کـــه 

از جملـــه آنهـــا می تـــوان بـــه حاملگـــی 
ـــه روش  ـــد ب ـــه فرزن ـــش از س ـــان بی و زایم
طبیعـــی، چاقـــی و فشـــارهای داخـــل 

شـــکمی اشـــاره کـــرد.
روش  ایــن  بــا  عمــل  داد:  ادامــه  وی 
بــرای جــراح مشــکالت و ســختی هایی 
از  مزیت هایــی  بیمــار  بــرای  امــا  دارد 
ــش  ــان، کاه ــول درم ــش ط ــه کاه جمل
ــرش و  ــای ب ــدن ج ــدم باقی مان درد و ع

زخــم عمــل جراحــی را دارد.
ایــن عمــل در مــدت زمــان حــدود دو 
پــس  بیمــار  و  یافتــه  انجــام  ســاعت 
بیمارســتان  در  بســتری  روز  یــک  از 
ترخیــص و پــس از یک ماه می تواند به 
انجــام کارهــای روزانــه خود ادامــه دهد.
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سرمایه  انسانی، ارزشمندترین دارایی دانشگاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  
دکتــر طاهر اقدم گفت: ســازمان هایی 
ــوی  ــتوانه ق ــه از پش ــتند ک ــق هس موف
نیروهــای متخصــص و بــا اخــالق و 
بــا انگیــزه بهــره منــد گــردد. دغدغــه 
جهــان  موفــق  ســازمان های  مهــم 

بــا  فرهیختــه  کارکنانــی  تجمیــع 
شایســتگی های  و  مهــارت  و  دانــش 
اســت.  تحــول  ایجــاد  جهــت  الزم 
انــواع دیگــر ســرمایه،  بــرای ســاخت 
دانشــگاه و هــر ســازمان دیگــری بــه 

ســرمایه  انســانی نیــاز دارد.
ــان  ــا بی ــگاه ب ــی دانش ــاون اجتماع مع
دانــش  اقتصــاد  درعصــر  کــه  ایــن 
وابســته  اطالعــات  بــه  کــه   بنیــان 
اســت، دانــش و ســرمایه انســانی بــا 
پیــدا  روزافزونــی  ارزش  بــاال  مهــارت 

علــوم  دانشــگاه  گفــت:  اســت  کــرده 
پزشــکی تبریز نمودی از یک ســازمان 
ــه  ــان اســت، جایــی ک ــزرگ دانش بنی ب
دســتیابی  بــرای  دانــش  و  داده هــا 
بــه موفقیــت ارزشــمندترین جایــگاه 
را دارد و بــه همیــن دلیــل مدیریــت 
در  بایــد  دانشــگاه  انســانی  نیــروی 
انتخــاب کارمنــد و آمــوزش و ارتقــای 
گاهــی هــا و بــه روز کــردن توانمندیهــا  آ
کاری  انگیــزه  و  خالقیــت  تقویــت  و 

کنــد. مضاعــف  تــالش  همــکاران 

تبریــک  ضمــن  همچنیــن  ایشــان 
چهــارم شــهریور روز کارمنــد بــه تمامــی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  همــکاران 
صمیمانــه  حمایت هــای  از  تبریــز 
همــکاران دانشــگاه از زمــان تشــکیل 
علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی  معاونــت 
پزشــکی تبریــز تقدیــر و تشــکر کــرد و 
افــزود: همــکاران معاونت اجتماعی در 
ــی  ــده وزارت ــف ش ــداف تعری ــبرد اه پیش
بــه مشــارکت تمامــی اســاتید و  نیــاز 
همــکاران فرهیختــه و مطلــع دارنــد.

کرد:  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حاشیه برگزاری المپیاد ورزشی عنوان 
برگزاری المپیاد ورزشی بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت های شهر تبریز است

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــاد  ــز و رپیــس ســتاد اجرایــی المپی تبری
گفــت: برگــزاری ســیزدهمین المپیــاد 
دانشــجویان  قهرمانــی  ورزش هــای 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  پســر 
 201۸ تبریــز  رویــداد  بــا  همزمــان  کــه 
ــی  ــرای معرف ــت ب ــن فرص ــت، بهتری اس
بــاالی  ظرفیت هــای  و  پتانســیل ها 

شــهر تبریــز اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر محمــد 
دانشــگاه  رئیــس  صومــی  حســین 
بــه  اشــاره  بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
ــداد  ــا روی ــاد ب ــزاری ایــن المپی تقــارن برگ
تبریــز 201۸ گفــت: ایــن یــک فرصــت 
مناســب برای معرفی پتانســیل های و 
ــاالی شــهر تبریــز اســت  ظرفیت هــای ب
و بایــد از مجموعه مســووالن اســتانی و 
در راس آنان اســتاندار آذربایجان شرقی 
کــه بــا تعامــالت مناســب و ســازنده مــا را 
ایــن  باشــکوه تر  چــه  هــر  برگــزاری  در 

ــم. ــی کنی ــرد قدردان ــاری ک المپیــاد ی
ورزشــی  المپیــاد  ســیزدهمین 
دانشــجویان پســر دانشــگاه های علوم 
پزشــکی سراســر کشــور بــا حضــور بیــش 
از 2۵00 شــرکت کننــده از ۵۹ دانشــگاه و 
دانشــکده علــوم پزشــکی در 12 رشــته 
ــهریورماه  ــتم ش ــا هش ــم ت ــی از یک ورزش

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــه میزبان ب
تبریــز برگــزار شــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
خاطرنشــان کــرد: ســیزدهمین المپیاد 
دانشــجویان  قهرمانــی  ورزش هــای 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  پســر 
بــر  بالــغ  حضــور  بــا  کشــور  سراســر 
از ۵۹ دانشــگاه و  2۵00 شــرکت کننده 
دانشــکده در 12 رشــته ورزشــی در تبریــز 

پیگیــری شــد.
ــا اشـــاره بـــه اینکـــه  صومـــی در ادامـــه بـ
از  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
ورزش  حـــوزه  در  الزم  زیرســـاخت های 
رفاهـــی  همچنیـــن  و  دانشـــجویی 
ـــوم  ـــگاه عل ـــزود: دانش ـــت اف ـــوردار اس برخ
پزشـــکی تبریـــز بـــه عنـــوان دومیـــن 
بـــا  کشـــور  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
بهـــره منـــدی از ظرفیـــت ۹000 دانشـــجو 
و برخـــورداری از نیروهـــای توانمنـــد در 
حـــوزه دانشـــجویی و فرهنگـــی در طـــول 
4 ســـال گذشـــته در زمینـــه برگـــزاری 
رویدادهـــای مختلـــف در حوزه هـــای 
دانشـــجویی  و  ورزشـــی  فرهنگـــی، 
ــر  ــته و مفتخـ ــانی داشـ ــه درخشـ کارنامـ
ایـــن  در  برتـــر  عناویـــن  کســـب  بـــه 

رویدادهـــا شـــده اســـت.
برگــزاری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رویدادهای علمی - فرهنگی و ورزشی 

در دانشگاه زمینه ایجاد فضای رشد را 
فراهــم  مــی ســازد، افــزود: از برگــزاری این 
رویدادهــا در دانشــگاه اســتقبال کــرده 
ــب و  ــکان مناس ــتیم م ــالش هس و در ت
متمرکــزی بــرای برگــزاری المپیادهــای 

ــم. ــدارک ببینی ــز ت ــی در تبری ورزش
ســیزدهمین  اجرایــی  ســتاد  رئیــس 
پســر  دانشــجویان  ورزشــی  المپیــاد 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر 
ــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن ســتاد  کشــور ب
المپیــاد  ایــن  اجرایــی  ســتاد  گفــت: 
ــی،  ــکی، فن ــه پزش ــکل از ۷ کمیت متش
مالــی و پشــتیبانی، روابــط عمومــی، 
فرهنگــی، حراســت و رفاهــی اســت کــه 
از مدتهــا قبــل برنامــه ریزی هــای الزم 
ایــن  بهتــر  برگــزاری هرچــه  را جهــت 

کرده انــد. آغــاز  المپیــاد 
صومــی بــا اشــاره بــه تقــارن برگــزاری 
 201۸ تبریــز  رویــداد  بــا  المپیــاد  ایــن 
گفــت: ایــن یــک فرصت مناســب برای 
پتانســیل ها و ظرفیت هــای  معرفــی 
از  بایــد  و  اســت  تبریــز  شــهر  بــاالی 
مجموعــه مســئوالن اســتانی و در راس 
آنــان اســتاندار آذربایجــان شــرقی کــه 
بــا تعامــالت مناســب و ســازنده مــا را 
در برگــزاری هــر چــه باشــکوه تــر ایــن 
ــم. ــی کنی ــد قدردان ــاری کردن ــاد ی المپی
اهــداف  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 

ــدف از  ــت: ه ــاد گف ــن المپی ــزاری ای برگ
ــردن  ــم ک ــا فراه ــن المپیاده ــزاری ای برگ
ــجویان  ــن دانش ــرای پرداخت ــی ب فضای
کنــار  در  فرهنگــی  و  ورزشــی  امــور  بــه 
فعالیت های علمی و پژوهشــی است.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در پایان خاطرنشــان کرد: دانشــجویان 
بــه عنــوان مخاطبیــن ایــن المپیــاد 
ــی  ــالت علم ــه رس ــل ب ــار عم ــد در کن بای
خــود  روح  و  جســم  پــرورش  در  خــود 
نیــز تــالش کننــد و محیــط دانشــگاه 
بــرای  پویــا  و  شــاداب  محیطــی  بــه 

دانشــجویان تبدیــل شــود.
گفتنـــی اســـت ســـیزدهمین المپیـــاد 
دانشـــگاه های  پســـران  دانشـــجویی 
علوم پزشـــکی سراســـر کشـــور در 12 رشته 
ـــون،  ـــز، بدمینت ـــس روی می ـــامل  تنی ش
ـــدازی،  ـــی، تیران ـــنا، دو و میدان ـــه، ش کارات
ــتی، والیبال، تکواندو،  ــطرنج، کشـ شـ

ـــزار شـــد. ـ ـ ـ بســـکتبال و فوتبـــال برگـ
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برگزاری دوازدهمین جلسه شورای ترافیک و سالمت استان
دوازدهمین جلسه شورای ترافیک و سالمت استان با موضوع کمپین پیشگیری از حوادث ترافیکی

ـــک  ـــورای ترافی ـــه ش ـــن جلس دوازدهمی
ـــن  ـــوع کمپی ـــا موض ـــتان ب و ســـالمت اس
ترافیکـــی  حـــوادث  از  پیشـــگیری 
دانشـــگاه  ریاســـت  دفتـــر  محـــل  در 
بـــا حضـــور  علـــوم پزشـــکی تبریـــز و 
ــای  ــازمان ها و ارگان هـ ــدگان سـ نماینـ

مربوطـــه درگیـــر تشـــکیل شـــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
طاهــر  دکتــر  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
اقــدم معــاون اجتماعــی و قائــم مقــام 
بــه  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
از  پیشــگیری  ضــرورت  و  اهمیــت 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــی تاکی ــوادث ترافیک ح
سالمت و امنیت مردم و جامعه مقوله 
ای نیســت کــه تنهــا توســط دانشــگاه و 
ارگان هــای دیگــر بدســت  از  یــا یکــی 

بیاید بلکه اجماع جمعی بین نهادها 
اســت. و دســتگاهها ضــروری 

ـــدم گفـــت: امـــروزه  ـ ـ ـــر اقـ ـ ـ ـــر طاهـ ـ ـ دکتـ
ـــه  ـــر از جمل ـ ـ ـ ـــاری های غیرواگیـ ـ ـ ـ ـ بیمـ
ـــار خـــون و دیابـــت و در کنـــار  ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
آن هـــا حـــوادث جـــاده ای و ترافیکـــی 
ســـالمت مـــردم جامعـــه را بـــه خطـــر 
ـــار  ـــش آم ـــث افزای ـــت و باع ـــه اس انداخت
می شـــوند. اجتماعـــی  آســـیب های 

ـــه  ـــگاه در ادام ـــی دانش ـــاون اجتماع مع
ـــوم پزشـــکی تبریـــز  افـــزود: دانشـــگاه عل
اولیـــن دانشـــگاهی اســـت کـــه مجـــوز 
تربیـــت دانشـــجو در رشـــته ســـالمت 
و ترافیـــک داده شـــده اســـت و امیـــد 
آمـــوزش و فرهنگ ســـازی  بـــا  اســـت 
ــــکی  ـ ـ مشـــکالت ناشـــی از حوادث ترافیـ

و جـــاده ای کاهـــش یابـــد.
معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه هـــدف 
را  محـــالت  کانون هـــای  تشـــکیل  از 
افزایـــش ســـطح ســـالمت مـــردم بـــرای 
اجتماعـــی  آســـیب های  از  کاســـتن 

عنـــوان کـــرد. 
دکتـــر صادقـــی رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات 
حـــوادث  آســـیب  از  پیشـــگیری 
ــت  ــر اهمیـ ــد بـ ــن تاکیـ ــاده ای ضمـ جـ
ـــدف  ـــور ه ـــک کش ـــت ترافی ـــرد درس راهب
هماهنگـــی  را  جلســـه  تشـــکیل  از 
بـــرای برگـــزاری هـــر چـــه بهتـــر "کمپیـــن 
پیشـــگیری از حـــوادث ترافیکـــی" در 

شـــهریور مـــاه عنـــوان داشـــتند.
دکتـــر پوردولتـــی کارشـــناس پیشـــگیری 
از حـــوادث معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه 

ارقـــام  و  آمـــار  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  نیـــز 
ـــاله  ـــی 10 س ـــوادث ترافیک ـــه ح ـــوط ب مرب
ـــن را  ـ ـ ـــور، انتظـــارات از مدعویـ ـ ـ ـ کشـ

ـــد. ـ بیـــان نمودنـ
گفتنـــی اســـت پـــس از بحـــث در مـــورد 
شـــعربافی  دکتـــر  برنامـــه،  کلیـــات 
رئیـــس گـــروه کارشناســـان پیشـــگیری 
مرکـــز  ـــر  ـ ـ ـرواگیـ ـ غیـ بیماری هـــای  از 
جمع بنـــدی  بـــه  اســـتان  بهداشـــت 
مطالـــب عنـــوان شـــده اقـــدام نمودنـــد 
جزئیـــات  شـــد  مقـــرر  نهایـــت  در  و 
اجرائـــی کمپیـــن در جلســـه  روز دوشـــنبه 
پنجـــم شـــهریور در مرکـــز تحقیقـــات 
پیشـــگیری از آســـیب حـــوادث جـــاده ای 
مطـــرح شـــده و هماهنگی هـــای الزم 

ــد. ــل آیـ ــه عمـ بـ

جلسه طرح چالش های استقرار برنامه نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز روز یکشـــنبه 
جلســـه   ۹۷ مـــاه  شـــهریور  چهـــارم 
ـــل  ـــهای مراح ـــراء وچالش ـــد اج ـــرح رون ط
نظـــام  برنامـــه  واســـتقرار  آمادگـــی 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  ارجـــاع 
کمیتـــه  اعضـــاء  حضـــور  بـــا  تبریـــز 
ســـالمت-ارجاع،  نظـــام  راهبـــری 
مدیـــران کیلینیک هـــای ســـطح2 و 
ـــهری  ـــالمت ش ـــز س ـــران دوازده مرک مدی
ـــوزه  ـــس ح ـــالن کنفران ـــتایی در س وروس

ریاســـت برگـــزار شـــد.
کمیتـــه  رئیـــس  عبـــادی  دکترعلـــی 

در  ســـالمت-ارجاع،  نظـــام  راهبـــری 
هماهنگی هـــای  ـــزوم  ل خصـــوص 
مســـتمر بیـــن بخشـــی معاونتهـــای 
در  وآماروفنـــاوری  بهداشـــت  درمـــان، 
مراحـــل آمادگـــی واســـتقرار برنامـــه نظـــام 
ـــی  گـــزارش اجمال ارجـــاع دانشـــگاه ها 
از نظـــام ارجـــاع ارائـــه نمـــوده وافـــزود: 
هـــدف نهایـــی نظـــام ارجـــاع، اجـــرای آن 

بـــر جمعیـــت کل اســـتان می باشـــد
وی در ادامـــه اشـــاره کـــرد بخشـــهای 
بخـــش  دانشـــگاهی،  غیـــر  دولتـــی 
ــم  ــا هـ ــارکت بیمه هـ ــی ومشـ خصوصـ
بایـــد در نظـــام ارجـــاع جلـــب شـــود تـــا 

بصـــورت  را  ارجـــاع  برنامـــه  بتوانیـــم 
جامـــع وکامـــل عملیاتـــی نماییـــم.

دکتـــر عبـــادی در ادامـــه جلســـه بـــه 
ســـاختهای  زیـــر  آمادگـــی  ضـــرورت 
ـــتمر  ـــالش مس ـــی وت ـــرای الکترونیک اج
ایـــن  در  وکارشناســـان  مســـئولین 

زمینـــه تاکیـــد کـــرد.
آمنـــه میرزایـــی دبیرکمیتـــه راهبـــری 
و  آمـــار  نظام ســـالمت-ارجاع، 
یـــک  ســـطح  از  ارجاعـــی  گزارشـــهای 
و دو را بیـــان نمـــوده و پیشـــنهادات 
و راهکارهایـــی را کـــه بـــرای تســـهیل 
ــود  ــد بـ ــاع مفیـ ــام ارجـ ــریع نظـ ــد سـ رونـ

تمامـــی  گردیـــد  مقـــرر  و  نمـــود  ارائـــه 
گروههـــای  بـــرای  الزم  آموزش هـــای 
پایـــان  تـــا  دو  و  یـــک  ســـطح  کاری 
اجرائـــی  هفـــت  نـــودو  مـــاه  شـــهریور 

گـــردد.
در ادامـــه جلســـه مشـــکالت واحدهـــا 
گرفتـــه  قـــرار  وبررســـی  بحـــث  مـــورد 
نظـــام  راهبـــری  کمیتـــه  اعضـــای  و 
ســـالمت-ارجاع پاســـخهای الزم را ارائـــه 

نمودنـــد.
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دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با هیات آژانس توسعه آناتولی شمال شرقی ترکیه

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روز دوشــنبه پنجــم  بــه 
شــهریور مــاه نــودو هفــت هیئــت آژانــس توســعه آناتولــی شــرقی ترکیــه، اســتاندار 
ارزروم بــه همــراه هیــات ســالمت بــا دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــد. کردن ــدار  کنفرانــس حــوزه ریاســت دی ــز در ســالن  تبری
دکتــر صومــی ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه اعضــای هیئــت آژانــس توســعه آناتولــی 
کــرده  ترکیــه بــه پیشــینه درخشــان ودیرینــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اشــاره 
ــور  کش ــا  ــل ب ــور بین المل ــز در ام ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــرد دانش ــی از عملک وگزارش
ــکی  ــی، پزش ــات علم ــرفت ارتباط ــد پیش ــی از رون ــر صوم ــود. دکت ــان نم ــه را بی ترکی
کشــور دوســت وهمســایه ترکیــه ابــراز خرســندی نمــود وابــراز  وبهداشــتی و.. بــا 

کــه در آینــده بتوانیــم ایــن تبــادالت علمــی وپزشــکی را بــا تبــادل  کــرد  امیــدواری 
کنگــره  کثــر برســانیم وبــه برگــزاری  دانشــجو، اســاتید ودرمــان بیمــاران و... بــه حدا

کــرد. ــا دانشــگاه ارزروم تاکیــد  مشــترک ب
اســتاندار ارزروم بهمــراه هیــات ســالمت طــی ایــن دیــدار درتوســعه زمینه هــای 
کلیــه  کبــد،  علمــی وپزشــکی بــه توافقاتــی رســیدند ودر خصــوص پیوند هــای 

کــره پرداختنــد وقلــب نیــز باهــم بــه مذا
سرکنســول ترکیــه در ایــران و رئیــس دفتــر نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در تبریــز، 
گســترش هرچــه بیشــتر روابــط بیــن  بابایــی راغــب نیــز در ایــن دیــدار در خصــوص 

کردنــد. کشــور اعــالم آمادگــی خــود را اعــالم  دو 

دیدار دکتر صومی با نماینده سازمان بهداشت جهانی 
دکتر کریستف هملمن

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
حاشـــیه  در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
آییـــن انتصـــاب مرکـــز ملـــی آمـــوزش 
همـــکار  بعنـــوان  ســـالمت  مدیریـــت 
ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در منطقـــه 
بـــا حضـــور دکتـــر  مدیترانـــه شـــرقی، 
 ،WHO کریســـتف هملمـــن نماینـــده
دکتـــر محســـن اســـدی الری قائـــم مقـــام 
وزیـــر بهداشـــت در امـــور بین الملـــل، 
و  دانشـــگاه  رئیـــس  صومـــی  دکتـــر 
اعضـــای هیئـــت رئیســـه روز دوشـــنبه 
هفـــت  نـــودو  مـــاه  شـــهریور  پنجـــم 
ریاســـت  حـــوزه  کنفرانـــس  ســـالن  در 
داده  ترتیـــب  ای  جلســـه  دانشـــگاه 
شـــد. در ایـــن جلســـه بـــرای پیشـــبرد 
دانشـــگاه  بیـــن  دوطرفـــه  تعامـــالت 

 WHO و  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
ــورد  ــده ومـ ــیده شـ ــی اندیشـ راهکارهایـ

بحـــث وبررســـی قـــرار گرفـــت.
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــامدگویی  ــن خوش ــز ضم ــکی تبری پزش
به نماینده ســازمان بهداشــت جهانی 
ودکتر اســدی الری، گزارشــی از وضعیت 
خدمــات بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی 
وپیشــرفتهای  داده  ارائــه  وپژوهشــی 
اخیــر دانشــگاه را به اطــالع حاضرین در 

جلســه رســاند.
معـــاون  جویبـــان  ابوالقاســـم  دکتـــر 
تحقیقـــات وفنـــآوری دانشـــگاه علـــوم 
یـــادآوری کســـب  بـــا  تبریـــز  پزشـــکی 
ـــوم  ـــگاه عل ـــی دانش ـــوم پژوهش ـــه س رتب
پزشـــکی تبریـــز در بیـــن دانشـــگاههای 

ـــعه  ـــتار توس ـــکی کشورخواس ـــوم پزش عل
ارتباطـــات وتعامـــالت هـــر چـــه بیشـــتر 

بـــا WHO شـــد.
دکتـــر محســـن اســـدی الری قائـــم مقـــام 
بین الملـــل  امـــور  در  بهداشـــت  وزیـــر 
ـــمگیر  ـــرفت چش ـــه پیش ـــاره ب ـــا اش ـــز ب نی
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
حـــوزه بین المللـــی وارتبـــاط بـــا ســـایر 
دانشـــگاههای سراســـر جهـــان حضـــور 
نماینـــده هملمـــن  کریســـتف  دکتـــر 

WHO را در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
دانســـته  مناســـب  فرصـــت  تبریـــز 
وبـــا تاکیـــد بـــر ظرفیتهـــای علمـــی- 
ســـازمان  نماینـــده  وجایـــگاه  فـــردی 
را  ایشـــان  ســـفر  جهانـــی  بهداشـــت 
بـــه تبریـــز وحضـــور شـــان در دانشـــگاه 
ـــته  ـــار دانس ـــز را پرب ـــکی تبری ـــوم پزش عل
رئیـــس  صومـــی  دکتـــر  زحمـــات  واز 
ـــکر  ـــز تش ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

وقدردانـــی کـــرد.
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EMRO مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی

مرکـــز ملـــی آمـــوزش مدیریـــت ســـالمت 
دهـــه  دو  ی  پشـــتوانه  بـــه   NPMC
تجربیـــات ارزشـــمند ملـــی و بین المللـــی 
در زمینـــه آمـــوزش و پژوهـــش در حـــوزه 
ــار  ــرای دومیـــن بـ مدیریـــت ســـالمت، بـ
از ســـوی ســـازمان جهانـــی بهداشـــت 
ایـــن  همـــکار  مرکـــز  بعنـــوان   WHO
 Collaborating Center ســـازمان 
شـــرقی  ی  مدیترانـــه  ی  منطقـــه  در 

شـــد. برگزیـــده   EMRO

ـــگاه،  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
همـــکاری،  ی  دوره  ایـــن  طـــول  در 
ـــالمت  ـــت س ـــوزش مدیری ـــی آم ـــز مل مرک
ـــا  ـــورد توافـــق ب ـــای م )NPMC( پروژه ه
ـــه  ـــت در زمین ـــی بهداش ـــازمان جهان س
ـــش در مدیریـــت  ـ ـ ـ ـــوزش و پژوهـ ـ ـ ـ آمـ
منطقـــه  در  و  طراحـــی  را  ســـالمت 
ـــت  ـــور تح ـــا 2۷کش ـــرقی ب ـ ـ مدیترانه شـ
ـــرا  ـ ـ ـ ـ اجـ و  ـــازی  ـ ـ ـ پیاده سـ پوشـــش، 

ــود. ــد نمـ خواهـ

ازجملــه  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
ســالن   ،NPMC آموزشــی  امکانــات 
ــا ظرفیــت ۸0 نفــر، ســالن  کنفرانــس ب
 40 ظرفیــت  بــا  کوچــک  کنفرانــس 
هــر  آموزشــی  کارگاه   6 تعــداد  نفــر، 
یــک بــه ظرفیــت 1۵-12 نفــر و ســالن 
IT مجهــز بــه 30 دســتگاه کامپیوتــر 
محیط هــای  ایــن  کلیــه  اســت. 
روزآمدتریــن  بــه  مجهــز  آموزشــی 
امکانــات کمــک آموزشــی و فضاهــای 

می باشــند.  اســتاندارد  آموزشــی 
تســهیالت  ایجــاد  بــرای  همچنیــن 
شــبانه روزی برای فراگیران برنامه های 
آموزشــی، ایــن مرکــز مجهــز بــه یــک 
ــر،  ــت.1۵0 نف ــه ظرفی ــی ب ــتوران عال رس
پذیرایــی  ظرفیــت  بــه  کافی شــاپ 
30نفــر و مجموعــه هتــل بــا 36 اتــاق و 
ظرفیــت ۷6 تخــت اســت کــه مناســب 
و  داخلــی  مهمانــان  اســتفاده  بــرای 

می باشــد. خارجــی 

آیین انتصاب مرکز ملی 
آموزش مدیریت سالمت

آمــوزش  ملــی  مرکــز  انتصــاب  آییــن 
همــکار  بعنــوان  ســالمت  مدیریــت 
ــه  ــت در منطق ــی بهداش ــازمان جهان س
مدیترانه شرقی باحضور دکتر هملمن 

نماینــده WHO برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
امــور  در  بهداشــت  وزیــر  مقــام  قائــم 
بین الملــل گفــت: بــا توجــه بــه بدنــه ی 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــوی جمه ــیار ق بس
در زمینــه ی دانــش و تحقیقــات نظــام 
ســالمت، 1۸ مرکــز از مجمــوع 30 مرکــز 
در کل منطقــه ی مدیترانــه شــرقی، بــه 
ــی  ــازمان جهان ــکار س ــز هم ــوان مرک عن

ــت.  ــده  اس ــن ش ــت تعیی بهداش
محســن اســدی الری در آییــن انتصاب 
مجــدد مرکــز ملــی مدیریــت ســالمت به 
ــی  ــازمان جهان ــکار س ــز هم ــوان مرک عن
ــرد: تعییــن  ــار ک ــز اظه بهداشــت در تبری
ــف،  ــورهای مختل ــکار در کش ــز هم مراک
جهانــی  ســازمان  اقدامــات  از  یکــی 
بهداشــت بوده و هر کشــوری نمی تواند 
جــواز ورود بــه ایــن حــوزه را از ســازمان 

جهانی بهداشت دریافت کند.  
جهانــی  ســازمان  کــرد:  اضافــه  وی   
بهداشــت همــکاری  بســیار خوبــی بــا 
منطقــه ی مدیترانــه شــرقی و کشــور مــا 
ــالمت  ــام س ــه نظ ــوص در زمین ــه خص ب
داشــته و ایــن همــکاری پــس از شــروع 

 ،۹3 ســال  در  ســالمت  تحــول  طــرح 
بیشــتر شــده اســت. 

مدیریـــت  ملـــی  مرکـــز  ادامـــه،  در  وی 
ســـالمت تبریـــز را یکـــی از مجموعه هـــا 
بـــا عملکـــرد بســـیار خـــوب ارزیابـــی کـــرد و 
ـــب  ـــرد مناس ـــه عملک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــاب  ـــاهد انتص ـــروز ش ـــه، ام ـــن مجموع ای
مجـــدد آن بـــه عنـــوان مرکـــز همـــکار 
ـــتیم و  ـــت هس ـــی بهداش ـــازمان جهان س
ایـــن رویـــداد می توانـــد آینـــده ی خوبـــی 

را بـــرای ایـــن مرکـــز رقـــم بزنـــد. 
اســـدی الری در ادامـــه از حضـــور 2۵ نفـــر 
از مدیـــران ارشـــد کشـــورهای عـــراق و 
افغانســـتان در کارگاه تربیـــت مربـــی و 
مراقبـــت بیمارســـتانی در تبریـــز خبـــر داد 
ـــعه  ـــت توس ـــکاری معاون ـــا هم ـــزود: ب و اف
همـــه ی  بهداشـــت،  وزارت  درمـــان  و 
دولتـــی  بیمارســـتان   600 مدیـــران 
ــای  ــاء فعالیت هـ ــدف ارتقـ ــا هـ ــور بـ کشـ
ســـال،  دو  مـــدت  بـــه  بیمارســـتانی، 
مدیریـــت  آموزش هـــای  تحـــت 

بیمارســـتانی قـــرار گرفته انـــد و برنامه هـــا 
کشـــورهای  ســـطح  در  عمـــل  بـــرای 

منطقـــه و فرامنطقـــه اســـت. 
وی اضافـــه کـــرد: برنامـــه تربیـــت مربیان 
هفـــت  شـــامل   )TOT( بیمارســـتانی 
مـــاژول از جملـــه حـــوزه ی حاکمیـــت 
بیمارســـتانی، مدیریـــت منابـــع انســـانی 
و مدیریـــت اطالعـــات، زنجیـــره کیفیـــت 
ــده  ــرکت کننـ ــراد شـ ــوده و افـ ــی بـ و ایمنـ
ـــن  ـــی از ای ـــا در یک ـــا، تنه ـــن کارگاه ه در ای
ماژول هـــا تحـــت تعلیـــم قـــرار گرفتـــه 
ســـطح  در  مربـــی  یـــک  نقـــش  در  و 
کشـــور خودشـــان فعالیـــت می کننـــد، 
تالش هـــا بـــر ایـــن اســـت تـــا شـــرکت 
کننـــدگان در ایـــن کارگاه ها، توانایـــی الزم 
بـــرای ارائـــه ی آموزش هـــا و محتـــوای 

برنامـــه را کســـب کننـــد. 
امــور  در  بهداشــت  وزیــر  مقــام  قائــم 
بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  بین الملــل 
ــتا  ــم راس ــت ه ــات وزارت بهداش اقدام
جهانــی  ســازمان  سیاســت های  بــا 

ــرل و  ــرد: کنت ــان ک ــت خاطرنش بهداش
ــر  ــای غیرواگی ــگیری از بیماری ه پیش
بــا  و  بــوده  اقدامــات  ایــن  جملــه  از 
راه  ســالگرد  چهلمیــن  بــه  توجــه 
مراقبت هــای  ارایــه  نظــام  انــدازی 
ــز  ــا نی ــور م ــا، کش ــالمت در دنی ــه س اولی
را  خوبــی  اقدامــات  زمینــه  ایــن  در 

اســت.  داده  انجــام 
گفتنــی اســت؛ آییــن انتصــاب مجــدد 
مرکــز ملــی مدیریــت ســالمت تبریــز به 
عنــوان مرکــز همــکار ســازمان جهانــی 
بهداشــت در منطقــه مدیترانه شــرقی 
انتصــاب  ایــن  حکــم  و  شــد  برگــزار 
ــده  ــن، نماین ــتف هملم ــط کریس توس
ســازمان جهانــی بهداشــت در ایــران 
بــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ایــن  بــا  تبریــز اعطــا شــد. همزمــان 
ــت  ــی، مراقب ــت مرب ــن، کارگاه تربی آیی
حضــور  بــا  بیمارســتانی  مدیریــت  و 
مدیرانــی از کشــورهای افغانســتان و 

ــد. ــزار ش ــراق برگ ع
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نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران: 
سیستم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مثبت ارزیابی می کنم 

دانشـــگاه،  روابط عمومـــی  به گـــزارش 
»کریســـتف هملمـــن« نماینـــده ســـازمان 
ــاب  ــن انتصـ ــت در آییـ ــی بهداشـ جهانـ
ــز ملـــی مدیریـــت ســـالمت  ــدد مرکـ مجـ
گفت وگـــو بـــا  بـــه عنـــوان مرکـــز همـــکار ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در تبریـــز در 
کـــرد: وجـــود پتانســـیل های بـــاال در مرکـــز ملـــی مدیریـــت ســـالمت  خبرنـــگاران اظهـــار 
تبریـــز و ســـابقه همـــکاری چهـــار ســـاله بـــا ایـــن مجموعـــه یکـــی از علـــل اصلـــی 
انتخـــاب مجـــدد آن بـــه عنـــوان مرکـــز همـــکار اســـت.  وی عملکـــرد دانشـــگاه علـــوم 
کـــز  کـــه از برخـــی مرا گفـــت: در بازدیـــدی  کـــرد و  پزشـــکی تبریـــز را مثبـــت ارزیابـــی 
ایـــن دانشـــگاه داشـــتم، مرکـــز ترافیـــک دانشـــگاه را حرفـــه ای و سیســـتماتیک 

کادر  دیـــدم، توجـــه بـــه مســـایل بهداشـــتی حاشـــیه ی شـــهرها، انگیـــزه ی بـــاالی 
کیـــد  کـــرد.  وی در پایـــان تا کـــه توجهـــم را جلـــب  دانشـــگاه از دیگـــر مســـایلی بـــود 
ـــه  ک ـــد  ـــه ای باش گون ـــه  ـــد ب ـــا بای ـــا م ـــز ب ـــالمت تبری ـــت س ـــز مدیری ـــکاری مرک ـــرد: هم ک
گفتنـــی  بتـــوان پـــس از پایـــان چهـــار ســـال، مجـــددا بـــه همـــکاری ادامـــه داد.   
اســـت؛ آییـــن انتصـــاب مجـــدد مرکـــز ملـــی مدیریـــت ســـالمت تبریـــز بـــه عنـــوان مرکـــز 
همـــکار ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در منطقـــه مدیترانـــه شـــرقی، برگـــزار و حکـــم 
ایـــن انتصـــاب توســـط نماینـــده ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در ایـــران بـــه رییـــس 
کارگاه  ـــا ایـــن آییـــن، اولیـــن  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اعطـــا شـــد.  همزمـــان ب
بین المللـــی تربیـــت مربـــی، مراقبـــت و مدیریـــت بیمارســـتانی بـــا حضـــور مدیرانـــی از 

کشـــورهای افغانســـتان و عـــراق برگـــزار شـــد.

مرکز ملی مدیریت سالمت، راهی برای اتصال به 
سازمان جهانی بهداشت

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر محمد حســین صومی در آییــن انتصاب 
مجــدد مرکــز ملــی مدیریــت ســالمت تبریــز بــه عنــوان مرکــز همــکار ســازمان جهانــی 
ــز ملــی آمــوزش مدیریــت ســالمت، آمــوزش و  کــرد: وظیفــه ی مرک بهداشــت اظهــار 
پژوهــش در حــوزه ی ســالمت از پایین تریــن ســطوح بــرای عمــوم مــردم تــا آمــوزش 
روش هــای عالــی مدیریــت ســالمت بــوده و پــس از تاســیس ایــن مرکــز در حــدود 1۷ 
ســال قبــل، اقدامــت خوبــی بــرای اتصــال ایــن مرکــز بــه مهم تریــن و فعال تریــن 

گرفتــه اســت. ســازمان در حــوزه  ی ســالمت )ســازمان جهانــی بهداشــت( انجــام 
دکتــر صومــی از یــک دهــه تــالش بــرای انتخــاب مرکــز ملــی مدیریــت ســالمت تبریــز به 
عنوان مرکز همکار ســازمان جهانی بهداشــت خبر داد و گفت: پس از همکاری چهار 
ســاله ی ایــن مجموعــه بــا ســازمان جهانــی بهداشــت، تــالش ویــژه ای بــرای انتصــاب 
مجــدد بــه عنــوان مرکــز همــکار شــد و بــا توجــه بــه پتانســیل های موجــود در ایــن مرکز، 

امــروز شــاهد این آیین هســتیم.
وی در ادامــه بیــان کــرد: ســاختار مرکز ملی مدیریت ســالمت تبریــز امروز توســط وزارت 
بهداشــت و ســازمان برنامــه و بودجــه بــه رســمیت شــناخته و ردیــف اعتبــاری خاصــی 
بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. وجــود همــکار ارزشــمندی ماننــد ســازمان جهانی 
بهداشــت در کنــار ایــن مجموعــه بســیار ارزشــمند بــوده و در تــالش هســتیم تــا در حوزه 

انتقــال و تولیــد دانــش گام های محکمــی برداریم.
کــرد: وجــود حیطه هــای آموزشــی و  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  تاکیــد 

پژوهشــی، بهره منــدی از اعضــای هیــات علمی توانمنــد در دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی کشــور، فیلــد وســیع ارایــه خدمــات از خانه های بهداشــت تا بیمارســتان های 
فوق تخصصــی، زمینــه ی خوبــی را بــرای مطــرح کــردن و پاســخ بــه ســواالت ســازمان 

کــرده اســت. جهانــی بهداشــت فراهــم 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اولیــن دوره بین المللــی آمــوزش مدیریــت بیمارســتانی 
کشــورهای عــراق و افغانســتان و اســاتیدی از  گیــران از  گفــت: ایــن دوره بــرای فرا
کشــورها برگــزار شــد، چنیــن طرح هایــی زمینــه ی همــکاری بیشــتر بــا  مجموعــه 

ســازمان جهانــی بهداشــت را فراهــم می کنــد.
گفتنــی اســت؛ آییــن انتصــاب مجــدد مرکــز ملــی مدیریــت ســالمت تبریــز بــه 
عنــوان مرکــز همــکار ســازمان جهانــی بهداشــت در منطقــه مدیترانــه شــرقی برگزار 
کریســتف هملمــن، نماینــده ســازمان جهانــی  و حکــم ایــن انتصــاب توســط 

بهداشــت در ایــران بــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اعطــا شــد.
همزمــان بــا ایــن آییــن، اولیــن کارگاه بین المللــی تربیــت مربــی، مراقبــت و مدیریــت 

بیمارســتانی بــا حضــور مدیرانــی از کشــورهای افغانســتان و عــراق برگــزار شــد.

ارائــه خدمات رایگان به میمنت عید والیت و هفته دولت

ــه  ــت و بـ ــد والیـ ــم و عیـ ــعید غدیرخـ ــد سـ ــت عیـ ــه میمنـ ــز، بـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــوم  ـــگاه عل ـــتانهای دانش ـــی و بیمارس ـــی، درمان ـــز آموزش ـــای مراک ـــالمت و درمانگاه ه ـــز س ـــه مراک ـــت کلی ـــه دول ـــبت هفت مناس

پزشـــکی اســـتان در روز چهارشـــنبه هفتـــم شـــهریور 13۹۷ خدمـــات ویزیـــت را بصـــورت رایـــگان ارائـــه نمودنـــد. 
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پایش کارشناسان ارتقای سالمت اداری از عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اهر

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــط  ــه نقــل از رواب ــز ب ــوم پزشــکی تبری عل
ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  عمومــی 
ــم  ــنبه شش ــه ش ــر، روز س ــتان اه شهرس
شــهریور مــاه نــودو هفــت واحدهــای 
ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  مختلــف 
شهرســتان اهــر توســط اعضــای تیــم 
اداری  ســالمت  ارتقــای  کارشناســان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مــورد 

بازرســی وپایــش قــرار گرفــت.
ارتقــای  کارشناســان  تیــم  حضــور  بــا 
ســالمت اداری، همــه واحدهای شــبکه 
از  اهــر  شهرســتان  ودرمــان  بهداشــت 
لیســتهای تخصصــی  طریــق چــک 
گرفتنــد.  قــرار  وپایــش  بازرســی  مــورد 

ابراهیــم صومــی رئیــس اداره بازرســی 
علــوم  دانشــگاه  عملکــرد  وارزیابــی 
ــن  ــی ای ــه نهای ــز در جلس ــکی تبری پزش
پایــش ضمــن تقدیر وتشــکر از عملکرد 
واحدهــای مختلــف این شــبکه گفت: 
شــبکه بهداشــت ودرمــان اهــر در پایش 
وبازرسی وضعیت بسیار مطلوبی دارد.
رئیــس اداره بازرســی وارزیابــی عملکــرد، 
ضمــن اشــاره بــه هــدف ایــن پایــش 
بــرای  وپایشــها  هــا  بازرســی  گفــت: 
حفــظ وارتقای ســالمت اداری دانشــگاه 
وبرنامه های تکلیفی اســناد باالدســتی 
و ۹3  مــاده ۹1  بــا موضــوع  رابطــه  ودر 
کشــوری  خدمــات  مدیریــت  قانــون 
علــوم  دانشــگاه  در  فعــال  بصــورت 

پزشــکی تبریــز در حــال انجــام واجرائــی 
عملکــرد  خوشــبختانه  اســت  شــدن 
شــبکه بهداشــت ودرمــان اهــر قابــل 
تقدیــر اســت. وی بــا اشــاره بــه خدمــات 
انجــام یافتــه در اورژانــس بیمارســتان 
اهــر گفــت: ایــن واحــد یکــی از فعالترین 
بیمارســتان  بخشــهای  وبهتریــن 
اســت کــه بــه نحــو احســن پاســخگوی 
اســت  کننــدگان  مراجعــه  نیازهــای 
ــری  ــه کارگی ــش وب ــوه چین ــان از نح ایش
باقرالعلــوم  بیمارســتان  در  پرســتاران 
بیمــاران  رضایــت  وهمچنیــن  اهــر 
وهمراهــان آنهــا از خدمــات پرســتاران 
ــم  ــود. ابراهی ــندی نم ــار خرس وکادر اظه
ــودن  ــن ب ــاد از پایی ــن انتق ــی ضم صوم

بهداشــت  خانه هــای  برخــورداری 
شهرســتان اهــر از اینترنــت پرســرعت 
گفــت: بــرای رفــع ایــن مشــکل در حــوزه 
الزم  و  شــده  انجــام  کارهایــی  آی تــی 
اســت خانه هــای بهداشــت اهــر هــم 
ــه  ــردد. وی در ادام ــوردار گ ــر برخ ــن ام از ای
امــور  واحــد  ازعملکــرد  تشــکر  ضمــن 
دارویــی شهرســتان گفــت: ایــن واحــد 
ــوده  ــی ب ــال داروی ــای فع ــی از واحده یک
ــی ارزیابــی  کــه عملکردشــان در حــد عال
شــده اســت. ایشان در خاتمه از زحمات 
همکاران شــبکه بهداشــت ودرمان اهر 
قدردانــی کــرده واظهــار امیــدواری کردکــه 
مشــکالت نیــز در عــرض یکــی دو مــاه 

آینــده رفــع گــردد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بازدید از ایسناخبر داد
تجهیز بیمارستان امام رضا)ع( به دستگاه رادیوتراپی و آنژیوگرافی دوال/ نقشی در نوسانات بازار داروهای 

بیماران خاص نداریم

دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزبــا حضــور در جهــاد دانشــگاهی، 
بــا تبریــک ســالروز تاســیس جهــاد دانشــگاهی و همچنیــن روز خبرنــگار، دربیــان 
گفــت:  اقدامــات و پروژه هــای درمانــی اجرایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
راه انــدازی بخــش مســمومیت در بیمارســتان ســینا، افزایــش دو برابــری ظرفیــت 
بیمارســتان شــهید قاضــی بــرای مبتالیــان بــه ســرطان و راه انــدازی بخــش خــون 
از  دیالیــز  و  پیونــد  بزرگ تریــن بخــش  احــداث  کــودکان،  بیمارســتان  مجــزا در 
کنــون بــه ازای هــر  ــر دیــده شــده بــود، ا کم ت کــه نظیــر آن  اقدامــات ویــژه  ای بــود 

بیمــار، چهــار دســتگاه دیالیــز داریــم.

هیچ مشکلی در تامین دارو نداریم
گــزارش روابــط عمومــی بــه نقــل از ایســنا، وی در بخــش دیگــری از ســخنانش  بــه 
کــه بــه عنــوان متولــی دانشــگاه، نقشــی در نوســانات قیمــت  کیــد بــر ایــن  بــا تا
داروهــای بیمــاران خــاص نداشــته  و هیــچ مشــکلی در تامیــن دارو نداریــم، عنــوان 
کــرد: بیمــه بایــد در قبــال ایــن تغییــرات پاســخگو بــوده و بــه تعهداتــش عمــل کند.
 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در پاســخ بــه مســئله ی دریافــت قســمتی از 
گفــت: نظــر فنــی وزارت  هزینــه ی آمپــول "دســفرال" از برخــی بیمــاران تاالســمی 
کــه در بیــش از ۹0 درصــد جوابگــو  کــی تاالســمی ها  کــه داروهــای خورا ایــن اســت 
کــه  گونــه ای اســت  هســتند، جایگزیــن تزریــق شــود، از ایــن رو سیاســت ها بــه 
کســی مایــل بــه اســتفاده از ایــن  گــر  خدمــات پایــه بــه ایــن بیمــاران ارایــه شــود و ا

کنــد. خدمــات پایــه نباشــد، هزینــه ی اضافــی را خــودش پرداخــت 

 با وجود تولیدات داخل، استفاده از داروهای خارجی لزومی ندارد
کــه داروهــای مبتالیــان بــه ســرطان بــر اســاس بســته ی  کیــد بــر ایــن   وی بــا تا

کــرد: بــه عنــوان مثــال داروهــای ایرانــی ســرطان  خدمــت، توزیــع می شــوند، اظهــار 
ســینه در بیــش از ۹0 درصــد مــوارد، پاســخگوی نیازهــای بیمــار بــوده و منطقــی 
ــه  ــه اســتفاده از داروهــای خارجــی ب ــا هزینه هــای اضافــی تمایــل بیمــار ب اســت ت

سیســتم ســالمت تحمیــل نشــود.
 

با ثبات قیمت ارز، مشکل کمبود برخی تجهیزات پزشکی برطرف می شود
وی در ادامــه در پاســخ بــه کمبــود "کاتتــر" مــورد اســتفاده  در عمل بیمــاران دیالیزی 
کمبــود برخــی لــوازم پزشــکی  کــرد: بــا توجــه بــه نوســانات ارزی،  در اســتان عنــوان 
کمبــود برخــی تجهیــزات پزشــکی  محتمــل بــود، بــا ثبــات قیمــت ارز، مشــکل 
بیمــاران  پایــی  برطــرف می شــود. دانشــگاه در حالــی تجهیــزات خدمــات ســر 
کمبــود  کــه ملــزم بــه تامیــن آن نیســت و شــرکت ها بــه دلیــل  را تامیــن می کنــد 

ــده اند. ــه رو ش ــکل روب ــن مش ــا ای ــی ب نقدینگ
گفتنــی اســت، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــه مناســبت روز خبرنــگار 
ــوول و  ــر مس ــا مدی ــه ب ــوی صمیمان گفت وگ ــه  ــرد و ب ک ــد  ــنا بازدی ــزاری ایس از خبرگ

ــگاران ایــن مجموعــه نشســت. خبرن
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نشست هم اندیشی اصحاب سالمت و رسانه استان با حضور مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

 روز سـه شـنبه ششـم شـهریور مـاه۹۷ 
جلسه هم اندیشی با اصحاب سالمت 
حضـور  بـا  رسـانه  اصحـاب  و  اسـتان 
مهنـدس طاهر موهبتی رئیس هیات 
بیمـه  سـازمان  مدیرعامـل  و  مدیـره 
سـالمت ایـران بـه همـراه هیات همـراه، 
ــگاه علوم  ـ دکتـر صومـی رئیس دانشـ
پزشـکی تبریـز و دکتـر وحیـد مجیـدی 
ــتان  ـ ــمه سـالمت اسـ ـ ـ ـر کل بیـ ـ ـ ـ مدیـ
آذربایجان شـرقی در سـالن کنفرانـس 

برگـزار شـد. ریاسـت  حـوزه 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، طاهــر موهبتــی 
ــالمت  ــه س ــره بیم ــت مدی ــس هیئ رئی
از  خرســندی  ابــراز  ضمــن  ایــران 
بــا  اندیشــی  هــم  جمــع  در  حضــور 
اســتان  ورســانه  ســالمت  اصحــاب 
مهم تریــن  گفــت:  آذربایجانشــرقی 
ایــن  ســالمت  بیمــه  ســازمان  هــدف 
را  ســازمان  پرداخت هــای  کــه  اســت 
نظــم داده و بــروز کنیــم ایــن امــر میســر 
نمــی شــود مگــر بــا کاهــش هزینه هــا و 
مصــارف از یکســو و افزایــش منابــع از 

دیگــر. ســوی 
یکــی  را  بیمه هــا  همپوشــانی  وی 
و  دانســته  ســازمان  دغدغه هــای  از 
همزمــان  نفــر  میلیــون  چنــد  افــزود: 
هــم از خدمــات بیمــه ســالمت و هــم 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــات س از خدم
ــدت  ــن م ــه در ای ــد ک ــی کنن ــتفاده م اس
نفــر  میلیــون  دو  حــدود  توانســتیم 
بیمــه شــده را رفــع همپوشــانی کنیــم.
همــکاری  بــا  کــرد:  تاکیــد  موهبتــی 
ــد  ــه در آن واح ــرادی ک ــتان ها اف بیمارس
از هــر دو بیمــه اســتفاده می کنند، طی 
پذیــرش در بیمارســتان هــا شناســایی 
و رفــع همپوشــانی می شــوند. البتــه بــا 
تشــکیل پرونده الکترونیک ســالمت، 
بیمــه ای  همپوشــانی  از  می تــوان 

ــرد. ــری ک جلوگی
مهنــدس موهبتــی گفت: بــرای عبــور از 
چالشها و تداوم خدمات بیمه سالمت 
بایــد منابــع  و  مصارف مدیریت شــده و 

از  زیان انباشــته جلوگیری کنیم.
ــع  ــوازن مناب ــود ریشــه مت وی گفــت: نب
و مصــارف، نبــود تامیــن منابــع مــورد 

از  مختلــف  زمانــی  مقاطــع  در  نیــاز 
رایــگان،  بیمــه  طــرح  شــروع  زمــان 
طرح هــای  تصویــب  همپوشــانی، 
کارشناســی نشــده و تحمیــل آن بــه 
از مشــکالت اساســی اســت. ســازمان 
اولویت هــای  از  یکــی  موهبتــی، 
ســازمان بیمــه ســالمت در ســال ۹۷ را 
اســتقرار ســازمان الکترونیــک دانســت 
و گفــت: تدویــن راهنماهــای بالینــی 
هزینه هــای  مدیریــت  راســتای  در 
ســالمت، یکــی دیگــر از اولویت هــای 

اســت. ســالمت  بیمــه 
طاهــر موهبتــی تاکیــد کــرد: خــط قرمــز 
ــه  ــت جامع ــر و کم بضاع ــار فقی ــا اقش م
هســتند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــه  ــذار ب ــعه، قانونگ ــم توس ــه شش برنام
بیمه هــا تکلیــف کــرده اســت تــا هزینه 
ــد  ــه 2۵ درص ــردم ب ــب م ــالمت از جی س
کشــور،  رویکــرد  افــزود:  یابــد،  کاهــش 
دولــت و وزارت بهداشــت ایــن اســت که 
ــری  ــج دیگ ــاری، رن ــج بیم ــز رن ــار ج بیم

ــد. ــته باش نداش
ــازمان  ــه س ــن برنام ــی، مهمتری موهبت

را اســتقرار ســامانه الکترونیــک اعــالم 
کــرد و افــزود: هــر اقدامــی در ســازمان بــه 
ــا بحــث آی تــی ارتبــاط پیــدا  نحــوی ب
مــی کنــد. ســازمان نیــز در ایــن راســتا 
ــار اقــدام بــه اســتقرار  بــرای نخســتین ب
ــت  ــرده اس ــات" ک ــد خدم ــامانه تأئی " س
ــروع  ــاری ش ــال ج ــاه س ــر م ــه از اول مه ک
کنتــرل  سیســتم  و  کنــد  مــی  کار  بــه 
طــور  بــه  ســامانه  ایــن  بــا  نظــارت  و 

مؤثرتــری مدیریــت خواهــد شــد.
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم 
هیئــت  نشســت  در  تبریــز  پزشــکی 
مدیره بیمه ســالمت کشور با اصحاب 
حوزه ســالمت ورســانه آذربایجانشــرقی 
گفــت: آنچــه از مجموعــه بیمه هــا و 
بــه خصــوص بیمــه ســالمت انتظــار 
مــی رود، تســهیل ارائــه خدمات اســت. 
وظیفــه و دغدغــه مــا بایــد کیفیــت 
را  خــود  تــالش  تمــام  و  باشــد  درمــان 
ــام  ــم انج ــن مه ــدن ای ــر ش ــرای میس ب

دهیــم.
دکتــر محمــد حســین صومــی بــا بیــان 
ــا  ــه ب ــر ک ــن ام ــی از ای ــا آگاه ــا ب ــه م اینک
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چــه صندوقــی قــرار اســت بــه مــردم 
ــا  ــد ب خدمــت رســانی کنیــم، افــزود: بای
توجــه بــه مجموعــه منابعــی کــه در 
کشــور وجــود دارد، انتظــارات خــود را 

ــم. ــم کنی ــد تنظی بای
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
بــر ضــرورت اســتقرار کامــل سیســتم 
و  ارجــاع  نظــام  خانــواده،  پزشــک 
تشــکیل پرونــده الکترونیک ســالمت 
خرســندی  ابــراز  بــا  وی  کــرد.  تاکیــد 
وزارت  ســویه  دو  ارتبــاط  و  تعامــل  از 
بیمــه  ســازمان  و  درمــان  بهداشــت 
شــرایط  کــرد:  اظهــار  کشــور،  ســالمت 
فعلــی زمینــه امــکان تامیــن مطالبات 
متعــدد بخــش درمانــی از بیمــه را هــم 
ــا بیــان اینکــه  فراهــم آورده اســت.وی ب
ــان  ــش درم ــات بخ ــد از مطالب ۷0 درص
ــر  ــک گام موث ــت را ی ــده اس ــه ش پرداخت
ومهم در تقویت عملی سیاســت های 
درمــان کشــور و رویکــرد ارتقــاء خدمــات 

درمانــی و بیمــه ای دانســت.
دکتــر ســعید پناهــی رئیــس شــورای 
اســتان  پزشــکی  نظــام  هماهنگــی 
عامــل  مدیــر  مشــترک  نشســت  در 
بــا  کشــور  ســالمت  بیمــه  ســازمان 

اذربایجــان  اصحــاب حــوزه ســالمت 
بایــد بیمــه سیســتم  شــرقی گفــت: 
درســتی بــرای کنترل، نســخه نویســی 
پزشــکان  تشــخیصی  شــیوه های  و 
از تحمیــل هزینــه  تــا  داشــته باشــد 
ســازمان  بــرای  کــه  زیــادی  بســیار 
ــود  ــی ش ــورایجاد م ــالمت کش ــه س بیم

کنــد جلوگیــری 
وی خواســتار حــذف دفترچــه بیمه در 

رونــد تشــخیصی و تجویز دارو شــد
عزت الــه گل علیــزاده قائــم مقــام مدیر 
عامــل بیمــه ســالمت در امــور اســتانها 
ــت  ــرد: سیاس ــوان ک ــه عن ــن جلس در ای
ــل  ــالمت تعام ــه س ــازمان بیم کاری س
و  ســالمت  بیمــه  ســازمان  نزدیــک 
جامعه پزشــکی و اهتمام بــر پرداخت 

ــت. ــات اس مطالب
وی هدف از برنامه ســفر های اســتانی 
را تعامــل نزدیــک و رو در رو بــا اصحاب 
افــزود:  و  دانســته  ســالمت  حــوزه 
نشســتن پــای صحبت هــای جامعــه 
چالش هــای  بــا  اشــنایی  و  پزشــکی 
هیئــت  جــدی  کاری  سیاســت  آنهــا 

مدیــره بیمــه ســالمت اســت.
بیمـــه  عامـــل  مدیـــر  مقـــام  قائـــم 
ســـالمت کشـــور تاکیـــد کـــرد: تبـــادل 
نقطـــه نظـــرات بیـــن بیمـــه ســـالمت 
ـــیدن  ـــایی رس ـــرکای کاری راهگش و ش
ـــه  ـــازمان در ارای ـــد س ـــای بلن ـــه ارمانه ب
بهتـــر خدمـــات بـــه بیمـــه شـــدگان 

ــود. ــد بـ خواهـ
بـــا  دیـــدار  علیـــزاده  گل  ـــه  ال عـــزت 
بـــرای  را  اســـتانی  ارشـــد  مســـئولین 
ـــود  ـــوت و بهب ـــف وق ـــاط ضع ـــال نق انتق
ـــر  ـــالمت از دیگ ـــه س ـــا بیم ـــط کاری ب رواب
اهـــدا ف و برنامـــه پیـــش بینـــی شـــده در 

ســـفرهای اســـتانی عنـــوان کـــرد.
عضـــو هیئـــت مدیـــره ســـازمان بیمـــه 
ــت کاری  ــرد: سیاسـ ــد کـ ــالمت تاکیـ سـ
ــام  ــاری اهتمـ ــال جـ ــرای سـ ــازمان بـ سـ
ـــر پرداخـــت منظـــم مطالبـــات  جـــدی ب
ــر  ــد مجیـــدی مدیـ ــر وحیـ اســـت. دکتـ
ـــرقی  ـــان ش ـــالمت آذربایج ـــه س کل بیم
خوشـــامد  ضمـــن  نشســـت  ایـــن  در 
جلســـه  در  حاضریـــن  بـــه  گویـــی 
اســـتان  ســـالمت  بیمـــه  از  گزارشـــی 

داد. ارائـــه  آذربایجان شـــرقی 
 وی بــا بیــان اینکــه چهــار میلیون نفر 
جمعیــت در آذربایجــان شــرقی وجــود 
ــون  ــداد دو میلی ــن تع ــت: از ای دارد، گف
ــه  ــش بیم ــت پوش ــر تح ــزار نف و 200 ه
ســالمت هســتندکه تقریبــا ۵3 درصــد 

جمعیــت را شــامل مــی شــود.
بــا  ادامــه  در  مجیــدی  وحیــد  دکتــر 
اشــاره بــه اینکــه 66 دفتــر پیشــخوان 
مشــغول  اســتان  در  ســالمت  بیمــه 
ــرده  ــعی ک ــزود: س ــتند، اف ــت هس فعالی
در  مناســب  صــورت  بــه  دفاتــر  ایــم 
سراســر اســتان مســتقر شــود و حتی در 
ــی  ــل دسترس ــم قاب ــاط ه ــن نق دورتری

باشــد.
مجیــدی بــا تاکیــد بــر اهمیــت بحــث 
IT  گفــت: بــه طــور قطــع طــی چنــد 
ســال اخیــر، توســعه بحــث آی تــی بــه 
انــدازه چنــد ماهــه اخیــر مــورد توجــه 
قــرار نگرفتــه بــود و امیــد اســت بــا ایــن 
رونــد توســعه، شــاهد بهبــود رونــد ارائه 

ــه مــردم باشــیم. ــه ب خدمــات بهین
راســتای  در  گفــت:  خاتمــه  در  وی 
تعامل ســازنده با مؤسســات، بایســتی 
در  و  شــنیده  را  آنهــا  نظــرات  نقطــه 

کنیــم. اعمــال  هــا  سیاســتگذاری 
در ایــن جلســه از ســه نفــر از همــکاران، 
مرکــز  رئیــس  ســروران  بهــزاد  دکتــر 
آموزشــی و درمانــی طالقانــی و دو نفــر از 
همــکاران دیگــر به عنوان بیمه شــده 
ــاخص های  ــت ش ــاظ رعای ــر به لح برت
وصــول به موقــع حــق بیمه گــزار، ارســال 
عــدم  کاری،  شــرکای  فایــل  به موقــع 
ــده،  ــه ش ــی بیم ــکل نظارت ــود مش وج
تعویــض  و  صــدور  میــزان  کمتریــن 
ــه  ــن هزین ــل کمتری ــه و تحمی دفترچ
لــوح  تقدیــم  بــا  بیمــه  ســازمان  بــه 

سپاســی تشــکر و قدردانــی شــد.
در ایـــن نشســـت بـــه کلیـــه ســـواالت 
شـــفاهی و کتبـــی مطـــرح شـــده از ســـوی 
خبرنـــگاران مهنـــدس طاهـــر موهبتـــی 
رئیـــس هیـــات مدیـــره و مدیرعامـــل 
ـــر  ـــران و دکت ـــالمت ای ـــه س ـــازمان بیم س
علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس  صومـــی 
پزشـــکی تبریـــز پاســـخ های الزم را ارائـــه 

ــد. دادنـ

اعالم فرآیند اجرایی 
استفاده شرکت های 

دانش بنیان از مزایای 
تفاهم نامه با بیمه ایران

موضوعــات  مهمتریــن  از  یکــی 
مرتبــط بــا فعالیت هــای شــرکت های 
بیمــه ای  پوشــش  دانش بنیــان، 
مناســب بــرای ایــن شرکت هاســت.به 
همیــن منظــور تفاهم نامــه همــکاری 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بیــن 
ــد  ــران منعق ــس جمهــور و بیمــه ای رئی
شــده اســت.  طــی ایــن تفاهم نامــه، 
بیمــه ایــران متعهــد شــده اســت بســته 
پوشــش  بــرای  جامعــی  بیمــه ای 
ریســک های مترتــب بــر دارایی هــای 
شــرکت ها، محصــوالت دانش بنیــان 
و مســئولیت های قانونی شــرکت های 
دانش بنیــان و شــبکه آزمایشــگاه های 
کنــد  ارائــه  راهبــردی  فناوری هــای 
بیمــه ای  بســته  چهــار  شــامل  کــه 
)آتش ســوزی، مســئولیت، بیمه هــای 
مهندســی(  بیمه هــای  و  اشــخاص  
اســت و بــرای شــعب منتخــب بیمــه 
ایران در سراســر کشــور الزم االجراســت. 
شــرکت های متقاضــی برای اســتفاده 
می تواننــد  نامه هــا،  بیمــه  ایــن  از 

کننــد:  فرآینــد زیــر را دنبــال 
نماینــدگان  از  یکــی  بــه  مراجعــه   -1
منتخــب بیمــه ایــران و کســب اطــالع از 
شــرایط بیمه نامــه مــورد نظــر )اطالعــات 
نماینــدگان منتخــب بیمــه ایــران بــر روی 

)Daneshbonyan.irســامانه
2- تقاضــای معرفی نامــه بــرای صــدور 
بیمه نامــه بــه نماینــده مذکــور  از طریق 

 Bizservices.ir ســامانه
3- بر اساس این درخواست، نامه معرفی 
از جانــب کارگــزار مربوطــه بــرای نماینــده 
بیمــه ایــران صــادر و ارســال می شــود. 
شــایان ذکــر اســت اطالعــات تکمیلــی بــه 
همراه مســتندات و راهنمای الزم بــر روی 
ســامانه www.Daneshbonyan.ir  قرار 

گرفتــه اســت.
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نشست معاونین آموزشی و مسئولین بسته های تحول و نوآوری کالن منطقه 2

ـــکی  ـــوم پزش ـــگاههای عل ـــی دانش ـــن آموزش ـــور معاونی ـــا حض ـــه ب ک ـــت  ـــن نشس در ای
تبریز-اردبیـــل -ارومیـــه -مراغـــه -خـــوی - خلخـــال -ســـراب برگـــزار شـــده بـــود، 
ــا عنایـــت بـــه سیاســـتهای معاونـــت آموزشـــی وزارت مسیرآموزشـــی بســـته های  بـ
تحـــول و نـــوآوری در دانشـــگاهها و نحـــوه اجرائـــی فرآینـــد بســـته ها بررســـی و 

گـــزارش اقدامـــات انجـــام یافتـــه را ارائـــه نمودنـــد. هریـــک از مســـئولین 
در ادامـــه جلســـه نشســـت معاونیـــن آموزشـــی در محـــور ماموریت هـــای جدیـــد 
کالن منطقـــه 2 تشـــکیل شـــد و تقســـیم بنـــدی عملیـــات  واســـپاری شـــده بـــه 

گرفـــت. اجرائـــی 3 ماموریـــت ویـــژه صـــورت 
ـــر چهـــار ماموریـــت قبلـــی  کالن منطقـــه منبعـــد عـــالوه ب کل  ـــه توضیـــح اســـت  الزم ب

کشـــور انجـــام خواهنـــد دادضمنـــا  3 مـــورد دیگـــر را از ســـوی وزارت متبـــوع در ســـطح 
کالن منطقـــه 2  در ادمـــه نشســـت بـــر تعامـــل وهمفکـــری دانشـــگاههای عضـــو 
گروههـــای تخصصـــی منطقـــه ای بســـته ها در مســـیر تحـــول و  کار  و تشـــکیل 
گردیـــد و مقـــرر شـــد ضمـــن اســـتفاده از نظـــرات صاحبـــان اندیشـــه و  کیـــد  نـــوآوری تا
اســـاتید در قالـــب محورهـــای تحـــول و نـــوآوری در آمـــوزش پزشـــکی اســـتفاده شـــود و 
گـــردد. کمـــی امـــورات آموزشـــی بیـــش از قبـــل مهیـــا تـــر  کیفـــی و  همـــواره مســـیر ارتقـــاء 

ــتندات  ــه مسـ ــام در ارائـ ــت تمـ ــا جدیـ ــور بـ کشـ ــق  کالن مناطـ ــان  ــث ارزیابـ ودر بحـ
ـــرد. گی ـــورت  ـــی ص ـــدام عملیات اق

دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان " دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر " در 
ارزیابی عملکرد سال 1396

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر مجید خدابخش اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا اهــداء تقدیر نامه 
ای از تــالش وزحمــات دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و همــکاران ایــن مجموعه در راســتای برتری دانشــگاه 
علوم پزشکی تبریز در بیست و یکمین جشنواره شهید رجائی به عنوان " دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر" قدردانی نمود. 

ح است:   متن تقدیر نامه بدین شر
جناب آقای دکتر محمدحسین صومی؛ رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی ودرمانی تبریز

ســالم عیکــم؛ تــالش وزحمــات ارزشــمند همــکاران محتــرم تــان موجــب شــده اســت در بیــن دســتگاه های اجرایــی اســتان از 
طــرف ســتاد اســتانی بیســت ویکمیــن جشــنواره شــهید رجایــی بــه عنــوان " دســتگاه اجرایــی دارای خدمــات برتــر " در ارزیابــی 
گفتــه واز  کارکنــان آن دســتگاه تبریــک  عملکــرد ســال 13۹6 شــناخته ومعرفــی شــوید. ایــن موفقیــت را بــه جنابعالــی وتمــام 
کــه موجــب ارتقــاء ســطح خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز اســتان آذربایجــان  اقدامــات اثربخــش جنابعالــی وهمــکاران تــان 

گردیــده اســت تشــکر وقدردانــی مــی نمایــم. شــرقی 
مجید خدابخش
 استاندار آذربایجانشرقی
 دهم شهریور ماه 13۹۷

پیام معاون بهداشت دانشگاه به مناسبت روز بهورز

دکتر درســتی معاون بهداشــت دانشــگاه و رئیس مرکز بهداشــت اســتان در پیامی فرا 
رســیدن 12 شــهریور ماه روز بهورز را به بهورزان تالشــگر اســتان تبریک گفت که متن 

پیــام بدین شــرح می باشــد: 
ــه  ــه افــراد خوشــبخت جامعــه اســت. مــردم ب ســالمتی یــک نعمــت ویــژه الهــی ب
کننــد نیــاز  کــه در آن زندگــی مــی  خدمــات بهداشــتی و درمانــی در نزدیکــی محلــی 
کشــورهای در حــال توســعه بدلیــل محدودیــت  کشــورها بویــژه در  دارنــد. در تمــام 
گــران قیمــت و بــا فنــاوری  منابــع مالــی، منابــع بایــد از خدمــات بهداشــتی درمانــی 
بــاال بــه ســوی خدمــات پیشــگیرانه قابــل پرداخــت و در دســترس هدایــت شــود. 
البتــه بــرای تحقــق سیاســت همگانــی ســالمت، بایــد افــراد عاشــق و ایثارگــری 
چــون " بهــورزان عزیــز" در دورافتــاده تریــن نقــاط بــرای ایجــاد دسترســی ســهل و 

آســان بــه دریافــت خدمــات ســالمت بــرای مــردم بــه ایفــای نقــش بپردازنــد. بــی 
گمــان صنعــت ایثارگــری در سیســتم بهداشــت و درمــان بیــش از همــه زیبنــده 
ــان و تالشــگر اســت. بنــده برحســب وظیفــه از تــک تــک بهــورزان  بهــورزان مهرب

گرامــی سپاســگزارم.  عزیــز و 
روز بهورز گرامی باد
دکتر درستی/ معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزء سه 
دانشگاه برتر کشور

پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ـــتین  ـــت، نخس ـــه دول ـــت هفت ـــا گرامیداش ـــان ب ـــز، همزم تبری
جشـــنواره ملـــی تجـــارب موفـــق بیمارســـتانی در مدیریـــت 
نـــودو  مـــاه  شـــهریور  دهـــم  روزشـــنبه  ومصـــارف  منابـــع 
علـــوم  دانشـــگاه  رازی  همایش هـــای  ســـالن  در  هفـــت 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــده و از دانش ـــزار گردی ـــران برگ ـــکی ای پزش
تبریـــز تقدیـــر وقدردانـــی بعمـــل آمـــد. درایـــن جشـــنواره 
تبریـــز  علـــوم پزشـــکی  رئیـــس دانشـــگاه  دکتـــر صومـــی 
ودکترحجـــت پورفتحـــی معـــاون درمـــان موفـــق بـــه دریافـــت 
ـــوح تقدیـــر وتندیـــس تجـــارب موفـــق بیمارســـتانی در  ل
الریجانـــی  دکتـــر  طـــرف  از  ومصـــارف  منابـــع  مدیریـــت 
رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی و دکتـــر هاشـــمی وزیـــر 
بهداشـــت، درمـــان وآمـــوزش پزشـــکی گردیدنـــد. گفتنـــی 
ـــگاه  ـــه دانش ـــزء س ـــز ج ـــکی تبری ـــوم پزش اســـت دانشـــگاه عل
ـــر کشـــور گردیـــده ومرکـــز آموزشـــی و درمانـــی شـــهید مدنـــی  برت
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز جـــزء طرح هـــای برگزیـــده 

ــد. ــنواره شـ ــوح جشـ ــت لـ ــه دریافـ ــق بـ وموفـ

متن تقدیر نامه بدین شرح است: 
ــی  ــتی ودرمانـ ــات بهداشـ ــکی وخدمـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
ملـــی  جشـــنواره  نخســـتین  برگزیـــده  دانشـــگاه  تبریـــز، 
ـــع ومصـــارف تجـــارب موفـــق بیمارســـتانی در مدیریـــت مناب
ــران اســـالمی  ــتره ایـ ــراد در گسـ تامیـــن و بهبـــود ســـالمت افـ
بـــا  بـــه خدمـــات  وتـــالش در جهـــت دسترســـی عادالنـــه 
کیفیـــت کـــه نمایانگـــر تـــوان علمـــی وبرنامـــه ای نظـــام 
اســـت،  ســـالمت  حـــوزه  در  اســـالمی  جمهـــوری  مقـــدس 
وظیفـــه همـــه متولیـــان ودســـت انـــدرکاران ایـــن عرصـــه 

اســـت.
خوشـــبختانه در ســـال ۹3 ایـــن مقولـــه بـــه عنـــوان یکـــی 
از محورهـــای توســـعه پایـــدار بـــه رســـمیت شـــناخته شـــده 
ـــد.در ایـــن راســـتا  ـــی نظـــام نهادینـــه گردی ودر سیاســـتهای کل
برنامـــه تحـــول نظـــام ســـالمت نیـــز آغـــاز و بـــرای ارائـــه 
خدمـــت بـــه مـــردم شـــریف ایـــران اجرایـــی شـــد تـــا برنامـــه 
ــان  ــدرکاران ومتولیـ ــت انـ ــتمر دسـ ــای وتـــالش مسـ ریزی هـ
حـــوزه ســـالمت، آینـــده ای درخشـــان و روشـــن تـــر بـــرای 

کشـــور ترســـیم کنـــد.
خـــدای را شـــاکرم کـــه اجـــرای موفـــق برنامـــه تحـــول نظـــام 
ســـالمت مـــورد تاییـــد مقـــام معظـــم رهبـــری وتقدیـــر رییـــس 
ـــد  ـــان ارجمن ـــت هموطن ـــه ورضای ـــرار گرفت ـــور ق ـــرم جمه محت
ـــگاه در  ـــده آن دانش ـــالش ارزن ـــذا از ت ـــت ل ـــته اس ـــی داش را در پ
ـــی  ـــکر وقدردان ـــوزه تش ـــن ح ـــارف در ای ـــع ومص ـــت مناب مدیری

ـــود. ـــی ش م
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

دریافت لوح تقدیر 
دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز در نخستین 
جشــــــنواره 

ملی تجارب موفق 
بیمارســـــتانی در 

مدیریت منابع و 
مصارف 

عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
تبریــز در  دانشــگاه علــوم پزشــکی 
نخســتین جشــــــــنواره ملــی تجارب 
موفــق بیمارســـــــتانی در مدیریــت 
منابــع و مصــارف جــزء ســه دانشــگاه 

کشــور شــد  برتــر 

در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف، دکتر الریجانی 
رییـــس محتـــرم مجلـــس و دکتـــر هاشـــمی وزیـــر محتـــرم بهداشـــت از دکترمحمدحســـین صومـــی 
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و دکتـــر پورفتحـــی معـــاون درمـــان دانشـــگاه تقدیـــر و قدردانـــی 
کاهـــش هزینه هـــای مرکـــز آموزشـــی درمانـــی شـــهید مدنـــی  کردنـــد. در ایـــن مراســـم همچنیـــن طـــرح 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز جـــزء طرح هـــای برگزیـــده و موفـــق بـــه دریافـــت لـــوح جشـــنواره شـــد.
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آئین تجلیل از دو شخصیت علمی و پزشکی پرفسور رحیم رحمان زاده و دکتر رضایت پرویزی

دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  به گـــزارش 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز روز یکشـــنبه 
و  نـــود  مـــاه  شـــهریور  یازدهـــم 
تکریـــم  و  تجلیـــل  آییـــن  هفـــت 
و  علمـــی  برجســـته  شـــخصیت  دو 
ـــان زاده  ـــم رحم ـــور  رحی ـــکی، پرفس پزش
جراحـــی  بین المللـــی  مرکـــز  رئیـــس 
برلیـــن  شـــهر  اســـتخوان  و  مفاصـــل 
رضایـــت  دکتـــر  همچنیـــن  و  آلمـــان 
پرویـــزی جـــراح قلـــب، بـــا همـــکاری 
کشـــاورزی  معـــادن،  بازرگانـــی،  اتـــاق 
ودانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در 
ــر هتـــل بین المللـــی  ــالن آمفـــی تاتـ سـ

شـــد. برگـــزار  تبریـــز  شـــهریار 
علـــی  محمـــد  دکتـــر  آییـــن  ایـــن  در 
اســـبق  نماینـــده  الهـــی  ســـبحان 
در  تبریـــز  چهـــارم  تـــا  اول  دوره هـــای 
ضمـــن  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس 
عـــرض خیـــر مقـــدم بـــه مدعویـــن، از 
ایـــن دوشـــخصیت پزشـــکی وعلمـــی 
تشـــکر وقدردانـــی نمـــوده ودر تجلیـــل 
ـــروری  ـــات الزم وض ـــت: از توفیق ـــان گف آن
ـــاختار  ـــان وس ـــازمان، انس ـــک س ـــرای ی ب
بـــوده ورشـــد وتعالـــی کارکنـــان یکـــی از 

اولویتهـــای ســـازمانی مـــی باشـــد.
ـــی  ول آقـــا آل هاشـــم نماینـــده  حـــاج 
فقیـــه در اســـتان آذربایجانشـــرقی در 
مراســـم تجلیـــل وتکریـــم از ایـــن دو 
بزرگـــوار ضمـــن تقدیـــر از بانیـــان جلســـه 
از دکتـــر صومـــی بـــه عنـــوان مدیـــری 
وگفـــت:  کـــرده  یـــاد  وپـــرکار  تالشـــکر 
محبوبتریـــن مـــردم در نـــزد خداونـــد 

بـــه  کـــه نفعشـــان  کســـانی هســـتند 
مـــردم بیشـــتر باشـــد واز همـــه مهمتـــر 
ـــد  ـــار کنن ـــی رفت ـــوش خلق ـــا خ ـــه ب ـــا هم ب
و بـــا مـــردم بـــا ســـیرت نیکـــو، اکـــرام 

واحتـــرام برخـــورد کننـــد.
اســـتان  در  فقیـــه  ـــی  ول نماینـــده 
آذربایجـــان شـــرقی در تکریـــم ایـــن دو 
نخبـــه پرفســـور رحمـــان زاده ودکتـــر 
رضایـــت پرویـــزی گفـــت: خدمـــت شـــما 
بـــه جامعـــه ومـــردم در حکـــم عبـــادت 
ـــق  ـــردم وخل ـــه م ـــت ب ـــن خدم ـــت وای اس
در  اعتـــکاف  مـــاه  دو  از  فراتـــر  خـــدا 
ـــد در  ـــا بای ـــد وم ـــی باش ـــجدالحرام م مس
مراحـــل زندگـــی قـــدردان ایـــن ســـرمایه 
ــیم ــانی باشـ ــروی انسـ ــی نیـ ــی یعنـ ملـ
اســـتاندار  خدابخـــش  مجیـــد  دکتـــر 
آذربایجانشـــرقی ایـــن دو شـــخصیت 
بخصـــوص  همـــه  بـــرای  را  بـــزرگ 
نســـل جدیـــد وجـــوان الگـــو معرفـــی 
کـــرده وبـــه الگـــو بـــرداری از خدمـــات 
مـــادی ومعنـــوی ایـــن دوشـــخصیت 
اســـتان  وگفـــت:  نمـــوده  تاکیـــد 
ظرفیتهـــای  دارای  آذربایجانشـــرقی 
علمـــی، فنـــی، پژوهشـــی، آموزشـــی، 
پزشـــکی، هنـــری، ورزشـــی، فـــن آوری، 
ــا  ــد مـ ــد وبایـ تولیـــد و... زیـــادی میباشـ
بـــه شـــخصیتهایی کـــه درایـــن راســـتا 
ـــان  ـــه آن ـــرام وب ـــد احت ـــی کنن ـــت م فعالی

افتخـــار کنیـــم
دکتـــر جلیـــل شـــربیانلو متخصـــص 
ارتوپـــدی، در ایـــن آییـــن از خدمـــات 
شـــخصیت  دو  دوســـتانه  انســـان 

نمـــوده،  وقدرانـــی  تشـــکر  برجســـته 
اظهـــار داشـــت: اگـــر مـــا شـــکرگزار مـــردم 
ـــیم ماننـــد اینســـت کـــه از خداونـــد  باش
متعـــال شـــکرگزاری کـــرده ایـــم وایـــن 

یـــک عمـــل خداپســـندانه اســـت.
در ادامـــه ایـــن مراســـم پرفســـور رحیـــم 
ـــی  ـــز بین الملل ـــس مرک ـــان زاده رئی رحم
ـــتخوان  ـ ـ ـ اسـ و  مفاصـــل  جراحـــی 
ـــری  ـ مختصـ آلمـــان  برلیـــن  ـــهر  ـ ـ ـ شـ
پزشـــکی  خانوادگـــی،  ـــوگرافی  ـ ـ بیـ از 
ــان را  ــور آلمـ ــان در کشـ و عملکردهایشـ
بـــه تصویـــر کشـــیده و گفـــت: اصالتـــا" 
و  آذربایجان شـــرقی  اســـتان  اهـــل 
ـــد شهرســـتان شبســـتر می باشـــد و  متول
ـــان  ـــای ایش ـــن روش ه ـــی از مهمتری یک
گســـترش کاشـــت اعضـــاء و جراحـــی 
جراحـــی  تکنیک هـــای  بـــا  مـــدرن 

میباشـــد. خـــاص 
ـــانی  ـــود از کس ـــخنان خ ـــه س وی در ادام
ــاران خدمـــت  ــه بـــه مملکـــت و بیمـ کـ
مـــی کننـــد قدردانـــی نمـــوده و ادامـــه 
ـــان  ـــات آن ـــن خدم ـــدر ای ـــز ق ـــردم نی داد م
ـــه  ـــت را ب ـــن خدم ـــکر ای ـــد وش را می دانن

جـــا خواهنـــد آورد.
دکتـــر رضایـــت پرویـــزی جـــراح قلـــب، 
از گـــروه پنـــج نفـــره  ایـــن مراســـم  در 
جراحـــی قلـــب تشـــکر کـــرده وادامـــه 
ـــاهد  ـــال ۸4 ش ـــا س ـــال ۷2 ت ـــا از س داد م
ــی  ــای قلبـ ــوارض بیماریهـ کاهـــش عـ
بـــوده ایـــم وایـــن را مدیـــون دانـــش 

وامکانـــات هســـتیم.
وی گفـــت: مـــا بـــا تعهـــدی کـــه بـــه 

خودمـــان داده ایـــم بایـــد تیـــم قلـــب 
بـــا  کـــه  میکردیـــم  احیـــاء  را  تبریـــز 
ــار  ــد وی اظهـ ــاء شـ ــان احیـ ــت زمـ گذشـ
امیـــدواری کـــرد بـــا انتخـــاب الگوهـــای 
موفـــق والگـــو پذیـــری از ایـــن انتخابهـــا 

منابـــع هـــرز نـــرود.
دکتـــر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز، درمراســـم تجلیـــل و 
تکریـــم از ایـــن دوشـــخصیت برجســـته 
قرائـــت  ضمـــن  وپزشـــکی  علمـــی 
ـــن  ـــید حس ـــر س ـــه دکت ـــر نام ـــن تقدی مت
درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر  هاشـــمی 
خادمـــان  بـــه  پزشـــکی،  آمـــوزش  و 
عرصـــه ســـالمت اســـتان آذربایجـــان 
شـــرقی در برترینهـــای تجـــارب موفـــق 
بیمارســـتانی، ازپرفســـور رحیـــم رحمـــان 
زاده، دکتـــر رضایـــت پرویـــزی، دکتـــر 
صومـــی  دکتـــر  پزشـــکیان  مســـعود 
ودکتـــر دانشـــور واز تمامی فرهیختگان 
علمـــی وپزشـــکی تقدیرنمـــوده بـــرای 

آنـــان آرزوی موفقیـــت نمـــود.
دانشـــگاه  آمادگـــی  صومـــی  دکتـــر 
بـــرای  را  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
ـــان  ـــم رحم ـــور رحی ـــا پرفس ـــکاری ب هم
زاده در رابطـــه بـــا پیشـــرفت رشـــته 

کـــرد. اعـــالم  ارتوپـــدی 
ـــم  ـــن مراس ـــه ای ـــت در خاتم ـــی اس گفتن
ـــداء  ـــا اه ـــوار ب ـــخصیت بزرگ ـــن دو ش از ای
ـــی  ـــر وقدردان ـــا تقدی ـــپاس وهدای ـــوح س ل

ـــد. ـــل آم بعم
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ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
نشــان اســتاد افتخــاری دانشــگاه علــوم 
»رحیــم  اســتاد  بــه  را  تبریــز  پزشــکی 
رحمان زاده«-پایه گــذار جراحــی مــدرن 
ارتوپدی و تروماتیک ارتوپدی در سطح 
ــی  ــز بین الملل ــس مرک ــی و رئی بین الملل
جراحــی مفاصــل و اســتخوان برلیــن 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  کــرد.  اعطــا 
پزشــکی تبریــز در ایــن آییــن بــا بیــان 
دانشــگاه  ســازی  بین المللــی  این کــه 
علــوم پزشــکی از  وظایــف اصلی ماســت 
اســاتید  حضــور  از  بهره منــدی  افــزود: 
بین المللی ســازی  حــوزه  در  افتخــاری 
حائــز اهمیــت بــوده و طــی ســال های 
اســاتید،  حضــور  همــت  بــه  گذشــته 
پروژه هــای  و  متمــادی  دوره هــای 
بــه  بین المللــی  ســطح  در  مشــترک 
ــرا  ــکی اج ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش میزبان

شــده اســت.
بیــان  صومــی  دکترمحمدحســین 
ــروه  ــا گ ــان زاده ب ــتاد رحم ــاط اس ــرد: ارتب ک
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ارتوپــدی 

اســت. افتخــار  تبریزموجــب 
دانشــگاه  قدمــت  بــه  اشــاره  بــا   وی 
علــوم پزشــکی تبریــز، اظهار کــرد: اولین 
ــا بیــش  دانشــکده ی پرســتاری کشــور ب
از 100 ســال قدمــت در تبریــز مســتقر 
مرکــز   30 از  بیــش  همچنیــن  اســت، 
تحقیقاتــی در رشــته های مختلــف، 
ــش از پنــج پژوهشــکده، ۹ هــزار نفــر  بی
دانشــجو، ۹00 نفــر عضــو هیئت علمی 
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
فعالیــت می کننــد. دکترصومــی افــزود: 

دانشــگاه  در  تکمیلــی  رشــته ی   1۷۸
علــوم پزشــکی وجود دارد کــه 32 درصد 
بــه  آن در دوره چهــار ســاله دانشــگاه 

وجــود آمــده اســت.
 وی بــا  اشــاره بــه وجــود خانــه بهداشــت 
ــتان،  ــتای اس ــزار روس ــک ه ــش از ی در بی
گفــت: بیــش از 300 مرکــز ســالمت، 42 
بیمارســتان و  11 بیمارســتان آموزشی در 

ــود دارد. ــتان وج اس
بیــان این کــه دانشــگاه علــوم  بــا  وی 
در  حاضــر  حــال  در  تبریــز  پزشــکی 
حــوزه ی خدمــات و درمــان و بهداشــت، 
دارو و غــذا از وضعیــت مطلوبی برخوردار 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــزود: دانش ــت، اف اس
تبریــز بــه عنــوان ســه دانشــگاه برتــر 
در  و  تقدیــر  لــوح  منابــع،  در مدیریــت 
ــت  ــوان خدم ــز عن ــی نی ــنواره رجای جش

برتــر را دریافــت کــرد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گذشــته  ســال  کــرد: طــی  خاطرنشــان 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز درحوزه ی 
پژوهــش رتبــه ی ســوم کشــوری را کســب 
کــرد، همچنیــن براســاس رتبــه بنــدی 
بین المللــی ســال 201۸، بعــد از دانشــگاه 
و  تهــران جایــگاه دوم  پزشــکی  علــوم 
جایــگاه نهــم را در بیــن دانشــگاه های 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. کشــور را ب
ریــزی  برنامــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
عملیاتــی در وزارت بهداشــت در حــال 
اجــرا اســت و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــد، افــزود:  را بــه 10 منطقــه تقســیم کردن
مــا نیــز جــزو منطقه کشــوری هســتیم و 
ــای  ــت در حوزه ه ــزار فعالی ــش از دو ه بی

کــه  دادیــم  انجــام  دانشــگاه  گانــه  ده 
بــه  ارســال مســتندات فعالیت هــا  بــا 
تهران، دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز از 

100 نمــره ۹6 را کســب کــرد.
 وی ادامــه داد: روزانــه بیــش از چهارهــزار 
علوم پزشــکی  دانشــگاه  در  فرآینــد 
هــزار   3۵0 می شــود،  انجــام  تبریــز 
هــزار  حــدود  روزانــه  و  ســاالنه  نفــر 
دانشــگاه  بیمارســتان های  در  نفــر 
صومــی  دکتــر  می شــوند.  بســتری 
در  دانشــگاه  جهت گیــری  افــزود: 
و  پژوهشــی  حــوزه ی  خدمــات،  حــوزه 
دانشــجویی رو بــه تکامــل اســت. وی 
بــا بیــان این کــه گــروه ارتوپدی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، بخــش فعالــی 
بخــش  درصــد   ۸0 حــدود  کــه  اســت 
ارتوپدی بیمارســتان آموزشی را برعهده 
ــی  ــن ارزیاب ــاس آخری ــت: براس ــد، گف دارن
ــز و  ــدی تبری ــروه ارتوپ ــران از گ ــاتید ته اس
مجموعــه زیــر ســاخت ها و نیــروی فنی 

دارد. مطلوبــی  وضعیــت  تبریــز 
اجرایــی  عملیــات  انجــام  از  وی 
بیمارســتان ارتوپــدی و مغــز و اعصــاب 
پایــان  تــا  تبریــز  خوابــی  تخــت   ۷2۵
ســال خبــر داد و افــزود: بیــش از ۵0 درصــد 
بخش  هــای این بیمارســتان مربــوط به 
گــروه ارتوپدی اســت تا خدمات مطلوبی 

بــرای مــردم ارائــه شــود.  
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
دنبــال  بــه  این کــه  بیــان  بــا  تبریــز 
ــتیم  ــی هس ــجوی خارج ــرش دانش پذی
ظرفیــت  از  درصــد   10 دانشــگاه  تــا 
بین المللــی  بــه دانشــجویان  را  خــود 

اختصــاص دهــد، افــزود: طــی یــک مــاه 
خارجــی  مهمــان  حــدود ۸۵  گذشــته 
از1۷ دانشــگاه خارجــی در تبریــز حضــور 
پیــدا کردنــد.  پایــه گــذار جراحــی مــدرن 
و  ارتوپــدی  تروماتیــک  و  ارتوپــدی 
جراحــی  بین المللــی  مرکــز  رئیــس 
مفاصــل و اســتخوان برلین نیــز در این 
مراســم، اظهــار کــرد: بــرای بنــده افتخــار 
اســت کــه از ســوی دانشــگاه بــا اعطــای 
برعهــده  را  وظایفــی  مقامــی،  چنیــن 
بگیــرم، امیــدوارم بتوانم ایــن وظیفه را 
بــه نحو احســن انجــام دهم. پروفســور 
رحیم رحمانــزاده بزرگ ترین وظیفه ی 
خــود را ایجــاد ارتبــاط مشــترک بیــن 
بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
آلمــان  مختلــف  دانشــگاه های 
دانســت و گفــت: امیــدوارم در انجــام 
همــواره  و  شــوم  موفــق  وظیفــه  ایــن 
تــالش می کنــم بــرای پیشــرفت ایــن 

کنــم. دانشــگاه خدمــت 
رحیــم  پروفســور  اســت؛  گفتنــی 
ــدرن  ــی م ــذار جراح ــان زاده، پایه گ رحم
و  ارتوپــدی  تروماتیــک  و  ارتوپــدی 
جراحــی  بین المللــی  مرکــز  رئیــس 
اســت. برلیــن  اســتخوان  و  مفاصــل 

برنــده جایــزه  زاده  رحمــان  پروفســور 
یــک  درجــه  مــدال  دارای  و  جراحــی 
ــه  ــان ب ــوری آلم ــس جمه ــت از رئی لیاق
بدیــع  و  مهــم  نوآوری هــای  واســطه 
اســت.تاکنون  ارتوپــدی  رشــته  در 
مقــاالت، تالیفــات و کتــب متعددی در 
زمینــه ارتوپــدی از پروفســور رحمانــزاده 

چــاپ و منتشــر شــده  اســت.
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با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، منعقد شد؛
تفاهم نامه تاسیس"شهر سلول" در تبریز

بـــا حضـــور معـــاون علمـــی و فنـــاوری 
رئیس جمهـــور، تفاهم نامـــه راه انـــدازی 
"شـــهر ســـلول" در حـــوزه ســـلول های 
بنیـــادی و پزشـــکی بازســـاختی در تبریز 

منعقـــد شـــد
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  بـــه 
ـــم  ـــن تفاه ـــا ای ـــز، ب ـــکی تبری ـــوم پزش عل
کـــه بـــا حضـــور معـــاون علمـــی  نامـــه 
تبریـــز  در  رئیس جمهـــور،  فنـــاوری  و 
منعقـــد شـــد، همـــکاری دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریز و اســـتانداری آذربایجان 
شـــرقی بـــرای راه انـــدازی "شـــهر ســـلول" 

وارد فـــاز عملیاتـــی گردیـــد.
محورهـــای اصلـــی ایـــن تفاهم نامـــه 
کـــه بـــه امضـــای دکترمحمدحســـین 
علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس  صومـــی، 
پزشـــکی تبریـــز و علـــی جهانگیـــری، 
معاون اقتصـــادی اســـتاندار آذربایجان 
شـــرقی رســـید، شـــامل ایجـــاد شـــهر 
تخصصـــی  شـــتاب دهنده  و  ســـلول 
پزشـــکی  و  بنیـــادی  ســـلول های 
کـــه بـــا همـــکاری  بازســـاختی مـــی باشـــد 
مدیریـــت منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری 

راهبـــردی  ربـــع رشـــیدی و حمایـــت 
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت 
جمهـــوری )ســـتاد ســـلول های بنیـــادی 
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری( اجرایـــی 

ــردد گـ ــی  مـ
و  علـــم  پـــارک  یـــک  ســـلول،  شـــهر 
کـــه  اســـت  تخصصـــی  فنـــاوری 

مبتنـــی بـــر زیســـت بـــوم شـــتاب دهـــی 
شـــرکت های  و  علمـــی  کلنی هـــای 
کنـــد و  کوچـــک و نوپـــا فعالیـــت مـــی 
هـــدف اصلـــی ایـــن شـــهر تخصصـــی 
و  توســـعه  ســـلول،  فنـــاوری  و  علـــم 
بومـــی ســـازی علـــوم و فناوری هـــای 
پزشـــکی  و  بنیـــادی  ســـلول های 
اســـت.  ملـــی  ســـطح  در  بازســـاختی 
ـــودن  ـــز نم ـــال متمرک ـــه دنب ـــهر ب ـــن ش ای
دانـــش  دسترســـی  بهبـــود  تجـــارب، 
آموختـــگان و تولیـــد کننـــدگان، شـــتاب 
ــای  ــازی ایده هـ ــاری سـ ــه تجـ ــی بـ دهـ
نوآورانـــه شـــرکت هـــا، ارتبـــاط نظـــام مند 
کـــز رشـــد و شـــرکت های  بـــا ســـایر مرا
دانـــش بنیـــان و واحدهـــای فنـــاور در 
حـــوزه ســـلول های بنیـــادی و پزشـــکی 

اســـت. بازســـاختی 
بخش هـــای مختلـــف شـــهر ســـلول 
تخصصـــی  دهنـــده  شـــتاب  شـــامل 
مجهز به امکانات و تجهیزات جامع،  
کارازمایی هـــای  و  خدمـــات  مرکـــز 
بالینـــی ســـلول درمانـــی، مرکـــز خدمـــات 
علمـــی و آموزشـــی، مرکـــز شـــتابدهنده 

حـــوزه  بنیـــان  دانـــش  شـــرکتهای 
ســـلولهای بنیـــادی و مهندســـی بافـــت، 
بیمارســـتان ســـلول درمانـــی، باشـــگاه 
حیوانـــات  مزرعـــه  ســـلولی،  مـــوزه  و 
آزمایشـــگاهی و GLP، بانـــک ســـلول و 

اتاق هـــای تمیـــز خواهـــد بـــود

همایش آموزشی اورژانس هوائی در مرکز 
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیـــش  اورژانـــس  مرکـــز  در  هوائـــی  اورژانـــس  آموزشـــی  همایـــش 
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  حـــوادث  مدیریـــت  و  بیمارســـتانی 
ســـوپروایزرین  و  پرســـتاری  مدیـــران  و  حراســـت  مدیـــران  باحضـــور 
روابـــط  به گـــزارش  شـــد.  برگـــزار  دانشـــگاه  بیمارســـتانهای  آموزشـــی 
کـــه بـــا حضـــور مدعویـــن و  عمومـــی مرکـــز، در ایـــن همایـــش یـــک روزه 
خلبانـــان هوانیـــروز و رئیـــس اورژانـــس پیـــش بیمارســـتانی دانشـــگاه 
ــات  ــالن اجتماعـ ــه ۹۷/6/13در سـ ـــی مورخـ ــس هوائ و مســـئول اورژانـ
کلـــی ایمنـــی پرواز-اورژانـــس هوائـــی  مطالبـــی در خصـــوص )اصـــول 
هوائی-فیزیولـــوژی  اورژانـــس  بالگرد-اندیکاســـیون های  ایمنـــی  و 

گردیـــد. پـــرواز( بـــرای حاضریـــن ارائـــه 

تشکیل 20 مجمع سالمت شهرستان در استان 
آذربایجان شرقی درنیمه اول سال 1397

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه    بـــه 
مجمـــع  گفـــت:  اقـــدم  طاهـــر  دکتـــر 
ســـالمت اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در 
اســـفند مـــاه ســـال 13۹6بـــا شـــعار » علـــم، 
خالقیـــت و سیاســـتگزاری « تشـــکیل 
شـــد و متعاقـــب آن نســـبت بـــه تشـــکیل 
ــدد تشـــکیل  ــات متعـ ــتان جلسـ ــتانهای اسـ ــای ســـالمت شهرسـ مجمع هـ
گرفـــت. معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه افـــزود:  و اقدامـــات الزم صـــورت 
مجمـــع ســـالمت شهرســـتان هـــا بـــا حضـــور فرمانـــداران و ائمـــه جمعـــه، 
جمـــع رئوســـای ادارات و شـــبکه ها بهداشـــت و درمـــان، نماینـــدگان 
ــهرداران و  ــالمی، شـ ــورای اسـ ــتانها در مجلـــس شـ ــریف شهرسـ ــردم شـ مـ
نماینـــدگان خیریـــن ســـالمت و ســـمن هـــا، اعضـــای محتـــرم شـــورای 
شـــهر و مســـئولین دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز تشـــکیل شـــد. ایشـــان بـــا 
بیـــان اینکـــه طبـــق تعریـــف ســـازمان بهداشـــت جهانـــی از ســـالمت، همـــه 
دســـتگاهها نقـــش موثـــر و ســـازنده ای در حفـــظ و در ارتقـــای ســـالمت 
گفـــت: ورود سیاســـتگزاران اســـتان و در راس آنهـــا اســـتاندار  مـــردم دارنـــد 
اجرایـــی  هماهنگی هـــای  ایجـــاد  در  اســـتان  مدیـــر  بعنـــوان  محتـــرم 
بعـــد اجتماعـــی  تبییـــن  تاثیـــرات بســـیار خوبـــی در  ســـالمت محـــور، 

ســـالمت در جامعـــه خواهنـــد داشـــت.
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بازدید معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مرکز تخصصی سالمت 
روان جامعه نگر)cmhc( شهرستان اسکو

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر ایـــازی، معـــاون  بـــه 
ـــس  ـــان و آمـــوزش پزشـــکی، دکترصومـــی رئی اموراجتماعـــی وزارت بهداشـــت، درم
ـــت  ـــام ریاس ـــم مق ـــدم قائ ـــر اق ـــر طاه ـــراه دکت ـــه هم ـــز ب ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
 )cmhcدانشـــگاه علـــوم پزشـــکی از مرکـــز تخصصـــی ســـالمت روان جامعـــه نگـــر
( شهرســـتان اســـکو و اقدامـــات پـــروژه جامعـــه ایمـــن ومـــروج ســـالمت ســـهند 
بازدیـــد بعمـــل آوردنـــد.در ابتـــدای بازدیـــد دکتـــر هاشـــمی اقـــدم سرپرســـت شـــبکه 
گویـــی بـــه  جامـــع و همگانـــی ســـالمت ضمـــن عـــرض خیـــر مقـــدم و خـــوش آمـــد 
ـــای  ـــی و مراقبت ه ـــالمت روان ـــع س ـــات جام ـــگام خدم ـــروژه پیش ـــرای پ ـــار از اج حض
اجتماعی)ســـراج( در قالـــب ســـه بســـته پایـــه، تخصصـــی و بســـته اقـــدام جامعـــه 
کارشناســـان  خبـــرداده و افـــزود بـــه حـــول قـــوه الهـــی و بـــا مشـــاوره های علمـــی و فنـــی 
کل ســـالمت روانـــی اجتماعـــی و  مؤسســـه ملـــی تحقیقـــات ســـالمت ایـــران واداره 
اعتیـــاد وزارت بهداشـــت، دســـتاورد های ایـــن پـــروژه در هـــر ســـه بســـته از جملـــه 
بســـته اقـــدام جامعـــه ) همکاریهـــای مطلـــوب بیـــن بخشـــی در ســـطح شهرســـتان، 
کاهـــش انـــگ زدایـــی از بیماریهـــای روانپزشـــکی و  ارتقـــای ســـواد ســـالمت روان، 
کننـــده ســـالمت روانـــی و اجتماعـــی و...( مهـــم و قابـــل  تقویـــت عوامـــل محافظـــت 
کـــه مـــی طلبـــد اقدامـــات و فعالیت هـــای بیشـــتری در راســـتای رســـیدن  توجـــه بـــوده 

گیـــرد. در ادامـــه حاضریـــن  بـــه اهـــداف ایـــن پـــروژه و رضایـــت مـــردم صـــورت 
ازنحـــوه ی ارائـــه خدمـــات ســـالمت، بخصـــوص ســـالمت روانـــی اجتماعـــی و اعتیـــاد 
در مرکـــز تخصصـــی ســـالمت روان جامعـــه نگـــر) cmhc ( مطلـــع شـــده وبازدیـــدی 
بعمـــل آوردنـــد. درادامـــه، دکتـــر ایـــازی، معـــاون اموراجتماعـــی وزارت بهداشـــت، 
ضمـــن قدردانـــی از عملکـــرد شهرســـتان در اجـــرای پـــروژه پیشـــگام، ابـــراز امیـــدواری 
گـــردد. ایشـــان  ـــر اجـــرا  گی ـــه صـــورت همـــه  ـــز ب کشـــور نی نمـــود ایـــن پـــروژه در ســـطح 
بخشـــهای مختلـــف پـــروژه از جملـــه، خانـــه مشـــارکت مردمـــی، ســـتاد خـــود 
اتکایـــی، تفاهـــم نامـــه پـــروژه پیشـــگام بـــی ادرات مختلـــف و ســـازمانهای مـــردم 
نهـــاد و ســـند جامـــع را مهـــم ارزیابـــی نمـــوده و افـــزود وزارت بهداشـــت درمـــان و 
کشـــور  آمـــوزش پزشـــکی بـــه عنـــوان متولـــی اصلـــی تامیـــن و حفـــظ ســـالمت مـــردم 
باهـــدف رســـیدن بـــه باالتریـــن ســـطح ممکـــن ســـالمتی بـــرای آحـــاد مـــردم )هـــدف 
چشـــم انـــداز( توجـــه ویـــژه ای را بـــه مســـایل اجتماعـــی تاثیرگـــذار بـــر ســـالمت و 
ع عدالـــت در ســـالمت معطـــوف داشـــته اســـت. درادامـــه دکتـــر ایـــازی،  موضـــو
ـــروژه جامعـــه  گرفتـــه شـــده در پ دکترصومـــی وهیئـــت همـــراه از اقدامـــات صـــورت 
ایمـــن ومـــروج ســـالمت ســـهند بازدیـــد نمـــوده و درجریـــان فعالیتهـــای انجـــام 

گرفـــت. گرفتـــه شـــده در ایـــن پـــروژه قـــرار 
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سهند ثبت جهانی شد

بــه گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، 
دکترصادقــی، رئیــس مرکــز بین المللــی حمایــت از جوامــع 
ایمــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، اعــالم نمودنــد، نظــر بــه ارزیابــی انجــام گرفتــه 
گولبراندشــونبری و  کارشناســان شــبکه جهانــی جوامــع ایمــن، آقایــان دکتــر  توســط 
رضا محمدی ازبرنامه های جامعه ایمن درشهرســهند و بررســی مســتندات ارســالی 
کنــم براســاس نتایــج  ــه اعــالم  ک ــه علمــی ایشــان، بسیارخرســندم  توســط دبیرخان
گرفتــه، بــا الحــاق شهرســهند بــه شــبکه جهانــی جوامــع ایمــن  ارزیابی هــای صــورت 

گردیــده اســت. ضمنــا ایشــان  کشــور، موافقــت  بــه عنــوان اولیــن شــهر از شــمالغرب 
متذکرشــدند، هماهنگی هــای الزم بــرای حضــور مدیــر شــبکه جهانــی جوامــع ایمــن 
جهــت برگــزاری مراســم الحــاق شهرســهند بــه شــبکه جهانی و اعطــای لــوح و پرچم 
ــع  ــت ازجوام ــی حمای ــز بین الملل ــط مرک ــه توس ــات برنام ــایر جزئی ــن و س ــه ایم جامع
ایمــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا دفتــر شــبکه جهانــی در حــال انجــام بــوده 
ع وقــت بــه اطــالع مــردم شریفشــهر ســهند و مســئولین شهرســتان اســکو و  ودراســر

شهرســهند خواهــد رســید.
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کلینیک سیار دندانپزشکی مستقر در روستای مجیدآباد

و  بازرســی  عملکــرد،  ارزیابــی  مدیــر 
دانشــگاه  بــه شــکایات  پاســخگویی 
از  بازدیــد  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
آبــاد  مرکــز ســالمت روســتایی مجیــد 
شهرســتان اهــر در محــل ارائــه خدمــات 
پزشــکی  تیــم  توســط  دندانپزشــکی 
ارائــه  رونــد  جریــان  در  ســیار  کلنیــک 
بــه  دندانپزشــکی  رایــگان  خدمــات 

قــرار  ســیار  کلنیک هــای  مراجعیــن 
گرفــت. مهــرداد دواتگــری رئیــس اداره 
خیریــه  موسســات  و  خیریــن  امــور 
ــی  ــی را همراه ــم بازرس ــه تی ــگاه ک دانش
فعالیت هــای  از  گزارشــی  کــرد  مــی 
در  فعــال  دندانپزشــکی  تیم هــای 
ارائــه  را  دانشــگاه  ســیار  کلنیک هــای 
ــه  ــی از س ــک یک ــن کلنی ــت: ای ــرد و گف ک

درمنطقــه  دانشــگاه  فعــال  کلنیــک 
شهرســتان اهــر مــی باشــد و دو کلنیــک 
دیگــر در مناطــق کم برخوردار روســتایی 
هشــترود  و  ملــکان  شهرســتانهای 
فعــال اســت. گفتنــی اســت: ابراهیــم 
صومــی مدیــر ارزیابی عملکرد، بازرســی 
ــگاه  ــکایات دانش ــه ش ــخگویی ب و پاس
علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن شــرکت 

کارکنــان  اندیشــی  هــم  جلســه  در 
مرکزســالمت روســتایی مجیــد آبــاد از 
فعالیت همــکاران داوطلب و عالقمند 
در کلنیــک سیاردندانپزشــکی تشــکر 
ــد  ــراد دردمن ــه اف ــت ب ــت: خدم ــرد و گف ک
زیباتریــن  از  یکــی  و  خیــر  کار  یــک 

عبادت هاســت.
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کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی

مرکــز  همــکاری  بــا  دیابتــی  پــای  مدیریــت  عملــی  کارگاه  و  علمــی  کنفرانــس 
تحقیقــات دیابــت پژوهشــگاه علــوم غــدد و متابولیســم دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کلینیــک پــای دیابتــی بیمارســتان ســینا و معاونــت بهداشــت دانشــگاه  تهــران و 
شــبکه های  در  شــاغل  پزشــکان  از  تعــدادی  حضــور  بــا  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
کنفرانــس  بهداشــت و درمــان و همچنیــن بیمارســتانهای تبریــز در محــل ســالن 

مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.
کارشناســان  گــروه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه دکتــر شــعربافی رییــس   بــه 
گیــر مرکــز بهداشــت اســتان در خصــوص  پیشــگیری و مراقبــت بیماریهــای غیروا
ــه نمــود.  ــوژی دیابــت و عــوارض آن توضیحاتــی ارائ اهــداف جلســه و اپیدمیول
ر ادامــه اســاتید مرکــز تحقیقــات دیابــت پژوهشــگاه علــوم غــدد و متابولیســم 

کوشــا متخصــص عفونــی در خصــوص  دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و دکتــر 
بیمــاری دیابــت و علــل بــروز پــای دیابتــی و راههــای جدیــد پیشــگیری و درمــان 
زخــم پــای دیابتــی مطالبــی ارائــه نمــوده و بعــد از ظهر بطــور عملی نحوه پانســمان 

ایــن زخمهــا بــه حاضــران جلســه آمــوزش داده شــد.
ـــی  ـــوارض ناش ـــت و ع ـــاری دیاب ـــزون بیم ـــیوع روزاف ـــه ش ـــت ب ـــا عنای ـــت ب ـــی اس گفتن
کارافتادگـــی  کـــه در بیشـــتر مـــوارد منجـــر بـــه قطـــع پـــا و از  از آن از جملـــه زخـــم پـــا 
ـــواده و جامعـــه مـــی  ـــر بیمـــار و خان بیمـــاران و تحمیـــل عـــوارض مـــادی و معنـــوی ب
شـــود الزم اســـت اهتمـــام ویـــژه ای در پیشـــگیری از بـــروز زخـــم پـــا در افـــراد دیابتیـــک 
کاهـــش مـــوارد زخـــم پـــای دیابتـــی و  و درمـــان بـــه موقـــع زخـــم بعمـــل آیـــد تـــا شـــاهد 

گـــردد. ـــا در بیمـــاران  قطـــع پ
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رئیس جدید مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( تبریز منصوب شد

رئیـــس  ومعارفـــه  تودیـــع  مراســـم 
ـــا )ع(  ـــام رض ـــی ام ـــی درمان ـــز آموزش مرک
تبریـــز بـــا حضـــور رئیـــس دانشـــگاه 
مراکـــز  روئســـای  و  پزشـــکی  علـــوم 
بیمارســـتان  در  درمانـــی  و  آموزشـــی 
امـــام رضـــا )ع( تبریـــز برگـــزار شـــد.به 
ـــد  ـــی، دکترمحم ـــط عموم ـــزارش رواب گ
دانشـــگاه  رئیـــس  صومـــی  حســـین 
از  قدردانـــی  ضمـــن  آئیـــن  ایـــن  در 
فرجـــی  اســـماعیل  دکتـــر  زحمـــات 
وی  مرکـــز  ایـــن  پیشـــین  رئیـــس 
در  موفـــق  متخصصـــی  و  مدیـــر  را 

ـــکی  ـــوزش پزش ـــی و آم ـــتم درمان سیس
تبریـــز دانســـت و اظهـــار داشـــت: بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه دکتـــر فرجـــی قبـــل 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــه دانشـ از ورود بـ
ـــت  ـــم و تربی ـــی و تعلی ـــه معلم در حرف
ــد وارد دانشـــگاه  مشـــغول بـــوده و بعـ
علـــوم پزشـــکی و بـــه درجـــات عالـــی 
از  گشـــته  نائـــل  فوق تخصصـــی 
پزشـــک  بـــر  عـــالوه  ایشـــان  رو  ایـــن 
متخصـــص و دلســـوز مهـــارت خاصـــی 
دانشـــجویان  تعلیـــم  و  آمـــوزش  در 
علـــوم پزشـــکی دارنـــد و جـــای خالـــی 

ایشـــان همـــواره در دانشـــگاه علـــوم 
ـــی خواهـــد مانـــد. پزشـــکی خال

نقص هــای  افــزود:  صومــی  دکتــر 
ــف  ــروز تخل ــادر ب ــوارد ن ــی و در م احتمال
را نبایــد تعمیــم بــه کل داده و نــکات 
مثبــت را نادیــده بگیریــم در اکثــر مراکز 
درمانــی و بیمارســتانها کارهای مثبت 
بســیاری انجــام مــی گیــرد که بایــد این 

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــز م ــکات نی ن
پرداخــت  بخــش  در  داد:  ادامــه  وی 
کارکنــان  معوقــات  و  کاری  اضافــه 
مراکــز و پزشــکان در مواقعــی از ســال بــا 

مشــکل کمبود منابع مواجه هســتیم 
در  کــه  تمهیداتــی  بــا  امیدواریــم  کــه 
ایــن راســتا اندیشــیده شــده اســت ایــن 
مشــکل را نیــز بــه زودی حــل نماییــم.

دکتــر اســماعیل فرجــی فوق تخصص 
غدد از ســال 13۹۵ ســمت ریاســت مرکز 
آموزشــی درمانــی امــام رضــا را عهــده دار 
بعــد دکترمحمــد  بــه  ایــن  از  و  بــوده 
علیــزاده متخصــص تغذیــه بالینــی 
بــه عنــوان رئیــس جدیــد مرکز آموزشــی 
درمانــی امــام رضــا ) ع( تبریــز معرفــی و 

ــد. ــه ایــن ســمت منصــوب گردی ب
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 به مناسبت پنجم سپتامبر روز جهانی نیکوکاری
حضور مردم در موسسات خیریه از فرهنگ های 

ارزشمند و قدیمی در استان آذربایجان شرقی است

گفـــت: ثبـــت روز پنجـــم  دکتـــر طاهـــر اقـــدم بـــه مناســـبت روز جهانـــی خیریـــه 
ســـپتامبر در مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل متحـــد بـــه منظـــور بـــه رســـمیت 
کـــه افـــراد و ســـازمان های خیریـــه در تســـکین رنج هـــا و  شـــناختن نقـــش مهمـــی 

بحران هـــای انســـانی دارنـــد اعـــالم شـــده اســـت.
ـــر زندگـــی آحـــاد جامعـــه  ـــا بیـــان اینکـــه فقـــر در تمـــام دنیـــا وجـــود دارد و ب ایشـــان ب
ـــا حضـــور در  ـــانها ب ـــه انس کمـــک ب ـــای  ـــج فرهنـــگ زیب ـــزود: تروی ـــذارد اف گ ـــر مـــی  اث

ـــه ســـالمت محقـــق مـــی شـــود. موسســـات خیری
ع مشـــارکت های  معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی افـــزود: مجمـــو
گذشـــته، حـــدود ۸62 میلیـــارد  خیریـــن اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در ســـال 
تشـــکیل موسســـات خیریـــه  بـــا  امســـال  و  اســـت  بـــوده  ریـــال  و 1۸0میلیـــون 
بیمارســـتانی ایـــن مشـــارت بیشـــتر خواهـــد شـــد و حضـــور مـــردم در موسســـات 
ـــای ارزشـــمند و قدیمـــی در اســـتان آذربایجان شـــرقی اســـت. ـــه از فرهنگ ه خیری
دکتـــر طاهـــر اقـــدم بـــا بیـــان اینکـــه تشـــکیل انجمـــن و جمعیـــت دوســـتداران 
کلیـــد خـــورده  کار معاونـــت اجتماعـــی وزارت بهداشـــت  دانشـــگاه در دســـتور 
گفـــت: تشـــکیل ایـــن انجمـــن در توســـعه و پشـــتیبانی و حمایـــت از دانشـــگاه 

بســـیار موثـــر خواهـــد بـــود و زمینـــه همـــکاری خیریـــن ســـالمت در حوزه هـــای 
کـــرد. آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه را نیـــز فراهـــم خواهـــد 
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اولین مدرسه تابستانی EBD دانشجویان 
دندانپزشکی سراسر کشور

مدرســـه تابســـتانی دندانپزشـــکی تبریـــز 13۹۷، نخســـتین مدرســـه تابســـتانی ویـــژه 
ــکده  ــکاری دانشـ ــا همـ ــه بـ کـ ــد  ــز می باشـ ــهر تبریـ ــکی در شـ ــجویان دندانپزشـ دانشـ
دندانپزشـــکی تبریـــز و مرکـــز توســـعه و هماهنگـــی پژوهـــش )RDCC( مجموعه علوم 
ـــردد. ـــزار می گ ـــران )EBM( برگ ـــر شـــواهد ای ـــز و قطـــب علمـــی مبتنـــی ب پزشـــکی تبری
به گزارش روابط عمومی دانشــکده دندانپزشــکی، تاریخ شــروع مدرســه روز هفدهم 
و اختتامیــه آن نیــز در بیســتم شــهریور مــاه بــود و در طــی ایــن دوره، دانشــجویان 
نــگارش  فرآیندهــای  بــا  کشــور،  سراســر  دندانپزشــکی  دانشــکده های  عالقمنــد 

مطالعــات مــروری نظام منــد و متاآنالیــز آشــنا شــدند.
کــه  کــرد  دکتــر شــیرمحمدی رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی تبریــز خاطرنشــان 
کــه بــه منظــور  کل، مدرســه تابســتانی، یکــی از برنامه هــای دانشــگاه اســت  در 
مطالعــه عمیــق پیرامــون یکــی از مســائل مهــم علمــی و ارتقــاء مهارت هــای 
دانشــجویان برگــزار مــی شــود. ایــن مدرســه بــا همــت جمعــی از دانشــجویان 
فعــال و عالقــه منــد و بــا همــکاری مشــترک ایــن دانشــکده و مرکــز RDCC و 
کــه  EBM دانشــگاه برگــزار شــده اســت و ایــن اولیــن مدرســه تابســتانی مــی باشــد 
بــا اســتقبال دانشــجویان دندانپزشــکی ایــن دانشــگاه و ســایر دانشــگاه ها مواجــه 
کــه ماهیــت بیــن دانشــگاهی نیــز دارد  شــده اســت. از نقــاط قــوت آن ایــن اســت 
کــه از مباحــث روز دندانپزشــکی مــی   )EBD( بــر دندانپزشــکی مبتنــی بــر شــواهد

کیــد دارد. باشــد تا
امیــدوارم ایــن مدرســه تابســتانی بتوانــد بــه اهــداف مــورد نظــر خــود دســت یابــد و در 

جهــت اعتــالء پژوهــش در جامعــه دندانپزشــکی مثمــر ثمر باشــد.

واژگونی تانکر حمل روغن سیاه در آزاد راه پیامبر اعظم حادثه ساز شد

گفــت ســاعت 22: 4۵امشــب  ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی 
کــه منجــر بــه ریختــن روغــن در ســطح جــاده  هفدهــم شــهریور براثــر ایــن حادثــه 

ــد. کن ــی  ــورد م ــل برخ گاردری ــه  ــون و ب ــا واژگ ــودروی تیب ــال آن خ ــده و بدنب ش
کیپ اورژانس و یک تیم امداد نجات عازم محل شدند  دو ا

گفــت ســاعت 22: 4۵امشــب  ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی 
کــه منجــر بــه ریختــن روغــن در ســطح جــاده  هفدهــم شــهریور براثــر ایــن حادثــه 

ــد. کن ــی  ــورد م ــل برخ گاردری ــه  ــون و ب ــا واژگ ــودروی تیب ــال آن خ ــده و بدنب ش
کــه در  شــادی نیــا اظهــار داشــت خــودروی تیبــا بــا برخــورد بــه راننــده امــداد خــودرو 
حــال تعمیــر خــودروی دیگــر بــود در ایــن حادثــه جــان باخــت و یکــی از سرنشــینان 
کــرد و چهــار  کــه زن میانســال بــود بدلیــل شــدت جراحــات وارده در دم فــوت  تیبــا 
ــهر  ــن ش ــهریار ای ــتاد ش ــتان اس ــه بیمارس ــاد ب ــتان آب ــس بس ــط اورژان ــدوم توس مص

انتقــال یافتنــد.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان هشترود توسط تیم ارتقای سالمت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز ارزیابی شد

شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان هشــترود توســط تیــم ارتقــای ســالمت نظــام 
اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ارزیابــی شــد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از روابــط  بــه 
ــیزدهم  ــخ س ــه تاری ــز ب ــن مرک ــترود ای ــین ) ع ( هش ــام حس ــتان ام ــی بیمارس عموم
شــهریور مــاه نــود و هفــت مــورد ارزیابــی تیم ارتقای ســالمت نظــام اداری دانشــگاه 

گرفــت. علــوم پزشــکی تبریــز قــرار 
گرفتــه  کل واحدهــای بیمارســتان مــورد بازدیــد قــرار  در ایــن ارزیابــی بخــش هــا و 

بابایــی، رئیــس شــبکه بهداشــت ودرمــان  بــا حضــور دکتــر جــواد  جلســه ای، 
شهرســتان هشــترود، سرپرســت بیمارســتان امام حســین)ع( و سایر مسئولین این 
شــبکه و ابراهیــم صومــی، رئیــس اداره بازرســی، ارزیابــی عملکــرد وپاســخگویی 
بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز واعضــای تیــم ارتقــای ســالمت نظــام 
اداری برگــزار شــد نقــاط ضعــف وقوت شــبکه، بیمارســتان و واحدهــای اداری مرکز 

گرفــت. فــوق مــورد بحــث وبررســی قــرار 
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بازدیدهای یک روزه رییس دانشگاه علوم پزشکی از مراکز درمانی چند شهرستان استان

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
شهرســتان  بیمارســتان  از  تبریــز 
ــرد. ایــن بیمارســتان  ــد ک آذرشــهر بازدی
کــه بــا هشــتاد و پنــج تخــت شــامل 
بخش هــای جراحــی، داخلــی، زنــان 
و زایمــان، بســتری کــودکان، اورژانس، 
NICU،ICU،CCU،دیالیــز، رادیولوژی 
ــال ۹1 در  ــد از س ــگاه می باش ـ ـ و آزمایشـ
خدمــت مــردم ایــن شهرســتان اســت.
از  بازدیــد  از  پــس  صومــی  دکتــر 

از  بازدیــد  در  آذرشــهر  شهرســتان 
بــا 40  کــه  شــیر  عجــب  بیمارســتان 
تخــت فعــال در خدمــت مــردم ایــن 
تســریع  خواســتار  اســت،  شهرســتان 
اقــدام بــر مســیر گشــایی بیمارســتان و 

شــد. تاســیس  درحــال  اورژانــس 
ــی دانشــگاه  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ   ب
علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن ســفر کــه 
عمومــی  روابــط  مدیــر  همراهــی  بــا 
دانشــگاه، دکتــر حســینی اقدم و مدیــر 

ــی  ــای عمران ــی و طرح ه ــع فیزیک مناب
ــام  ــی انج ــدس صالح ــگاه، مهن دانش
مختلــف  قســمت های  از  گرفــت 
و  بنــاب  شهرســتان  درمانــی  مراکــز 
هــای  بلــوك  افتتــاح  آمــاده  بخــش 
شــهدا  بیمارســتان   )LDR( زایمانــی 
مختلــف  بخشــهای  همچنیــن  و 
ایــن  بیمارســتان امــام خمینــی )ره( 
شهرســتان بازدیــد بــه عمــل آمــد. در 
از  صومــی  دکتــر  بازدیــد  ایــن  ادامــه 

بیمارســتان فارابــی ملــکان که شــامل 
۹ بخــش از جملــه دیالیــز با ۷۵ تخت 

فعــال می باشــد نیــز بازدیــد کــرد.
از  بازدیــد  بــا  روزه  یــک  ســفر  ایــن 
ســیناى  افتتــاح  آمــاده  بیمارســتان 
شهرســتان مراغــه و بخشــهای آمــاده 
ــتان  ــوزادان بیمارس ــاح NICU و ن افتت
شــهید بهشــتی شهرســتان مذکــور بــه 
همــراه فرمانــدار ویــژه ایــن شهرســتان 

ادامــه یافــت.

پایان بازدید یک روزه دکتر صومی از مراکز درمانی با بازدید از مرکز بهداشت ینگجه شهرستان هشترود

  دکتــر صومــی روز چهارشــنبه در یــک 
مراکــز درمانــی چنــد  از  ســفر فشــرده 

ــرد. ــد ک ــاز دی ــتان ب شهرس
ـــگاه  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
رئیـــس  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
ــه  ــز کـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
بـــه اتفـــاق مدیـــر روابـــط عمومـــی و 
مدیـــر منابـــع فیزیکـــی و طرح هـــای 

عمرانـــی ایـــن دانشـــگاه ایـــن ســـفر 
را شـــروع کـــرده بـــود پـــس از بازدیـــد 
شهرســـتان های  درمانـــی  مراکـــز  از 
ـــکان و  آذرشـــهر، عجبشـــیر، بنـــاب، مل
مراغـــه عصـــر روز چهاردهـــم شـــهریور 
بـــه هشـــترود رفتـــه و بیمارســـتان ایـــن 
ــل آورد.  ــه عمـ ــد بـ ــاز دیـ ــتان بـ شهرسـ
وی بمناســـبت روز بهـــورز در پایـــان 

ـــاق  ـــاعت 21: 30 باتف ســـفر یکـــروزه، س
رئیـــس  و  همـــراه  ســـتادى  مدیـــران 
شـــبکه هشـــترود در خانـــه بهداشـــت 
ایـــن  بهـــورز  از  و  حاضـــر  ینگجـــه 
اســـت  کـــرد. گفتنـــی  روســـتا تقدیـــر 
ـــان از  ـــم حیدری ـــتا خان ـــن روس ـــورز ای به
ـــم  ـــی رغ ـــوده و عل ـــه ب ـــکاران نمون هم
فـــوت همسرشـــان بدلیـــل بیمـــارى 

درتربیـــت  هـــم  و  کارشـــان  در  هـــم 
ـــت. در  ـــوده اس ـــق ب ـــود موف ـــدان خ فرزن
ــه از  ــارى خانـ ــایل جـ ــدار مسـ ــن دیـ ایـ
جملـــه وضعیـــت بیمـــاران و مراجعـــه 
ـــورد  ـــز م ـــیب نی ـــامانه س ـــدگان و س کنن
ـــا  ـــرکار ب بحـــث قرارگرفـــت. ایـــن ســـفر پ
ـــز  ـــه تبری ـــاعت 22: 3٥ب ـــت درس بازگش

خاتمـــه یافـــت.
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برگزاری کارگاه ویژه فعاالن فرهنگی استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان در مشهد مقدس 

ح ضیافـــت رضـــوی ســـال ۹۷ بـــا شـــرکت ۵00 نفـــر از دانشـــجو یـــان اســـتان های  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، نهمیـــن دوره طـــر بـــه 
گردیـــد. در ایـــن اردو ۵۵ نفـــر از  کار انقـــالب" بـــه مـــدت یـــک هفتـــه در دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد برگـــزار  ـــا شـــعار " پـــای  آذربایجـــان شـــرقی، غربـــی، اردبیـــل و زنجـــان ب

دانشـــجویان پســـر و دختـــر دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه مـــدت ۷روز شـــرکت داشـــتند.
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به مناسبت دهه اول ماه محرم
برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام حسین )ع( 

با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه

ســاالر  و  ســید  شــهادت  ایــام  مناســبت  بــه  عــزاداری  معنــوی  برنامه هــای 
شــهیدان حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین )ع( و یــاران بــا وفایشــان در دانشــگاه 
در دهــه اول محــرم و ســومین روز شــهادت امــام حســن)ع( و یــاران باوفایــش 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز امســال  برگــزار شــد. بــه 
هــم مثــل ســنوات قبــل ایــن آییــن هــا بــا حضــور اســاتید، دانشــجویان و 
کارکنــان دانشــگاه و بــا اجــرای برنامه هایــی از قبیــل: قرائــت زیــارت عاشــورا، 

ســخنرانی و مداحــی در دهــه اول مــاه محــرم برگزارشــد.

ــر و  ــی برت ــز آموزشــی درمان ــل از مراک مراســم تجلی
ــز ــوم پزشــکی تبری ــق دانشــگاه عل موف

کــز آموزشــی درمانــی برتــر و موفــق دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز  مراســم تجلیــل از مرا
کــه در نخســتین جشــنواره تجــارب موفــق بیمارســتانی در مدیریت منابــع و مصارف 
کــرده  بــرای دانشــگاه عناویــن بیمارســتان نمونــه و بیمارســتان قابــل تقدیــر کســب 
انــد بــا حضــور دکتــر حجــت پورفتحــی معــاون درمــان دانشــگاه و دکتــر فتــح الهــی 
کــز  معــاون توســعه مدیدیــت ومنابــع دانشــگاه و جمعــی از همــکاران ومســئولین مرا
آموزشــی درمانــی اســتان برگــزار شــد. به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه این مراســم 
که در مورخه ۹۷/06/1۷ در ســالن اجتماعات حوزه ریاســت برگزار شــد از مســئولین 
کــه حائــز عنــوان بیمارســتان  و همــکاران مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید مدنــی تبریــز 
کــه  کــز آموزشــی درمانــی ســینا و علــوی  نمونــه کشــوری و همــکاران و مســئولین مرا
گفتنــی اســت  ــد تقدیــر بعمــل آمــد.  موفــق بــه کســب عنــوان قابــل تقدیــر شــده ان

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز در جشــنواره کشــوری 
تجــارب موفــق بیمارســتانی در مدیریــت منابــع و مصــارف، عنــوان دانشــگاه برتــر را 
کســب نمــود و دکتــر محمدحســین صومــی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز طی 
مراســمی بــا حضــور دکتــر الریجانــی، رئیس مجلس شــورای اســالمی، وزیر بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و رئیــس کمیســیون بهداشــت درمــان مجلس لــوح تقدیر 

دریافــت نمــود. 
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مراسم افتتاح مرکز سالمت غدیر 
سهند

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز، مراســم افتتــاح مرکــز ســالمت غدیــر ســهند واقــع 
در فــاز 4 شــهر جدیــد ســهند بــا حضــور دکترخدابخش، 
رئیــس  دکترصومــی،  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
دکترمحمــدزاده،  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
فرماندار شهرســتان اسکو، دکتررحمانی، رئیس مرکز 
مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی، دکترمــردی، 
معــاون اجرایــی مرکــز بهداشــت اســتان و جمعــی از 
ــد. در  ــاح گردی ــتانی افتت ــتانی و شهرس ــئولین اس مس
ابتــدای ایــن مراســم، دکترهاشــمی اقــدم، سرپرســت 
شــبکه جامع وهمگانی ســالمت شهرســتان اسکو، از 
امکانــات عمرانی، پزشــکان خانــواده و دیگر خدمات 
حوزه ســالمت در شهرســتان ســهند به حضار گزارشــی 
ارائــه نمودنــد. درادامــه دکتــر محمــدزاده، فرمانــدار 
شهرســتان نیز از افزایش چشــمگیر مراکز ســالمت در 
چهارســاله اخیــر خبــرداده و گزارشــی از تحــوالت حــوزه 
ســالمت در شهرســتان اســکو ارائــه کــرد. دکترصومــی، 
ســهند  فازهــای  درتمامــی  ســالمت  مراکــز  وجــود  از 
خبــرداده و افــزود یــک شــهروند در ســهند می توانــد در 
عــرض چنــد دقیقــه خــود رابــه یکــی از مراکــز ســالمت 
رســانیده و ازخدمــات بهداشــتی و درمانــی ارائــه شــده 
در ایــن مراکــز اســتفاده نمایــد. رییــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریــز در ادامــه از پیوســتن ســهند بــه عنوان 
اولیــن شــهر شــمالغرب کشــور بــه شــبکه جهانــی 
ــت  ــا هم ــیم ب ــزود در تالش ــرداده و اف ــن خب ــع ایم جوام
مســئولین اســتانی و شهرســتان و شــهر ســهند، در 
ماههــای آتــی ایــن شــهر را بعنــوان شهرســالم نیــز 
ــه  ــم. در ادام ــت نمائی ــی ثب ــت جهان ــازمان بداش دز س
دکترخدابخــش، اســتاندار نیز با تقدیــراز دکتر صومی 

و کلیــه عوامــل اجرایــی و برنامــه ریــز درحــوزه ســالمت 
ــب و  ــات مناس ــد، اقدام ــان ش ــر نش ــتان، خاط شهرس
ــی  ــالمت و اجتماع ــی، س ــای عمران ــی در حوزه ه خوب
ــا توجــه بــه ســاخت  صــورت گرفتــه و ضــروری اســت ب

مطلــوب  ارائــه  جهــت  و  ســهند  در  مهــر  مســاکن 
خدمــات بــه مــردم در بســیاری ازحوزه هــای خدماتــی 

ــرد. ــورت گی ــتری ص ــالش بیش ت

درخشش ستاد اقامه نماز دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز در استان

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  بـــه 
کـــه توســـط ســـتاد  تبریـــز طـــی بررســـی هـــا و پایش هایـــی 
گرفتـــه  اقامـــه نمـــاز اســـتان در ســـال 13۹6صـــورت 
ــداد  ــه امـ کمیتـ ــه میزبانـــی  ــه بـ کـ ــه ای  اســـت در جلسـ
گردیـــد، ســـتاد اقامـــه  امام خمینـــی؟هر؟ اســـتان برگـــزار 
نمـــاز دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از میـــان همـــه 
دســـتگاه های اســـتان آذربایجـــان شـــرقی حائـــز رتبـــه 
ــد.  ــناخته شـ ــژه شـ ــر ویـ ــته تقدیـ ــازی و شایسـ ــر نمـ برتـ

کســـب امتیـــاز ۹0.۷دســـتگاه شایســـته تقدیـــر ویـــژه شـــناخته شـــد. گفتنـــی اســـت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ســـال 13۹6 بـــا 
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مراسم کلنگ زنی بزرگترین واحد تولیدی دستکش های پزشکی در خاورمیانه با حضور دکتر مسائلی مشاور 
وزیر و مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
نقـــل  بـــه  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
غـــذا  معاونـــت  عمومـــی  روابـــط  از 
و  بیســـت  چهارشـــنبه  روز  دارو،  و 
هفـــت  و  نـــود  مـــاه  شـــهریور  یکـــم 
مراســـم کلنگ زنـــی بزرگتریـــن واحـــد 
پزشـــکی  دســـتکش های  تولیـــدی 
ــا  ــر رضـ ــا حضـــور دکتـ در خاورمیانـــه، بـ
و  تجهیـــزات  کل  مدیـــر  مســـائلی 
ــکی وزارت بهداشـــت،  ــات پزشـ ملزومـ
معاونیـــن و مدیـــران دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز و محســـن نریمـــان 

آزاد  منطقـــه  ســـازمان  مدیرعامـــل 
تجـــاری و صنعتـــی ارس، در منطقـــه 
جلفـــا  ارس  صنعتـــی  و  تجـــاری  آزاد 

برگـــزار شـــد.
دکتـــر مســـائلی مدیـــر کل تجهیـــزات 
و ملزومـــات پزشـــکی ضمـــن تقدیـــر 
ایـــن  اجـــرای  مســـئولین  از  وتشـــکر 
بـــه  اشـــاره  بـــا  کلنگ زنـــی،  مراســـم 
ــدگان  ــوان علمـــی و بومـــی تولیدکننـ تـ
مصرفـــی  ملزومـــات  و  تجهیـــزات 
پـــی  در  مـــا  گفـــت:  اســـتان  پزشـــکی 
بـــه  و  داخلـــی  تولیـــدات  از  حمایـــت 

ناظریـــن  و  تولیدکننـــدگان  همـــت 
ــوم  ــگاه علـ ــئولین دانشـ ــتانی و مسـ اسـ
پزشـــکی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، 
منطقـــه آزاد تجـــاری و صنعتـــی ارس 
ـــی  ـــات مصرف ـــد ملزوم ـــب تولی ـــه قط را ب
پزشـــکی در کشـــور تبدیل خواهیم کرد.
ــد  ــه تولیـ ــن کارخانـ ــت: ایـ ــی اسـ گفتنـ
دســـتکش در منطقـــه آزاد ارس جلفـــا 
بـــا متـــراژ بیـــش از 2۵000 متـــر مربـــع، 
ــذاری بیـــش از حـــدود 3۹0  ــرمایه گـ سـ
میلیـــارد ریـــال بخـــش خصوصـــی، و 
بـــا اشـــتغال زایـــی 3۵0 نفـــر نیـــروی 

ـــد  ـــن واح ـــوان بزرگتری ـــه عن ـــانی، ب انس
تولیـــدی دســـتکش های پزشـــکی در 

خاورمیانـــه مـــی باشـــد.
ـــدی  ـــد تولی ـــن واح ـــت، ای ـــر اس ـــل ذک قاب
بـــه  تـــا ســـال 13۹۹ افتتـــاح شـــده و 

ــید. ــد رسـ ــرداری خواهـ ــره بـ بهـ
تولیـــد و بهره بـــرداری از ایـــن مجموعـــه 
صرفـــه  و  واردات  کاهـــش  باعـــث 
جویـــی ارزی بیـــش از پانـــزده میلیـــون 
حـــوزه  کشـــورهای  بـــه  و  شـــده  یـــورو 
ـــد. ـــد ش ـــادرات خواه ـــز ص ـــه نی خاورمیان
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ششمین جلسه کمیته راهبری نظام ارجاع دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
بیســت  روز  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
هفــت،  نــودو  مــاه  شــهریور  ویکــم 
راهبــری  کمیتــه  جلســه  ششــمین 
نظــام ارجــاع دانشــگاه بــا حضــور قائــم 
مقــام معاون بهداشــتی تبریــز، رئیس 
ــایر  ــاع و س ــام ارج ــری نظ ــه راهب کمیت
کنفــراس  ســالن  در  کمیتــه  اعضــای 
حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه در خصــوص تعییــن 
عملیاتــی  برنامــه  اجــرای  متولــی 
نظــام ارجــاع در هــر معاونــت، تهیــه 
ارجــاع  مســیر  جغرافیائــی  نقشــه 
ارائــه  نقشــه  ترســیم  و  اســتان 
خدمــات ســطح دو بــه ســه، تجهیــز 
ــر(،  ــک ) کامپیوت ــزات الکترونی تجهی
دهــی  نوبــت  اخــذ  پایلــوت  اجــرای 
الکترونیکــی و پرداخــت الکترونیکــی 

در ســطح یــک فقــط در چند مرکــز و... 
گرفتــه  انجــام  وبررســیهایی  بحــث 

وتصمیمــات الزم جهــت اجــراء، اخــذ 
گردیــد.
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انتخاب دکتر مهدی رهبر بعنوان پژوهشـــگر برجســـته کشوری

دکتــر مهــدی رهبــر دانــش آموختــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بعنــوان پژوهشــگر برجســته موضــوع بنــد "ک" انتخــاب شــد. 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر مهــدی رهبــر دانــش آموختــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــه 
بعنــوان پژوهشــگر برجســته موضــوع بنــد "ک" مــاده 2 آییــن نامــه تســهیالت آموزشــی، پژوهشــی و رفاهــی ویــژه اســتعدادهای 

کشــوری تحقیقــات دانشــجویی انتخــاب شــد. کمیتــه  درخشــان در ســه ماهــه دوم ســال 13۹۷ از طــرف 

برگزاری کارگاه تجاری سازی و انواع بازاریابی

کارگاه هــای توانمنــد ســازی در حــوزه فنــاوری و نــوآوری،  در راســتای برگــزاری 
کارگاه آموزشــی اصــول بازاریابــی و تجــاری ســازی در مورخــه ۹۷/0۵/3 در محــل 
ــالوت  ــا ت ــه ب ــد. برنام ــزار ش ــد ( برگ ــز رش ک ــتور ) مرا ــع پاس ــات مجتم ــالن اجتماع س
کالم اهلل مجیــد شــروع شــد و بعــد از ســرود ملــی در ادامــه برنامــه جنــاب  آیاتــی از 
آقــای دکتــر فاریابــی مــدرس کارگاه بــه اجــرای کارگاه مذکــور پرداختنــد. الزم بــه یاد 

کارگاه تعــداد 44 نفــر شــرکت داشــتند. آوری اســت در ایــن 

گزارش بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه 
انجمن شیمی ایران با همکاری دانشگاه تبریز و 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیســت و پنجمین کنفرانس شــیمی 
بــا  ایــران  شــیمی  انجمــن  تجزیــه 
ــگاه  ــز و دانش ــگاه تبری ــکاری دانش هم
ــا  ــز در مورخــه 12 ت ــوم پزشــکی تبری عل
14 شــهریور مــاه ســال 13۹۷ در شــهر 
تبریــز و دانشــکده شــیمی دانشــگاه 
تبریــز برگــزار شــد. در ایــن کنفرانــس 
ملــی حــدود 4۵0 نفــر شــرکت کننــده 
حضــور داشــتند و قریــب ۵00 مقالــه 
و  پوســتر  ســخنرانی،  صــورت  بــه 
ــن  ــد، همچنی ــه گردی Poster/PFP ارائ
توســط  پربــاری  ســخنرانی های 
دانشــگاه ها،  از  برجســته  اســاتید 
نیــز  و  صنایــع  و  پژوهشــگاه ها 
برخــی ســخنرانی هایی هــم توســط 
اســاتید مدعــو خارجــی از کشــورهای 
ارائــه  داخلــی  اســترالیا  و  و  اســپانیا 
ســمینار،  ایــن  حاشــیه  در  گردیــد. 

نمایشــگاه  و  آموزشــی  کارگاه    ۵
بــا  شــیمیایی  مــواد  و  تجهیــزات 
مرتبــط  صنایــع  و  شــرکت ها  حضــور 
و  نویــن  دســتاورد های  ارائــه  جهــت 
اســاتید  بــا  افــکار  تبــادل  همچنیــن 
روزهــای  طــی  در  دانشــجویان  و 
عالقمنــدان  بــرای  ســمینار  برگــزاری 
ــده در  ــزار ش ــای برگ ــد. کارگاه ه ــر ش دای
طــی ایــن ســه روز عبارتنــد از: کارگاه 
طیــف  مبانــی  و  اصــول  بــا  آشــنایی 
ــیمیایی،  ــس الکتروش ــنجی امپدان س
کروماتوگرافــی  مبانــی  و  اصــول 
GC-(جرمــی اســپکترومتری  گازی_ 
ســمیت  تعییــن  و  بررســی   ،)MS
ســلول ها،  روی  بــر  شــیمیایی  مــواد 
 SPR(( رزونانــس پالســمون ســطحی
کروماتوگرافــی  مبانــی  و  اصــول  و 
 LC  ( جرمــی  اســپکترومتری  مایــع 

MS  -( کــه بــه دو صــورت نظــری و 
عملــی و بــا همــکاری مرکــز تحقیقات 
ــوم پزشــکی  ــوژی دانشــگاه عل ایمونول
تبریــز، آزمایشــگاه جامــع تحقیقــات 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و مرکــز 
تحقیقــات کاربــردی دارویی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور 103 

گردیــد. برگــزار  عالقمنــدان  از  نفــر 
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تقدیر و تشکر دکتر پناهی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکترســعید پناهــی رئیــس ســازمان نظام پزشــکی اســتان بــا حضوردر محــل کار دکتر محمدحســین صومی 
کــرد.  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، از خدمــات و تالشــهای وی وتیــم پزشــکی معالــج خــود تشــکر 
که در جریان دوران نقاهت ایشــان با تخصص، درایت و تالش  دکتر ســعیدپناهی از مجموعه پزشــکانی 

بــی وقفــه و شایســته، ایشــان را درمــان و بــه ســالمتی کامــل رســاندند بــا اهــدای یــاد بــودی تقدیــر کــرد. 
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بازدید دکتر مسائلی مشاور وزیر و مدیر کل امور تجهیزات وملزومات پزشکی کشوراز مرکز رشد فنآوری 
تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
عمومـــی  روابـــط  از  نقـــل  بـــه  تبریـــز  پزشـــکی 
روز  عصـــر  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
سه شـــنبه بیســـتم شـــهریور مـــاه نـــود و هفـــت، بـــا 
ــر  ــر و مدیـ ــاور وزیـ ــائلی مشـ ــا مسـ ــر رضـ ــور دکتـ حضـ
کل امـــور تجهیـــزات و ملزومـــات پزشـــکی ســـازمان 
غـــذا و دارو کشـــور، دکتـــر محبـــوب نعمتـــی معـــاون 
معـــاون  جویبـــان  ابوالقاســـم  دکتـــر  ودارو،  غـــذا 
اســـماعیل  ســـید  دکتـــر  و  وفنـــاوری  تحقیقـــات 
تجهیـــزات  رشـــد  مرکـــز  رئیـــس  اقـــدم  هاشـــمی 
علـــوم  دانشـــگاه  مســـئولین  وســـایر  پزشـــکی  
پزشـــکی تبریـــز از مرکـــز رشـــد فنـــاوری تجهیـــزات 

ــع در  ــز واقـ ــوم پزشـــکی تبریـ ــگاه علـ پزشـــکی دانشـ
خیابـــان پاســـتور بازدیـــد کردنـــد. در ایـــن بازدیـــد 
ـــزوم تجهیـــز  ل مدیـــرکل تجهیـــزات پزشـــکی بـــه 
تـــوان علمـــی  و  تاکیـــد  آزمایشـــگاه های نظارتـــی 
ــکی  ــات پزشـ ــزات و ملزومـ ــدگان تجهیـ ــد کننـ تولیـ
کشـــور را بســـیار باالتـــراز ده ســـال گذشـــته عنـــوان 
ـــه  ـــیده ک ـــرا رس ـــان آن ف ـــون زم ـــه داد: اکن ـــرده و ادام ک
از سیســـتم علمـــی صـــرف و اداری بـــه تولیـــد محتـــوا 
برســـیم و بتوانیـــم در عرصـــه تولیـــد و بخصـــوص 

صـــادرات حرفـــی بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــیم.
دکتــر مســائلی ضمــن اشــاره بــه ظرفیت هــای مرکــز 
رشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: بــا بهــره 

ــوان  ــی می ت ــی، بوم ــوان علم ــات و ت ــری از امکان گی
تجهیــزات  اســتانداردهای  بــردن  بــاال  ضمــن 
تولیــدی بــه فکــر اخــذ اســتانداردهای اروپایــی و 
ــه  ــیم. در ادام ــز باش ــا نی ــور ه ــایر کش ــه س ــادرات ب ص
جلســه از محصــوالت چنــد شــرکت تولیــدی حاضــر 
در مرکــز )شــیپور ارتروســکوپی، اتــوکالو پــری وکیــوم 
ــذ  ــا اخ ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــه( ک ــد کلی ــور پیون و آکارت
ــانده  ــد رس ــه تولی ــه مرحل ــدام و ب ــای الزم اق مجوزه
ــکالت  ــده، مش ــل آم ــد بعم ــی و بازدی ــد، رونمای بودن
بــه تولیــد کننــدگان حاضرنیــز  و مســائل مربــوط 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
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پیام وزیر بهداشت برای دومین کالن منطقه دانشگاه/
دانشکده های علوم پزشکی کشور

ک آن وادی و مشکین کن نفس« گر بگذری بر ساحل رود ارس   بوسه زن بر خا »ای صبا 

روســا و همــکاران محتــرم دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم پزشــکی در کالن منطقــه دو نظام 
کشور ســالمت 

 سالم علیکم
تپنــده علــم،  قلــب  کشــور،  کالن منطقــه دانشگاه/دانشــکده های علــوم پزشــکی   دومیــن 
فرهنــگ، سیاســت، اقتصــاد و طبیعــت ایــران اســت؛ جغرافیــای حاصل خیــزی و تــالش از 
ارومیــه تــا اردبیــل، مهــد زردشــت پیامبــر، شــمس تبریــزی، شــیخ محمــد خیابانــی، میرزا حســن 
کــری و  رشــدیه، ســتارخان، عالمــه طباطبایــی، شــهید مدنــی، مــوذن زاده اردبیلــی، شــهیدان با

شــهریاران شــهر ســخن. 
گــرد آمده ایــد، بــه یــاد  کــه در تبریــز بــرای اجتماعــی شــدن ســالمت  همــکاران ارجمنــدی 
کــه ایــن شــهر خاســتگاه موقوفــه ربــع رشــیدی، شــهری دانشــگاهی بــا حکیمــان  داشــته باشــید 
کــه الگــو و نمونــه ای شایســته از اندیشــه  کاردان و بیمارســتان های مجهــز اســت  و طبیبــان 
کالن و بــه هــم پیوســته اجتماعــی اســت. همبســتگی اجتماعــی مــردم ایــن دیــار تــا  مدیریتــی 
گــر مســتمند و  کــه ا کــرده اســت. شــهری  هنــوز هــم، تبریــز را تبدیــل بــه شــهر بــدون متکدیــان 

مســکین دارد، دســت گیر و خیرانــی بیــش از آن دارد. 
کالن راهبــرد اجتماعی شــدن  کشــور،  گران ســنگ  امــروز بــا اتــکا بــه فرهنــگ و میراث هــای 
کشــور بــه  کالن مناطــق آمایشــی نظــام ســالمت  ســالمت را بــه همــت معاونــت اجتماعــی در 
گذاشــته ایم تــا از بــارش افــکار شــما عزیــران تالشــگر، راه کارهــای اجرایــی مناســب و  گفت وگــو 

کنیــم. متناســب بــا نیازهــا و اولویت هــای بومــی و منطقــه ای بــرای آن چاره اندیشــی 
کــه بــدون مشــارکت ســاختارمند مــردم و دیگــر بخش هــا در نظــام ســالمت،  بایــد دانســت 
امکانــات و ظرفیت هــای موجــود وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، تکافــوی تحقق 
ســالمت همگانــی و پایــداری و عدالــت در ســالمت را نخواهــد داد. از ایــن رو چاره اندیشــی در 
گاهی بخشــی جامعــه، ارتقــای ســواد ســالمت، و ارتبــاط و جــذب خیران و موسســات  آمــوزش و آ
ــی  ــد از اهال ــه بای ــه و ســازمان های مردم نهــاد، یــک امــر ضــروری و الزم اســت و صــد البت خیری

گرفــت.  فرهنــگ و هنــر آن خطــه در آرایه هــای ارایــه شــده بهــره 
کشــور نتایــج درخشــان خواهــد داشــت  کــه ایــن هم اندیشــی در قطب هــای  رجــا واثــق دارم 
ــاز  کاهــش درد و نی ــز ایــران خواهــد شــد و در  کوشــش های شــما، نصیــب مــردم عزی و ثمــرات 

ــر خواهــد بــود. دردمنــدان موث
 

دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

همکاران ارجمندی که 
در تبریز برای اجتماعی 
گرد  شدن سالمت 
آمده اید، به یاد داشته 
باشید که این شهر 
خاستگاه موقوفه 
ربع رشیدی، شهری 
دانشگاهی با حکیمان 
کاردان و  و طبیبان 
بیمارستان های مجهز 
که الگو و نمونه ای  است 
شایسته از اندیشه 
مدیریتی کالن و به هم 
پیوسته اجتماعی است

 همبستگی اجتماعی 
مردم این دیار تا هنوز 
هم، تبریز را تبدیل به 
شهر بدون متکدیان 

که  کرده است. شهری 
گر مستمند و مسکین  ا

دارد، دست گیر و خیرانی 
بیش از آن دارد. 
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کرد:  کید  معاون اجتماعی وزیر بهداشت تا
اجتماعی شدن سالمت یک ضرورت است نه یک انتخاب

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  
ــید  ــز: س ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
اجــالس  در  ایــازی  هــادی  محمــد 
روســا، معاونیــن اجتماعــی، معاونیــن 
شــبکه های  مدیــران  و  بهداشــتی 
دانشــگاه هاو  درمــان  و  بهداشــت 
کالن  پزشــکی  علــوم  دانشــکده های 
اظهــار  تبریــز  در  کشــور  دو  قطــب 
کــرد: مهم تریــن کلیــد واژه در بحــث 
ــوان  ــه عن ــالمت ب ــدن س ــی ش اجتماع
ســالمت  تامیــن  در  نویــن  رویکــرد 
ــی،  ــای بیــن بخش مــردم و همکاری ه
مــردم  شــده  ســازماندهی  مشــارکت 
ســالمت  ســواد  ســطح  ارتقــاء  اســت. 
آحــاد جامعــه نیــز از دیگــر ضروریــات 
و  بــوده  ســالمت  شــدن  اجتماعــی 
ــده ۵0  ــام ش ــه انج ــی ک ــق پیمایش طب
درصــد از مــردم جامعــه از ســواد کافــی 
در حــوزه ســالمت برخــوردار هســتند.
بخشــی  بیــن  همــکاری  افــزود:  وی 
ظرفیــت  از  اســتفاده  مفهــوم  بــه 
دســتگاه ها و نهادهــا به نفع ســالمت، 

ایجــاد عدالــت در ســالمت و کاهــش 
نابرابری هــا و افزایــش دسترســی مــردم 

بــه مراکــز ســالمت اســت.
ــی  ــاخص ابالغ ــه 6۹ ش ــاره ب ــا اش وی ب
وزارت بهداشــت در حــوزه اجتماعــی 
شــدن ســالمت، عنــوان کــرد: وضعیــت 
 6۹ ایــن  در  مختلــف  شــهرهای 
و  مشــخص  بایــد  ابالغــی  شــاخص 

نظــام مداخلــه پیــش بینــی شــود.
آســیب های  ادامــه  در  ایــازی  دکتــر 
دغدهه هــای  از  یکــی  را  اجتماعــی 
ــرد و  ــوان ک ــه عن ــران جامع ــی مدی اصل
ــان 23 آســیب اجتماعــی،  گفــت: از می
طــالق،  نشــینی،  حاشــیه  اعتیــاد، 
مســایل فرهنگــی و اجتماعــی جــزو 
ــه  ــتند ک ــت داری هس ــیب الوی ــج آس پن
ــرای از  ــک ب ــتگاه ها در کم ــی دس تمام

بیــن بــردن آن نقــش دارنــد.
وی بیــان کــرد: صنعتــی شــدن جوامــع 
افزایــش  بیماری هــا،  بــار  تغییــر  و 
ــش  ــی و کاه ــات اجتماع ــه طبق فاصل
انتظــارات  ســطح  تغییــر  عدالــت، 

وجــود  ســالمت،  نظــام  از  مــردم 
نشــانه هایی از فســاد روز افــزون، ادامــه 
ــر  ــای غیرواگی ــش بیماری ه ــد افزای رون
و جهانــی شــدن موضوعــات مرتبــط با 
ســالمت باعــث شــده اســت تــا موضــوع 
مطــرح  ســالمت  شــدن  اجتماعــی 
شــود و مــا نیــز موظــف هســتیم کــه 
ــردم،  ــارات م ــطح انتظ ــا س ــب ب متناس

باشــیم. آن هــا  پاســخگوی 
وی بــا تاکیــد بــر اصــول و ارزش هــای 
حاکــم بــر اجتماعــی شــدن ســالمت، 
بیــان کــرد: اگــر عزم و حمایت سیاســی 
وجود نداشــته باشــد، اجتماعی شــدن 
ــا مشــکل مواجــه می شــود و  ســالمت ب
فراینــد نگــری، اخالق مــداری، عدالــت 
اجتماعــی، توانمندســازی آحــاد مردم، 
حفــظ  انســان،  شــرافت  و  کرامــت 
اعتمــاد  جلــب  و  شــهروندی  حقــوق 
مــردم بــه عنــوان ســرمایه اجتماعــی 
نیــز از دیگــر اصــول اجتماعــی شــدن 

ســالمت بــه شــمار می آینــد.
معــاون اجتماعــی وزیــر بهداشــت در 

ــا و  ــش خیریه ه ــر نق ــد ب ــا تاکی ــه ب ادام
ســمن ها در اجتماعــی شــدن ســالمت 
بایــد  ایرانــی  هــر  کــرد:  خاطرنشــان 
باشــد و  کانــون ســالمت  یــک  عضــو 
ایــن کانــون مبتنــی بــر اصــول گفتــه 
ایــن  وجــود  بــا  کنــد،  فعالیــت  شــده 
امــور  در  خوبــی  مشــارکت  مــردم  کــه 
خیریــه دارنــد، می تــوان مــردم را بیــش 
از این هــا بــه کار خیــر دعــوت کــرد و از 
ــم  ــای مقی ــهرها و ایرانی ه ــت ش ظرفی
نظــام  ارتقــاء  بــرای  کشــور،  از  خــارج 

شــد.  بهره منــد  ســالمت 
مراقبتــی،  خــود  و  افــراد  گاهــی  آ وی، 
مــردم،  مشــارکت  بــا  واکسیناســیون 
از  اســتفاده  منــزل،  در  مراقبــت 
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ــکی  ــوزش پزش ــادی، آم ــای جه گروه ه
پزشــک  تربیــت  و  جامعه نگــر 
ــای  ــش و آزمایش ه ــی، پیمای اجتماع
سیاســت های  اعمــال  جمعیتــی، 
خوارو بار ســازمان ملل متحد در حوزه 
غــذا و دارو، کنتــرل و مصــرف ســموم 
اجتماعــی  مصادیــق  از  را  کشــاورزی 
شــدن ســالمت در حوزه هــای مختلــف 
بهداشــتی، درمانی، آموزشــی و دارویی 

کــرد. عنــوان 
 وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: کمــک 
بــه ایجــاد و توســعه زیرســاخت های 
توســط  کشــور  درمانــی  و  بهداشــتی 
۸۷۵ خیریــه، آموزش و توانمند ســازی 
مــردم بــا حضــور 6۸0 ســمن مرتبــط 
ســفیران  از  بهره گیــری  و  بــا ســالمت 
ســالمت، نمونه هایــی از برنامه هــای 
ایــران  در  ســالمت  شــدن  اجتماعــی 

هســتند. 
ــاد  ــرد: ایج ــان ک ــازی خاطرنش ــر ای  دکت
معاونــت اجتماعــی، تقویــت شــورای 
غذایــی،  امنیــت  و  ســالمت  عالــی 
ــی  ــن بخش ــای بی ــت همکاری ه تقوی
و مشــارکت مردم، تشــکیل کمیسیون 
فرهنگــی،  شــورای  و  اجتماعــی 
مختلــف  جشــنواره های  برگــزاری 
ســالمت از جملــه سیاســت های وزارت 
شــدن  اجتماعــی  بــرای  بهداشــت 

اســت. ســالمت 
وی، برگــزاری کارگروه هــای تخصصــی 
اجتماعــی  آســیب  پنــج  بــرای 
بــه  مســتقیم  ورود  و  اولویــت دار 
جملــه  از  را  ایــدز  بیمــاری  کنتــرل 
ــش  ــرل و کاه ــه کنت ــات دبیرخان اقدام
کــرد. آســیب های اجتماعــی عنــوان 
پانــل  اجــالس،  ایــن  ادامــه  در   
بیــن  "همکاری هــای  تخصصــی 
بخشــی" بــا حضــور دکتــر ســید محمــد 
اجتماعــی  معــاون  ایــازی،  هــادی 
نصیــری،  دکتــر  بهداشــت،  وزیــر 
دکتــر  فرشــاد،  دکتــر  زمانــی،  دکتــر 
رفیعی فــر و دکتــر وثــوق برگــزار شــد و 
ــخ  ــش و پاس ــه پرس ــالس ب ــای اج اعض

پرداختنــد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 
آذربایجان شرقی تالش می کند ایده   اجتماعی شدن 

سالمت را عملی کند

صومـــی  محمدحســـین  دکتـــر 
معاونـــان  روســـا،  اجـــالس  در 
مدیـــران  و  بهداشـــتی  اجتماعـــی، 
درمـــان  و  بهداشـــت  شـــبکه های 
ـــکی کالن  ـــوم پزش ـــگاه های عل دانش
قطـــب دو کشـــور در تبریـــز اظهـــار 
ســـالمت،  شـــدن  اجتماعـــی  کـــرد: 
ـــوده  ـــت ب ـــل و سرش ـــه اص ـــتن ب برگش
ـــی  ـــا اجتماع ـــودی ذات ـــان موج و انس
روحیـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  اســـت، 
ـــردم  ـــن م ـــکاری در بی ـــی و هم همدل
می کنیـــم  تـــالش  آذربایجـــان، 
ســـالمت  ارزشـــمند  ایده هـــای  تـــا 
کنیـــم. عملـــی  همـــه  بـــرای  را 
وی اضافـــه کـــرد: خوشـــحالیم کـــه 
کمـــک  بـــرای  افـــرادی  هـــم  هنـــوز 

بـــه مـــردم تـــالش می کننـــد و ایـــن 
یـــک  طـــول  در  جلســـه  دومیـــن 
هفتـــه اســـت کـــه جلســـاتی بـــا حضـــور 
تبریـــز  در  وزیـــر  اجتماعـــی  معـــاون 
ـــه  ـــزار می شـــود. وی افـــزود: عمـــل ب برگ
تکلیـــف در وزارت بهداشـــت جریـــان 
دارد و ایـــن وظیفـــه اصلـــی حامیـــان 

ســـالمت اســـت.
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــه ب ـــی در ادام ـــر صوم دکت
کـــه یکـــی از معضـــالت جامعـــه مـــا 
کـــرد:  تصریـــح  اســـت،  عمل زدگـــی 
تـــالش کنیـــم تـــا آموزه هـــای اخالقـــی 
ـــد،  ـــان باش ـــا نمای ـــل م ـــی در عم و دین
می شـــود  باعـــث  زدگـــی  عمـــل 
مرحلـــه  در  انحـــراف،  صـــورت  در 
بعدهـــا  امـــا  نشـــویم،  متوجـــه  اول 

خواهیـــم دیـــد کـــه چقـــدر از مســـیر 
کاش  شـــده ایم،  منحـــرف  اصلـــی 
روزی برســـد کـــه در عمـــل راه امـــام 
حســـین)ع( را ادامـــه دهیـــم. گفتنـــی 
معاونـــان  روســـا،  اجـــالس  اســـت: 
مدیـــران  و  بهداشـــتی  اجتماعـــی، 
درمـــان  و  بهداشـــت  شـــبکه های 
دانشـــگاه ها و دانشـــکده های علـــوم 
پزشـــکی کالن قطـــب دو کشـــور بـــا 
وزیـــر  اجتماعـــی  معـــاون  حضـــور 
بهداشـــت در مرکـــز ملـــی مدیریـــت 

ســـالمت در تبریـــز برگـــزار شـــد.

مدیریت آسیب های اجتماعی نیازمند اعتماد به 
مردم است

مجیـــد خدابخـــش در اجـــالس رؤســـا 
ــگاه ها  ــان اجتماعـــی دانشـ و معاونـ
ــکی و  ــوم پزشـ ــکده های علـ و دانشـ
مدیـــران شـــبکه های بهداشـــت و 
ــرب  ــمال غـ ــتان های شـ ــان اسـ درمـ
ـــی  ـــرد: زمان ـــار ک ـــز، اظه ـــور در تبری کش
کـــه در کشـــور درآمدهـــای نفتـــی بـــه 
وفـــور وجـــود داشـــت، دولـــت تصـــور 
می کـــرد کـــه همـــه کارهـــا را خـــودش 
بایـــد انجـــام دهـــد، امـــا امـــروز شـــرایط 

تغییـــر کـــرده اســـت. 
ــی  ــیب های اجتماعـ ــزود: آسـ وی افـ
بـــا  بایـــد  کـــه  اســـت  موضوعـــی 
مـــردم حـــل شـــود و  حضـــور خـــود 
دســـتگاه های دولتـــی نمی تواننـــد 
بـــدون حضـــور مـــردم کاری انجـــام 
دهنـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
بســـیاری از آســـیب های اجتماعـــی 
زودهنـــگام،  طالق هـــای  قبیـــل  از 

افـــراد  در  مهـــارت  نبـــود  از  ناشـــی 
جامعـــه اســـت، افـــزود: امســـال بـــا 
ـــف  ـــای مختل ـــرای پروژه ه ـــود اج وج
حـــوادث  تلفـــات  آمـــار  راه ســـازی، 
جـــاده ای در شـــش اســـتان کشـــور از 
جملـــه آذربایجـــان شـــرقی افزایـــش 
نشـــان  ایـــن  کـــه  اســـت  یافتـــه 
حاکمیتـــی  اقدامـــات  می دهـــد 

نیســـت.  کار  چـــاره 
مســـائل  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ریـــز  نـــکات  حـــاوی  اجتماعـــی 
بـــه  بایـــد  کـــه  اســـت  حساســـی  و 
ـــا راه  ـــود و تنه ـــوزش داده ش ـــردم آم م
اجتماعـــی  آســـیب های  مدیریـــت 
ـــف  ـــای مختل ـــوزش مهارت ه ـــز آم نی

اســـت.  زندگـــی 
شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتاندار 
کیـــد کـــرد: مـــا می توانیـــم حـــوزه  تأ
بـــه  کنیـــم  اجتماعـــی  را  ســـالمت 
اعتمـــاد  مـــردم  بـــه  اینکـــه  شـــرط 
کنیـــم و خـــود مـــردم بـــه صحنـــه 

بیاینـــد و دســـتگاه های دولتـــی بـــه 
ــارت  ــه سیاســـت گذاری و نظـ وظیفـ
همچنیـــن  خدابخـــش  بپردازنـــد. 
رفتارهـــای  برخـــی  در  بازنگـــری 
اجتماعـــی و مدیریتـــی را ضـــروری 
ـــات  ـــزاری جلس دانســـت و گفـــت: برگ
و  چندســـاعته  همایش هـــای  و 
نه تنهـــا  متعـــدد،  ســـخنرانی های 
بازدهـــی مناســـب را نـــدارد، بلکـــه 
موجـــب آســـیب های روانـــی بـــرای 
بنابرایـــن  می شـــود؛  نیـــز  افـــراد 
بایـــد  دولتـــی  دســـتگاه های 
مدیریـــت آســـیب های اجتماعـــی را 

کننـــد. شـــروع  خودشـــان  از 
اعـــالم  اســـتان  در  مـــا  افـــزود:  وی   
کرده ایـــم کـــه جلســـات کاری نبایـــد 
بیشـــتر از یـــک ســـاعت طـــول بکشـــد 
مراســـم های  و  همایش هـــا  و 
مراســـم های  مثـــل  بی فایـــده ای 
تودیـــع و معارفـــه نیـــز جمـــع شـــود. 
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پنجمین همایش توجیهی - مشورتی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در تبریز برگزار شد
متن بیانیه اجالس روسا، معاونان اجتماعی، بهداشتی و مدیران شبکه بهداشت و درمان دانشگاه های علوم 

پزشکی قطب ۲ کشور 

بیانیه اجالس روســا، معاونان اجتماعی، بهداشــتی و مدیران شــبکه بهداشــت 
و درمــان دانشــگاههای علــوم پزشــکی قطــب 2 کشــور توســط دکتــر طاهــر اقــدم 
معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز قــرات شــد بــه شــرح ذیل اســت: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم و الحمداهلل رب العالمین
 عوامــل اجتماعــی نقــش اساســی در پیامدهــای ســالمتی داشــته و تعییــن  �

کننــده ســالمت هســتند بــه طوریکــه ابعــاد مختلــف ســالمت را تحــت تاثیــر 
قــرار میدهنــد.

ــر اســاس تجــارب خــود در اســتقرار شــبکه بهداشــتی درمانــی و  � کشــور مــا ب
ع ارتقــای ســالمت و تــالش در جهــت تامیــن عدالــت در  برنامه هــای متنــو
کشــورهای پیشــرو نــزد ســازمان جهانــی  ســالمت همــواره بعنــوان یکــی از 

بهداشــت شــناخته شــده اســت.
ــر رویکــرد و برنامــه  � کیــد ب در همیــن راســتا، ایجــاد معاونــت اجتماعــی و تا

ــی  ــی اساس ــن بخش ــکاری بی ــی و هم ــارکت های اجتماع ــرای مش ــا ب ریزیه
کشــور در  تریــن اقــدام بعــد از راه انــدازی شــبکه های بهداشــتی درمانــی 

کشــور تلقــی مــی شــود. نظــام ســالمت 
بــا اســتعانت از پیشــگاه خداونــد متعــال و همزمــان بــا آغــاز ایــام ســوگواری  �

آقــا اباعبداهلل الحســین )ع( و در راســتای هــدف "اجتماعــی شــدن ســالمت 
مدیــران  بهداشــتی،  معاونیــن  اجتماعــی،  معاونیــن  روســا،  اجــالس   "
شــبکه های بهداشــت و درمــان، مســئولین آمــوزش ســالمت و مــددکاران 
کشــور و مدیــران  دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم پزشــکی قطــب 2 
ســتادی معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت و حضــور اســتاندار آذربایجان 

شــرقی در تبریــز برگــزار شــد.
ســازی  � توانمنــد  عناویــن  بــا  تخصصــی  کارگروه هــای  اجــالس  ایــن  در 

و  هــا  بیــن بخشــی، جلــب مشــارکت ســمن  و مشــارکت  جوامــع محلــی 
ت ســالمت  ارتقــای  و  هنــر  فرهنــگ،  پیشــگیری،  و  مــددکاری  خیریه هــا، 

بــه  � نظــر  تبــادل  و  بحــث  از  پــس  و  برگــزار  کننــدگان  شــرکت  حضــور  بــا 
ح  جمعبنــدی اولیــن اجــالس قطــب در حــوزه اجتماعــی ســالمت بــه شــر

گــردد. ذیــل تدویــن واعــالم مــی 
ســاز  � بســتر  بنیادیــن،  رویکــرد  یــک  بعنــوان  ســالمت  شــدن  اجتماعــی 

کننــده همکاریهــای  تقویــت خدمــات جــاری نظــام شــبکه بــوده و تامیــن 
ارتقــای شــاخص های ســالمت اســت. بیــن بخشــی و مشــارکت در 

ایجــاد و تقویــت تشــکل های مردمــی در ســطح محــالت بعنــوان فرصــت  �
ــالمت و  ــام س ــازان نظ ــم س ــه تصمی ــردم ب ــدای م ــال ص ــرای انتق ــی ب طالئ
در ســطح شــبکه  و شــکیبایی  بــا حوصلــه  بایــد  عالــی ســالمت  شــورای 

کانونهــای ســالمت محلــه بــا همــکاری  گیــرد و ایجــاد  مــورد اقــدام قــرار 
اولویت هــا می باشــد. از  فرماندارهــا طــی بخشــنامه  و  اســتاندارها 

تدویــن، تصویــب و اجــرای برنامــه جامــع ســالمت اســتان و شهرســتان  �
وزارت  داریــم  انتظــار  و  بــوده  قطــب  دانشــگاههای  تاییــد  مــورد  موکــدا 

را اعمــال نمایــد. بــرای اجــرای آن  بهداشــت حمایــت الزم 
توســعه  � و  ایجــاد  طریــق  از  ســالمت  ارتقــای  بــرای  جامعــه  مشــارکت 

ســمن های ســالمت محــور جایــگاه ســاختار منــد و پایــدار خواهــد یافــت و 
بایــد مســئولین سیاســی اجتماعــی اســتان و شهرســتان تســهیالت الزم در 

ایــن مــورد را فراهــم نماینــد.
موسســات  � و  خیریــن  حضــور  و  طــرف  یــک  از  مالــی  منابــع  محدودیــت 

بــا  کــه  کنــد  مــی  ایجــاب  از طــرف دیگــر  اســتانهای منطقــه  در  خیریــه 
جدیــت بیشــتری توانمنــد ســازی و هدایــت خیریــن و موسســات خیریــه 
گیــرد و ایــن منابــع بــه ســوی ارتقــای ســالمت و  اســتانهای منطقــه صــورت 

شــوند. هدایــت  پیشــگیری  برنامه هــای 
توســعه ناهماهنــگ در ابعــاد مختلــف همــواره آســیب های اجتماعــی بــه  �

کمیتــه آســیب های اجتماعــی ســالمت در  کــردن  کــه فعــال  دنبــال دارد 
کارگــروه ســاغ اســتان و شهرســتان می توانــد فرصتــی مناســب بــرای  ذیــل 
مختلــف  زمینه هــای  در  بخشــی  بیــن  برنامه هــای  اجــرای  و  طراحــی 

ــد. ــم نمای ــا فراه ــیب ه آس
شــاخص های  � ارتقــای  در  عمومــی  ســالمت  ســواد  نقــش  بــه  توجــه  بــا 

و  خصوصــی  دولتــی،  دســتگاه های  کلیــه  نقــش  ضــرورت  و  ســالمت 
ارتقــای  آمــوزش و  انتقــال برنامــه  ایــن زمینــه،  تشــکل های مردمــی در 
کیفــی برنامه هــای  کمــی و  ســالمت بــه مهــارت اجتماعــی، زمینــه توســعه 
مذکــور را پیــش از پیــش فراهــم نمــوده اســت توســط روســای محتــرم 

دانگاههــا و مدیــران محتــرم شــبکه حمایــت خواهنــد شــد.
کــردن شــورای فرهنگــی ســالمت بعنــوان فرصتــی بــرای  � ایجــاد و فعــال 

جلــب همکاریهــای بیــن بخشــی در ارتقــای ســطح ســواد عمومــی ســالمت 
کیــد می باشــد. مــورد تا

رشــته  � یــک  به عنــوان  کشــور  ســالمت  نظــام  در  اجتماعــی  مــددکاری 
تخصصــی موثــر مدتهــا مغفــول بــوده اســت و امیــد اســت بــا طراحــی یــک 
برنامــه جامــع در ســطح ملــی، اســتانها و شهرســتانها شــاهد حضــور فعال تــر 

کشــور باشــیم. گــروه همــکاران در نظــام ســالمت  ایــن 
ــام  � ــارات نظ ــی از افتخ ــوان یک ــور بعن کش ــی  ــتی درمان ــبکه بهداش ــام ش نظ

کــردن رویکــرد اجتماعــی ســالمت در  کشــور بــوده و بایــد اجرایــی  ســالمت 
ایــن بســتر تعریــف و ادغــام شــود.
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کارگاه آشنایی با مفاهیم و اکوسیستم کارآفرینی

کتابخانــه  کارگاه در مورخــه ۹۷/0۵/۹ و ۹۷/0۵/10 از ســاعت ۸ الــی 14 در  ایــن 
ح شــده  گردیــد. موضوعــات مطــر مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار 
کار تیمــی و رهبــری  کار آفرینــی، اصــول  کوسیســتم  ــا مفاهیــم و ا شــامل آشــنایی ب
کارگاه بــه مدرســی جنــاب آقــای دکتــر آرش مدرســی و ســرکار خانــم  تیــم بــود. ایــن 
کارگاه بــه  مهنــدس ســولمازحضرت قلیــزاد برگــزار شــد.جهت در یافــت فایهــای 

آدرس ذیــل مراجعــه فرماییــد.
https: //www.tbzmed.ac.ir/News/7۶5۶/
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واحد تولید تجهیزات پزشکی با 20 میلیون یورو 
ارزآوری کلنگ زنی شد

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
آذر  شـــرکت  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
گـــذاری  ســـرمایه  بـــا  ارس  دســـتکش 
ـــان  ـــارد توم ـــزان 3۹ میلی ـــه می ـــی ب ایران

در ارس احـــداث مـــی شـــود.
بـــه گفتـــه مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت 
ایـــن واحـــد  ظرفیـــت تولیـــد ســـاالنه 
ــواع دســـتکش  ــون جفـــت انـ 400 میلیـ
ـــه اول  ـــه در مرحل ـــد ک ـــی باش ـــکی م پزش
تولیـــد  جفـــت  میلیـــون   300 ســـاالنه 

خواهـــد شـــد.
قبـــادی گفـــت: ایـــن شـــرکت بـــا تولیـــد 
دســـتکش های پزشـــکی بـــه میـــزان 
1۵ میلیـــون یـــورو مانـــع از خـــروج ارز 
افـــزود:  شـــد.وی  خواهـــد  خـــارج  بـــه 
میلیـــون  پنـــج  ســـاالنه  صـــادرات 
شـــرکت  ایـــن  محصـــوالت  یورویـــی 
بـــا  همـــراه  هـــدف  کشـــورهای  بـــه 
جلوگیـــری از واردات ایـــن محصـــوالت 
ـــی  ـــل توجه ـــزان قاب ـــه می ـــوع ب در مجم
بـــه خودکفایـــی و کمـــک بـــه بخشـــی از 

اقتصـــاد ملـــی موثـــر خواهـــد بـــود.

ـــوژی  تکنول اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
بکارگیـــری شـــده از کشـــور هندوســـتان 
ـــه  ـــواد اولی ـــت: م ـــار داش ـــد، اظه ـــی باش م
تولیـــدات ایـــن شـــرکت از هندوســـتان 
تامیـــن شـــده و محصـــول  تایلنـــد  و 
ـــد از  ـــی ۵0 درص ـــزان 40 ال ـــه می ـــی ب نهای
محصـــوالت مشـــابه خارجـــی وارد شـــده 

ــر اســـت. ــور ارزان تـ بـــه کشـ
شـــرکت  ایـــن  کـــرد:  اضافـــه  قبـــادی 
کـــرده  ایجـــاد  نفـــر شـــغل  بـــرای 3۵0 
و تمامـــی اســـتانداردهای مـــورد نیـــاز 
ـــت. ـــرده اس ـــب ک ـــران را کس ـــی و ای جهان
دســـتکش  آذر  شـــرکت  مدیرعامـــل 
انـــواع  شـــرکت  ایـــن  در  گفـــت:  ارس 
دســـتکش هـــا بـــا مصـــارف پزشـــکی و 
ـــه  ـــی از جمل ـــع غذای ـــتی و صنای بهداش
معاینـــه،  جراحـــی،  دســـتکش های 

وینیـــل، نیتریـــل تولیـــد مـــی شـــود.
شـــایان ذکـــر اســـت، در آئیـــن کلنـــگ 
زنـــی ایـــن واحـــد تولیـــدی مدیرعامـــل 
منطقـــه  ســـازمان  مقـــام  قائـــم  و 
مدیـــرکل  و  وزیـــر  مشـــاور  ارس،  آزاد 

تجهیـــزات پزشـــکی وزارت بهداشـــت، 
رزا مختـــاری رئیـــس اداره نظـــارت بـــر 
تجهیـــزات  کیفـــی  کنتـــرل  و  تولیـــد 

نیـــز حضـــور داشـــتند. پزشـــکی 
گفتنـــی اســـت، شـــرکت آذر دســـتکش 
ایـــن  تولیـــدی  واحـــد  دومیـــن  ارس 
مجموعـــه بعـــد از شـــرکت آذرتجهیـــز 
طـــب ارس اســـت. آذر تجهیـــز طـــب 
بـــا ســـرمایه گـــذاری 11 میلیـــارد تومـــان 
ـــود  ـــت خ ـــر فعالی ـــتغالزایی 164 نف و اش
ـــی  ـــهای طب ـــواع دستکش ـــد ان ـــا تولی را ب
جراحـــی،  دســـتکش های  جملـــه  از 
تیرمـــاه ســـال  نیتریـــل در  معاینـــه و 

ــاالنه ۷0  ــد سـ ــا ظرفیـــت تولیـ 13۹6 وبـ
میلیـــون جفـــت دســـتکش و تولیـــد 
و  خـــون  انتقـــال  کیســـه های  انـــواع 
ـــه  ـــکی ب ـــابه پزش ـــزات مش ـــایر تجهی س

بهـــره بـــرداری رســـیده اســـت.
دوشـــرکت  ایـــن  تولیـــدات  مجمـــوع 
واردات  واحـــد  مدیریـــت  بـــا 
دســـتکش های پزشـــکی و بهداشـــتی 
ـــالوه  ـــانده و ع ـــر رس ـــه صف ـــور را ب ـــه کش ب
بـــر تامیـــن نیـــاز داخـــل کشـــور، بخـــش 
ــود را  ــدات خـ ــز تولیـ ــی نیـ ــل توجهـ قابـ
ـــارج از  ـــه خ ـــی ب ـــول ایران ـــوان محص بعن

می کننـــد. صـــادر  کشـــور 
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گردید در مرکز بهداشت استان برگزار 
برگزاری دومین نشست فصلی گروه کارشناسان 

بهداشت دهان و دندان

دومیــن نشســت فصلــی گــروه کارشناســان بهداشــت دهــان و دنــدان در ســال 13۹۷ 
ــت و  ــبکه های بهداش ــدان ش ــان و دن ــالمت ده ــئول س ــان مس کارشناس ــور  ــا حض ب

گردیــد. کنفرانــس مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار  درمــان شهرســتانها در ســالن 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر علیپــور رئیــس  بــه 
ضمــن  اســتان  بهداشــت  مرکــز  دنــدان  و  دهــان  بهداشــت  کارشناســان  گــروه 
گزارشــی از عملکــرد  عــرض خیرمقــدم، اهــداف برگــزاری نشســت فصلــی را بیــان و 
ــدان شهرســتانها در ۵ ماهــه اول ســال 13۹۷ و  واحدهــای بهداشــت دهــان و دن

مقایســه آن بــا ســال 13۹6 را ارایــه نمودنــد.
گفتنی است سرفصلهای نشست فصلی شامل موارد ذیل بود: 

1- ثبت اطالعات دهان و دندان در سامانه سیب و سامانه ناماب
2- کسورات بهداشت دهان و دندان در برنامه بیمه روستایی سال 13۹6

3- پایــش واحــد HMC از فرایندهــای بهداشــت دهــان و دنــدان و چگونگــی 
پیگیــری آن

4- وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان ابتدایی سال تحصیلی ۹۸ -۹۷
۵- پیگیری پسخوراندهای پایش های محیطی 

6- برنامه کودکان 12 ساله )پایه ششم( فاقد مشکل دندانی
۷- شاخص های بهداشت دهان و دندان شهرستانها

ل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز:  حجت االسالم و المسلمین آ
کارهای انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای شهر مایه قوت است

امــام جمعــه محتــرم و محبــوب تبریز 
آموزشــی درمانی  مرکــز  در  حضــور  بــا 
ــف آن  ــای مختل ــی از بخش ه طالقان

ــرد. ــد ک بازدی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
دکتــر  همراهــی  بــا  کــه  بازدیــد  ایــن 
علــوم  دانشــگاه  رپیــس  صومــی 
بــود حضــرت  تبریــز همــراه  پزشــکی 
ــا  ــاج آق ــلمین ح ــالم والمس ــت االس حج
گوناگــون،  بخش هــای  از  هاشــم  آل 
وضعیــت  موجــود،  دســتگاه های 
جدیــد  بخش هــای  خدمــات،  اراپــه 
وتجهیــزات  امکانــات  التاســیس، 
تــک  بلوک هــای  و  شــده  خریــداری 
آموزشــی درمانــی  مرکــز  زایمــان  نفــره 
طالقانــی دیــدن کــرده و در جریــان امــور 

گرفــت. قــرار 
تبریــز  محبــوب  جمعــه  امــام 

تخصصــی  کلینیــک  از  همچنیــن 
احــداث  دســت  در  فوق تخصصــی  و 
میــزان  و  طالقانــی  بیمارســتان 

کــرد. بازدیــد  نیــز  آن  پیشــرفت 
بــه گــزارش فــوق دراین دیــدار صمیمی 
ــه  ــکر از کلی ــن تش ــم ضم ــر آل هاش دکت
دانشــگاه  فعالیت هــای  و  اقدامــات 
در  باالخــص  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
طــرح  اجــرای  بــا  و  اخیــر  ســال  چنــد 
ــد  ــن بازدی ــت: درای ــالمت، گف ــول س تح
کارهــای  و  شــدم  خوشــحال  بســیار 
انجــام شــده مایــه قــوت شــهر اســت 
جامعــه،  بانــوان  بــرای  بخصــوص  و 
البتــه بایــد تاکیــد کنــم بایســتی مــردم 
و  موجــود  امکانــات  بــا  شــوند  آشــنا 
اقدامــات صــورت گرفتــه. وی خواســتار 
حــوزه  عظیــم  تحــول  رســانی  اطــالع 
اســتان  مــردم  بــه  بهداشــت ودرمــان 

پــس از پیــروی انقــالب اســالمی شــد.
رئیــس  صومــی  دکترمحمدحســین 
ضمــن  دیــدار  درایــن  نیــز  دانشــگاه 
فعالیــت  تاریخچــه  از  گزارشــی  ارائــه 
مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی بــه 
ــات و  ــاران، امکان ــت بیم ــان وضعی بی
تجهیــزات منحصــر بفــرد تخصیــص 
یافتــه بــه ایــن مرکــز پرداختــه و ضمن 
ــز در  ــن مرک ــای ای ــاد آوری موفقیت ه ی
کشــوری  اول  مقــام  چندیــن  کســب 
دانشــگاهی  نمونــه  وبیمارســتان 
آن،  هتلینــگ  نخســت  جایــگاه  و 
تصریــح کــرد: عیــن عدالــت بعنــوان 
رســالت های  و  دســتاوردها  از  یکــی 
دسترســی  ایجــاد  مــا  انقــالب  بــزرگ 
بــه منابــع اســت کــه وزارت  عادالنــه 
در  نــگاه همــه جانبــه  بــا  بهداشــت 
راســتای  در  اســتان  شــهرهای  کلیــه 

بســیار  گام هــای  امــر  ایــن  تحقــق 
کاهــش  و  اســت  برداشــته  خوبــی 
میــزان مــرگ ومیــر نــوزادان، افرایــش 
یــک ونیــم برابــری امیــد بــه زندگــی 
ــارز  ــه ب ــادر، نمون ــرگ م ــش م ــز کاه ونی

ایــن مهــم اســت.
دانشــگاه  اراده  بــر  همچنیــن  وی 
بــرای  در جهــت رفــع موانــع موجــود 
تســریع در بهــره بــرداری از کلینیــک 
ایــن  فوق تخصصــی  و  تخصصــی 
ــن  ــار مراجعی ــش ب ــت کاه ــز در جه مرک
آرامــش  نیــز  و  هــا  کلینیــک  ســایر 
بیمــاران در ســطح شــهر تاکیــد کــرد.
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سومین فراخوان پذیرش دانشجو

دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی در راســتای توانمنــد ســازی اعضــای هیات علمی دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور و ارتقای 
کارشناســی  عملکــرد نظــام آموزشــی دانشــگاه هااقدام بــه برگــزاری ســومین فراخــوان ثبــت نــام و پذیــرش دانشــجو در مقاطــع 
ارشــد آمــوزش پزشــکی ویــژه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها مــی نمایــد متقاضیــان واجــد شــرایط جهــت دریافــت پوســتر و 

کلیــک نماینــد.و یــا بــه آدرس www.vums.ac.ir مراجعــه نماینــد. گزینــه مربوطــه  شــرایط ثبــت نــام بــرروی 
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برگزاری چهارمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

برگزاری همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

چهارمین نشست توانمندسازی کارشناسان امور خیرین

سیزدهمینالمپیادورزشیدانشجویانپسردانشگاهها

اعطای نشان استادی افتخاری به پرفسور  رحمان زاده تقدیر از  رئیس دانشگاه در جشنواره ملی تجارب بیمارستانی


