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پاییز هزار برگ دفتر شده است  باران زده و خاطره ها تر شده است
 پاییــز در چشــم بســیاری فصــل خــزان و برگ ریــزان اســت. فصلــی کــه بــرای 
آنهــا غــم و انــدوه را تداعــی می کنــد،  امــا بــرای برخــی دیگــر ، پاییز فصل  شــاد 
رســیدن انارهــای ســرخ و فصــل شــور عاشــقانه اســت.  همچنیــن پاییــز برای 
بســیاری نیــز آغــاز موســم تعلیــم، تربیــت،  رشــد و بالندگــی اســت.  انســان در 
مســیر زندگــی و تجربــه خویــش بــا فــراز و نشــیب ها، فرصت ها، تهدیدهــا،  انتخاب هــا و گرایش هایی 
روبــرو می شــود. حاکــم مطلــق در ایــن انتخاب ها ســه چیز اســت که عبارتنــد از  1- ایمــان و باورمندی 

بــه هــدف 2- اراده و حرکــت 3- نگــرش بالنــده
کار اثــر  کار و در نتیجــه هــر  کار، در ادامــه هــر  کوتــاه ســخن اینکــه نــوع نگــرش نخســت در انجــام هــر 

قطعــی دارد؛ اثــری مهم تــر از هــر اثــر دیگــر!
 در آغاز فصل پاییز و شروع سال تحصیلی جدید ضمن خیرمقدم به دانشجویان جدیدالورود نگرشی 
مثبت و پر انگیزه را برای ورودی های جدید آرزو می نمایم و سالی پر از رشد و بالندگی برای ایشان.

دکتر سید جمال حسینی اقدم

اولیــن   • تبریــز3  اســاتید و اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــا  رئیــس دانشــگاه  • هم اندیشــی  گردهمایــی مدیــران و معاونیــن بهداشــت شــبکه ها2  برگــزاری شــصت و ششــمین 
ــز6 • توضیحــات رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و  ــوم پزشــکی تبری ــز قلــب در دانشــگاه عل ــد موفقیت آمی ــا موفقیــت انجــام شــد4 • دومیــن پیون ــر روی بیمــار تاالســمی ب ــد مغــز اســتخوان ب پیون
ــواده محــور: آمــوزش و پیگیــری بیمــاران ســوختگی11 •  کلینیــک پرســتاری خان کتورســازی در ورزشــگاه7 • آئیــن افتتــاح  ــز در خصــوص فــوت هــوادار ترا ــوم پزشــکی تبری ــر حــوادث دانشــگاه عل مدی
ــروه  کارگ ــز15 •  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــجویی در دانش ــون دانش کان ــریه و 3۰  ــش از 1۰۰ نش ــت بی ــت13 • فعالی ــده اس ــاد نش ــل ایج ــه داخ ج ب ــار ــجو از خ ــال دانش ــتانداردهای انتق ــری در اس ــچ تغیی هی
کارگاه دوروزه آموزشــی  کمیتــه اســتانی جامعــه ایمــن و مــروج ســامت17 •  کان منطقــه 2 آمایــش ســرزمینی بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم  پزشــکی تبریــز برگــزار شــد16 • برگــزاری چهارمیــن جلســه 
کارمنــدان دولــت19 • پیگیــری شــبانه روزی رئیــس دانشــگاه از وضعیــت درمانــی مصدومــان تصــادف اتوبــوس اردوی  بررســی و تبییــن مشــکات موجــود در عرصــه رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
گرامیداشــت روز جهانــی بهداشــت محیــط در مرکــز بهداشــت اســتان22 • دومیــن جشــنواره پیشــگیری  دانش آمــوزی2۰ • افتتــاح بزرگ تریــن بخــش درمــان ســکته مغــزی در تبریــز2۰ • برگــزاری مراســم 
کارگاه دوروزه ی  ح هــای پژوهشــی حــوزه علــوم شــناختی منتشــر شــد23 • نمایشــگاه رویــش در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افتتــاح شــد23 •  از ســوانح و حــوادث22 • فراخــوان حمایــت از طر
کم خونــی توســط دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی برگــزار شــد23 • ارتقــاء رتبــه پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در رتبه بندی هــای  مراقبت هــای تغذیــه ای و تنظیــم رژیــم غذایــی بــرای انــواع 
مختلــف بین المللــی24 • بــه زودی ســامانه فــروش اینترنتــی ســی مــورد تجهیــزات و مــواد موردنیــاز دندان پزشــکان رونمایــی می شــود27 • بازدیــد تیــم ارتقــای ســامت نظــام اداری دانشــگاه 
کیپ هــای  کلیبــر28 • مراســم نمادیــن ارتقــاء ســطح ســامت دانــش آمــوزان از طریــق آمــوزش تغذیــه و "آهن یــاری" و "مکمل یــاری بــا ویتامیــن D"3۰ • ا از شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
کل اعضــای ســمن ها از جوانــان فعــال  کــه  کربــای معــا خدمــات ارائــه خواهنــد نمــود3۰ • تعــداد 67 ســمن در حــوزه اجتماعــی حضــور دارنــد  اورژانــس 115 اســتان حــدود یــک مــاه  بــه زائریــن 
کل اســتان تمامــًا در راســتای ســامت جامعــه اســت31 • همایــش بــزرگ حامیــان غــذای ســالم شهرســتان اســکو32 • نهمیــن  جامعــه هســتند31 • فعالیت هــای معاونت هــای اجتماعــی ادارات 
ــت از آن  ــتفاده نادرس ــه اس ک ــدار  ــت، هش ــی اس ــه آبادان ــون آب مای ــار چ ــی33 • آم ــای آموزش ــامت روان در محیط ه ــای س ــد32 • ارتق ــزار ش ــز برگ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی رئی ــات مردم ماق
کــز پخــش داروی  کاردمانــی35 • دکتــر محبــوب نعمتــی: همــکاری مدیــران مرا کاردرمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه مناســبت روز جهانــی  گــروه  همچــون ســیل ویرانگــر اســت33 • پیــام مدیــر 
گیــرد35 • ســمینار ســامت مــادر و نــوزاد، ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر، زیربنــای زندگــی ســالم36 • معــاون  اســتان قابل تحســین بــوده ولــی هماهنگــی بیشــتر بــا معاونــت غــذا و دارو بایــد مدنظــر قــرار 
کــرد36 • برگــزاری اولیــن جلســه تشــکیل خیریــه تخصصــی دندانپزشــکی ع ســرطان های مختلــف در آذربایجــان شــرقی را تشــریح  بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز آخریــن وضعیــت شــیو



برگزاری شصت و ششمین گردهمایی مدیران و معاونین بهداشت شبکه ها

گردهمایــی مدیــران و معاونیــن بهداشــت شــبکه ها بــا حضــور  شــصت و ششــمین 
کنفرانــس مرکــز بهداشــت  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و معاونیــن در ســالن 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  دکتــر  اســتان برگــزار شــد. بــه 
کید بر سیاســت های کان دانشــگاه  صومی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با تأ
در حــوزه بهداشــت انجــام دقیــق و درســت برنامه هــای بهداشــتی را خواســتار شــدند. 
دکتــر درســتی معــاون بهداشــت دانشــگاه ضمــن خیرمقــدم بــه مدعویــن و تســلیت 
گردهمایــی پرداختنــد و در مــورد پیشــبرد  ایــام ســوگواری محــرم بــه بیــان اهــداف 

کلــی ارائــه نمودنــد. کارشناســی توضیحــات  گروه هــای  برنامه هــای بهداشــتی 
کارآمــوز قائم مقــام معــاون بهداشــت دانشــگاه ضمــن اشــاره بــه برنامه ریــزی  دکتــر 
کــز ســامت  دقیــق و بیشــتر بــرای ارائــه خدمــات فعــال برنامــه پزشــک خانــواده در مرا

گروه هــای  و  شــبکه  گســترش  نقــش 
شــاخص های  ارتقــاء  در  کارشناســی 

ســامانه ســیب را خواســتار شــدند.
گفتنی اســت در این گردهمایی روســای گروه های کارشناســی مبارزه با بیماری های 
گیــر، بهبــود تغذیــه، آمــار، ســامت نوجوانــان و  گیــر، مبــارزه بــا بیماری هــای غیــر وا وا
جوانــان، ســامت روان، اجتماعــی و اعتیــاد، بهداشــت محیــط، بهداشــت حرفــه ای 
ســامت جمعیــت و خانــواده در مــورد اهــم فعالیت هــای گــروه مربوطه بــه بیان نکات 

کلیــدی پرداختند.
کلیات برنامه ارجاع ســطح یک  کارشــناس سیســتم ارجاع دانشــگاه در مورد  میرزایی 

به ســطح دو و فرهنگ ســازی جهت تســهیل در برنامه مذکور را خواســتار شــدند.

انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان دستگاه 
اجرایی دارای خدمات برتر در بین دستگاه های اجرایی 

استان

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزبــه عنــوان دســتگاه اجرایــی دارای خدمــات برتــر، از طــرف 
ســتاد اســتانی بیســت و یکمین جشــنواره شــهید رجایی انتخاب شــد و از طرف اســتاندار 

آذربایجــان شــرقی مــورد تقدیــر قــرار گرفــت متــن لــوح بــه شــرح ذیــل اســت.
جنــاب آقــای دکتــر محمــد حســین صومــی رییــس محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی تبریــز
گرامیتــان موجــب شــد تــا در  بــا ســام؛ تــاش و زحمــات ارزشــمند شــما و همــکاران 
بیــن دســتگاههای اجرایــی اســتان از طــرف ســتاد اســتانی بیســت و یکمیــن جشــنواره 
ــر در ارزیابــی عملکــرد  ــه عنــوان دســتگاه اجرایــی دارای خدمــات برت شــهید رجایــی ب
ســال 96 شــناخته شــوید. ایــن موفقیــت را بــه جنابعالــی و تمامــی کارکنان آن دســتگاه 
کــه موجــب ارتقــای  گفتــه و از اقدامــات اثربخــش جنابعالــی و همکارانتــان  تبریــک 
گردیــده اســت تشــکر  ســطح خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز اســتان آذربایجــان شــرقی 

و قدردانــی مــی نمایــم.
مجید خدابخش،   استاندار

پیام تبریک معاون بهداشت دانشگاه به مناسبت روز 
جهانی بهداشت محیط

ــز،  دکتــر درســتی معــاون  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم گــزارش  رواب بــه 
بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان در پیامــی روز جهانــی بهداشــت 

ح مــی باشــد: کــه متــن پیــام بــه ایــن شــر گفتنــد  محیــط را تبریــک 
کشــور بــه عنــوان یــک فعالیــت  مهندســی بهداشــت محیــط در تاریــخ فعالیــت 
منســجم، قدمتی بیش از نیم قرن داشــته و منشــاء اثرات زیادی در ارتقاء ســامت 

کــه بــا همــت واال و تــاش بی وقفه مهندســین بهداشــت محیط  جامعــه بــوده اســت 
در ایــن حیطــه روز بــه روز درخشــش و اثربخشــی بیشــتری مــی یابــد. اینجانــب فــرا 
کــه از طــرف فدراســیون بیــن المللــی بهداشــت  رســیدن ٢٦ ســپتامبر ) 4 مهــر مــاه ( 
ــی بهداشــت محیــط  ــی غــذا "  روزجهان ــداری  و ایمنــی  جهان ــا شــعار " پای محیــط ب
نامگــذاری شــده اســت را فرصتــی مغتنــم شــمرده، ایــن روز را بــه تاشــگران عرصــه 
کــه در راســتای حفــظ و ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه شــبانه روزی  ســامت محیــط 
فعالیــت مــی کننــد تبریــک عــرض نموده، موفقیــت روز افــزون ایشــان را از درگاه ایزد 

منــان خواســتارم.
 دکتر درستی
 معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان
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جلسه هم اندیشی در خصوص توسعه تحقیقات بالینی:
هم اندیشی رئیس دانشگاه با اساتید و اعضای 

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خصــوص  در  هم اندیشــی  جلســه 
ــزار شــد توســعه تحقیقــات بالینــی برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
جلســه  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
تحقیقــات  توســعه  هم اندیشــی 
بالینــی بــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس 
معــاون  جویبــان  دکتــر  دانشــگاه، 
و  اســاتید  فنــاوری،  و  تحقیقــات 
اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه علوم 
مهرمــاه  هفدهــم  روز  تبریــز  پزشــکی 
نودوهفــت در ســالن کنفرانــس حــوزه 

شــد. برگــزار  ریاســت 
دکتــر صومــی ضمــن ابــراز خشــنودی 
رتبه هــای  از  رضایتمنــدی  و 
فناورانــه  توســعه  و  به دســت آمده 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  توســط 
اخیــر  ســال های  طــی  در  تبریــز 
و  توانمنــدی  خوشــبختانه  گفــت: 
پتانســیل های الزم ایجادشــده بــرای 

کســب رتبه هــای  بهتــر در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بخصــوص در 
فراهــم  بالینــی  تحقیقــات  حیطــه 

اســت. شــده 
فناورانــه  تولیــدات  ازنظــر  افــزود  وی 
ــازار  ــه ب ــد و ب ــول تولی ــوع محص ــا 13 ن م
عرضــه کرده ایــم  و در بخــش ســاخت 
خوبــی  کارهــای  پزشــکی  تجهیــزات 
دســتگاه  ســاخت  اســت،  انجام شــده 
کالبــد نمــا، میکروتــوم و... نمونه هایی 

از ایــن کارهــا می باشــند
ایجــاد  در  مــا  گفـــت:   صومــی  دکتــر 
ردیــف اعتبــارات و زیرســاخت ها  و اخــذ 
بودجــه نهایــت همکاری هــای الزم را بــا 

انجــام دادیــم. وزارتخانه هــا 
ــه  ـ ـ بـ ــبت  ـ ـ ـ ـ نسـ ــرد:  ـ ـ ـ کـ اظهــار   وی 
زیرســاخت های ایجادشده در دانشگاه، 
بایــد  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
را  بهتــری  رتبه هــای  و  پیشــرفت ها 

در بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کســب کنــد و ایــن کار بــا همــت و تــاش 
و  عملــی  اســاتید  و  محققیــن  شــما 

شــد. خواهــد  قابل اجــرا 
ایــن  در  جویبــان  ابوالقاســم  دکتــر 
خصــوص  در  هم اندیشــی  جلســه 
توسعه تحقیقات بالینی، تصویر کلی 
دانشــگاه های  پژوهــش  وضعیــت  از 
علــوم پزشــکی تیــپ یــک ، مقایســه 
دانشــگاه های مختلــف بــا دانشــگاه 
علــوم پزشــکی  تبریــز در ســال 2۰17، 
گروه هــای  مقــاالت  کل  مجمــوع 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــی دانش بالین
دانشــکده  یافته هــای  یــک،  تیــپ 
در  غیرفعــال  اعضــاء  بــرای  پزشــکی 

پایه و بالینی و مقایسه وضعیت کلی 
ســال های  در  دانشــگاه  در  پژوهــش 
ــه  ــن در جلس ــرای حاضری ــف را ب مختل
کــرد. به طــور کامــل و جامــع تشــریح 

در  مضاعــف  همکاری هــای   وی 
ــتای  ــگاه در راس ــداف دانش ــبرد اه پیش
از  را  بالینــی  تحقیقــات  توســعه 
شــد. خواســتار  اســاتید  و  محققیــن 

راهکارهــای  و  پیشــنهادها  ادامــه  در 
ارائه شــده از ســوی حاضریــن در جلســه 
دانشــگاه  اهــداف  پیشــبرد  بــرای 
ســامت  مختلــف  عرصه هــای  در 
بررســی های  و  بحــث  و  جمع بنــدی 
الزم در ایــن خصــوص انجــام گرفــت.

شعار هفته غذا در کشور ما »تغییر و اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سالمت«

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  بـــه 
ــامیدنی،  ــی، آشـ ــواد غذایـ ــر مـ ــارت بـ ــر اداره نظـ ــی مدیـ ــر یوســـف رمضانـ ــز دکتـ تبریـ
گفـــت:  کشـــور  آرایشـــی و بهداشـــتی معاونـــت غـــذا و دارو در خصـــوص هفتـــه غـــذا در 
کتبـــر به افتخـــار تأســـیس ســـازمان  بیســـت و چهـــارم مهرمـــاه، برابـــر بـــا شـــانزدهم ا
فائـــو، ســـالروز جهانـــی غذاســـت. در ایـــن روز، ســـازمان های بین المللـــی، بـــا انگیـــزه 
گرســـنگی و امنیـــت غـــذای  کشـــورها بـــرای جلوگیـــری از فقـــر،  برقـــراری ارتبـــاط بیـــن 
گرامیداشـــت  کشـــورمان نیـــز بـــا  ســـالم بـــرای انســـان تـــاش می کننـــد. همزمـــان در 

ـــم. ـــورمان  داری کش ـــی در  ـــی غذای ـــظ ایمن ـــاء و حف ـــعی در ارتق ـــذا س ـــه غ هفت
ـــال های  ـــد س ـــت: همانن گف ـــذا  ـــی روز غ ـــعار جهان ـــه ش ـــاره ب ـــن اش ـــی ضم ـــر رمضان دکت
کـــه شـــعار جهانـــی  گذشـــته از 21 تـــا 27 مهرمـــاه هفتـــه غـــذا نام گـــذاری شـــده 

گرســـنه تـــا  امســـال  " رفتـــار مـــا آینـــده مـــا را می ســـازد، تـــاش بـــرای دنیـــای بـــدون 
ــر و اصـــاح الگـــوی  ــز« تغییـ ــور نیـ کشـ ــذا در  ــه غـ ــعار هفتـ ــال  2۰3۰ » هســـت و شـ سـ
کـــه برنامه هایـــی بـــا اهـــداف مشـــخص از  تغذیـــه بـــرای حفـــظ و ارتقـــا ســـامت اســـت 

ــت. ــده اسـ گرفته شـ ــر  ــذا و دارو در نظـ ــازمان غـ ــرف سـ طـ
گفـــت: اصلی تریـــن برنامـــه مـــا در ایـــن هفتـــه اطاع رســـانی  دکتـــر رمضانـــی همچنیـــن 
کاهـــش قنـــد، نمـــک و چربـــی،  و برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی در زمینه هـــای 
کاال، پیشـــگیری و  نشـــانگرهای رنگـــی تغذیـــه ای، برچســـب اصالـــت و ســـامت 
ــامت  ــی و سـ ــان ایمنـ ــی نشـ ــامت محور و معرفـ ــوالت سـ ــاق محصـ ــا قاچـ ــارزه بـ مبـ
کـــه بـــا چـــاپ انـــواع پوســـتر، بروشـــور، بنرهـــای بـــزرگ، تهیـــه و پخـــش انـــواع  اســـت 

کلیـــپ آموزشـــی خواهـــد بـــود.
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پایش و ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهدای 
تبریز توسط تیم ارتقای سالمت نظام اداری دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز، بــه نقــل از روابــط 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی 
تبریــز، ایــن مرکــز بــا حضــور تیــم ارتقــای 
ســامت اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کارشناســان  و  بــا حضــور مســئولین  و 
روز  شــهدا  درمانــی  و  آموزشــی  مرکــز 
نودوهفــت   مهرمــاه  ســوم  سه شــنبه 

پایــش و ارزیابــی شــد.
 در راســتای ایــن بازدیــد بخش هــای 
پشــتیبانی،  درمانــی،  مختلــف 
کلینیکــی بیمارســتان  بهداشــتی  و پارا
کارشناســان  مــورد ارزیابــی قــرار گرفت و 
مختلــف  بخش هــای  از  مرتبــط 
گــزارش خــود را طــی یــک  بیمارســتان 
کتابخانــه  جلســه ی مشــترک در محــل 

ارائــه دادنــد. ایــن مرکــز 
ابراهیــم صومــی رئیــس اداره بازرســی، 
بــه  پاســخگویی  و  عملکــرد  ارزیابــی 
شــکایات و رئیــس تیــم ارتقای ســامت 
نظــام اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
برنامــه ی  جمع بنــدی  در  تبریــز 
کمــک  بــرای  مســیری  را  آن  پایــش، 

درمانــی  و  بهداشــتی  واحدهــای  بــه 
نقــاط ضعــف و تقویــت  بــرای بهبــود 
نقــاط قــوت جهــت ارائــه خدمــات بهتــر 
کارکنــان  از زحمــات  و  نمــوده  عنــوان 
کــرد.  تقدیــر  بیمارســتان  و مســئولین 
ــورت  ــش به ص ــه پای ــد نتیج گردی ــرر  مق
بــه  بــرای مداخلــه اصاحــی  مکتــوب 

گــردد. ارســال  بیمارســتان 
از  بازدیــد  از  پــس  کــه  جلســه ای  در 
گردیــد،  واحدهــای ایــن مرکــز تشــکیل 
دکتــر علیرضــا صــادق پــور رئیــس مرکــز 
آموزشــی و درمانــی شــهدا ضمــن تشــکر 
از حضــور تیــم پایــش، اظهــار امیــدواری 
کــه رونــد پایــش به صــورت مســتمر  کــرد 

ادامــه یابــد.
علیرضــا پاشــایی فــر مدیــر مرکز آموزشــی 
ارائــه  ضمــن  نیــز  شــهدا  درمانــی  و 
ایــن  چهارســاله  عملکــرد  از  گزارشــی 
بهســازی  و  تجهیــز  بــه  بیمارســتان 
کیفیــت  مســتمر  بهبــود  و  بخش هــا 
خدمــات اشــاره و پایــش  را ابــزاری برای 
کاســتی های احتمالــی  پیشــرفت و رفــع 

نمــود. عنــوان 

اولین پیوند مغز استخوان بر روی بیمار تاالسمی با موفقیت انجام شد

ــگاه،   ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتخوان  مغــز  پیونــد  اولیــن عمــل 
بــر روی یــک پســر مبتــا بــه تاالســمی، 
مرکــز  در  موفقیت آمیــزی  به طــور 
)ع(  رضــا  امــام  درمانــی  آموزشــی 
نجاتــی،  بابــک  دکتــر  توســط  تبریــز 
فوق تخصــص بیماری هــای خــون و 

شــد. انجــام  ســرطان 
هیئت مدیــره  عضــو  انــوری،  ســولماز 
انجمــن تاالســمی آذربایجــان شــرقی 
ایــن  کــرد:  اظهــار  خصــوص  ایــن  در 
ــاژور  ــمی م ــه تاالس ــا ب ــر مبت ــار، پس بیم
ــل  ــه عم ــود ک ــال ب ــاالی 3۰ س ــن ب ــا س ب
گرفتــن  بــا  اســتخوان  مغــز  پیونــد 

اولیــن  بــرای  بیمــار،  بــرادر  از  نمونــه 
گرفــت.  انجــام  او  روی  بــر  تبریــز  در 
گفتنی است این عمل، بیست ونهمین 
ــن  ــتخوان و اولی ــز اس ــد مغ ــل پیون عم
عمــل پیونــد مغــز اســتخوان بــر روی 
ــز در  ــمی در تبری ــه تاالس ــا ب ــار مبت بیم

طــول ســال جــاری اســت.

کودکی داخل استخری در شهر خسروشاه جان خود را از دست داد

گــزارش افتــادن پســر چهارســاله داخــل اســتخری در  شــادی نیا ســخنگوی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی در ایــن خصــوص گفــت عصــر جمعــه ششــم مهرمــاه بــه دنبــال 
باغــات خسروشــاه ســریعًا اورژانــس عــازم محــل شــد. کارشناســان اعزامــی بــا توجــه بــه وضعیــت کــودک بی هوش ســریعًا اقدامــات پیشــرفته احیا قلبی ریــوی ACLS را شــروع 

کــودک تائیــد شــد. و تــا بیمارســتان ادامــه دادنــد متأســفانه تاش هــای کادر درمانــی بی نتیجــه مانــد و فــوت  هم
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ثبت نام دانشجویان دانشکده تغذیه و علوم غذایی

به گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
مقطـــع  پذیرفته شـــدگان  ثبت نـــام 
کارشناســـی رشـــته های تغذیـــه و علـــوم 
تحصیلـــی  ســـال  غذایـــی  صنایـــع  و 
98-97 از مورخـــه یکـــم مهـــر آغازشـــد. 
مســـئولین  حضـــور  بـــا  ثبت نـــام 
دانشـــکده،  آمـــوزش  و  کل  آمـــوزش 
در  ســـایر عوامـــل دخیـــل  و  حراســـت 
رونـــد ثبت نـــام از ســـاعت 8:3۰ صبـــح 
لغایـــت 4 بعدازظهـــر ادامـــه داشـــت. 
ســـه  در  جدیدالـــورود  دانشـــجویان 

مرحلـــه نوبت گیـــری و انتظـــار و مرحلـــه  
انجـــام  را  نام نویســـی ثبت نـــام خـــود 
ــی  ــه  پذیرایـ ــن فاصلـ ــه در ایـ کـ ــد  دادنـ
گرامـــی  الزم از دانشـــجویان و والدیـــن 

ــد. ــل آمـ ــه عمـ بـ
دکتـــر  فـــوق  گـــزارش  اســـاس  بـــر 
بـــه  دانشـــکده  رئیـــس  احســـانی 
همـــراه معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات 
تکمیلـــی دانشـــکده از رونـــد ثبت نـــام 

کردنـــد. بازدیـــد 

فعالیت های ستاد استقبال از اول مهر در دانشکده پرستاری و مامایی

دکتـــر زمـــان زاده رئیـــس دانشـــکده پرســـتاری و مامایـــی تبریـــز در ســـاعات اولیـــه 
حضـــور  خوش آمدگویـــی  و  تبریـــک  ضمـــن  ثبت نـــام،  مراحـــل  از  بازدیـــد  طـــی 
از مراحـــل ثبت نـــام  نزدیـــک  آزمـــون سراســـری ســـال 1397 از  پذیرفته شـــدگان 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، طبـــق هماهنگـــی به عمل آمـــده   کـــرد. بـــه  بازدیـــد 

ــید.  ــام رسـ ــه انجـ ــی بـ ــوری و الکترونیکـ ــورت حضـ ــه دو صـ ــام بـ ثبت نـ
ــتقبال  ــتاد اسـ ــل سـ ــور در محـ ــا حضـ ــکده بـ ــی دانشـ ــاون آموزشـ ــنگر معـ ــر روشـ دکتـ
بـــرای  زندگـــی  مراحـــل  تمامـــی  در  موفقیـــت  آرزوی  و  خوش آمدگویـــی  ضمـــن 
کـــه جهت راهنمایـــی تمامـــی ورودی هـــای  کردنـــد  ورودی هـــای جدیـــد بیـــان 

گردیـــده  جدیـــد در فضـــای فیزیکـــی دانشـــکده، بنرهـــا و اطاعیه هایـــی نصـــب 
تمامـــی  در  جدیدالـــورود  پذیرفته شـــدگان  راهنمـــای  اطاع رســـانی  همـــکاران  و 

مراحـــل ثبت نـــام خواهنـــد بـــود.
دانشـــجویان جهـــت ثبت نـــام بـــر اســـاس تاریخ هـــای قیدشـــده و ضمـــن تکمیـــل 
فرم ها بـــه ایســـتگاه های از مـــن بپـــرس، تکمیـــل مـــدارک و نوبت دهیمراجعـــه 
ــماء،  ــموالن، سـ ــوزش، مشـ ــای آمـ ــام واحد هـ ــل ثبت نـ ــی مراحـ ــد از نوبت دهـ و بعـ
کارت  کارت دانشـــجویی و  تأییدیـــه تحصیلـــی، بایگانـــی و نهایتـــًا بخـــش صـــدور 

کتابخانـــه را طـــی نمودنـــد.

دومین نشست فصلی کارشناسان مسئول امور دارویی

شــبکه های  دارویــی  امــور  مســئول  کارشناســان  فصلــی  نشســت  دومیــن 
 2 شــماره  ســالن  در  مورخــه  در  تابعــه  شهرســتان های  درمــان  و  بهداشــت 
دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  برگــزار  اســتان  بهداشــت  مرکــز 
بهداشــت  مرکــز  رئیــس  و  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  درســتی  دکتــر 

گــروه  کــرد شهرســتان ها مطالبــی را بیــان نمودنــد. دکتــر محمــدی رئیــس  اســتان ضمــن عــرض خیرمقــدم در خصــوص مشــکات مربــوط بــه اعتبــارات و هزینــه 
را  گزارشــی   97 اول  ســه ماهه  و   96 ســال  در  شهرســتان ها  در  مکمــل  و  دارو  هزینــه  تحلیــل  مــورد  در  نیــز  اســتان  بهداشــت  مرکــز  آزمایشــگاه  و  دارو  کارشناســان 
پرداختنــد. شهرســتان  عملکــرد  گــزارش  و  علمــی  مطالــب  ارائــه  بــه  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه های  کارشناســان  نشســت،  ادامــه  در  اســت  گفتنــی  نمودنــد.  ارائــه 
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دومین پیوند موفقیت آمیز قلب در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معاون درمــــان دانشـــــگاه علــــوم پزشکی تبریز از انجام دومین پیوند موفقیت آمیز 
قلــب در مرکــز آموزشــی و درمانــی شــهید مدنــی تبریز خبــر داد.

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، معــاون درمــان دانشــگاه  بــه 

کــه مــردی 35 ســاله بــود،  گفــت: دومیــن عمــل پیونــد قلــب از مــورد مــرگ مغــزی 
ــام  ــاله ای انج ــرد 39 س ــر روی م ــزی ب ــور موفقیت آمی ــر( به ط ــنبه )اول مه روز یکش
گرفــت. وی افــزود: وضعیــت عمومــی بیمــار گیرنــده عضــو تــا بــه ایــن لحظــه مســاعد 
گزارش شــده اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حساســیت عمــل پیونــد قلــب، اضافــه 
ــاال بــوده و  کــه احتمــال پــس زدن )reject( در آن ب کــرد: قلــب تنهــا عضــوی اســت 
گیرنــده نیــز در عمــل  نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری دارد، ســن، جنــس و وزن دهنــده و 
پیونــد قلــب بایــد متناســب باشــد. دکتــر پورفتحــی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
کاهــش چشــمگیر تعــداد افــراد منتظــر در لیســت نوبــت دریافــت عضــو در اســتان  از 
کار  کــه به عنــوان معــاون درمــان، مشــغول بــه  گفــت: در طــول 1۰ ماهــی  خبــر داد و 
هســتم، تاش هــای بســیاری در راســتای جلــب رضایــت خانواده هــای بیمــاران 

کرده ایــم.  مــرگ مغــزی و ترویــج فرهنــگ اهــدای عضــو 
کــرد: در صــورت  معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در پایــان خاطرنشــان 
اهدایــی بــودن اعضــا در عمل هــای پیونــد، تمامــی اعمــال و خدمات اعم از بســتری 

و ترخیــص، در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز رایــگان انجــام می شــود.

راه اندازی فرهنگسراهای خصوصی در کالن شهر تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
خبــر  اعــام  گفــت:  اقــدم  طاهــر  دکتــر 
فرهنگســراهای  آیین نامــه  تصویــب 
خصوصــی در شــورای اســامی شــهر و 
خصوصــی  فرهنگســراهای  راه انــدازی 
معاونــت  توســط  شــهری  مناطــق  در 

اســت. مســرت بخش  بســیار  تبریــز  کان شــهر  شــهرداری  اجتماعــی  فرهنگــی 
دکتــر طاهــر اقــدم اجــرای طــرح فرهنگســراهای خصوصــی  را مشــارکت دادن بخــش 
خصوصــی و فعالیــن حــوزۀ فرهنگــی و هنــری در تحقــق سیاســت های فرهنگــی، 
کز  ارتقــاء قابلیت هــا و توانمندی هــای فــردی و جمعی شــهروندان و افزایش تعــداد مرا
کز فرهنگی  عنــوان  نمود. فرهنگــی شــهر تبریــز به منظور ســهولت در دسترســی به مرا

گفــت: مشــارکت فعــال و مؤثــر  وی بــا اشــاره بــه اهــداف فرهنگســراهای خصوصــی 
کانون هــای ســامت محــات و اداره امــور فرهنگــی در ســطح محــات  مــردم در 

شــهر تبریــز، ایجــاد بســتر مناســب بــرای پذیــرش مســئولیت و ایفــای نقــش از ســوی 
شــکوفایی  و  پــرورش  جامعــه،  اندیشــمند  الگوهــای  و  فرهیختــگان  نخبــگان، 
گســترش و عمــق بخشــیدن بــه روحیــه تعــاون و مشــارکت عمومــی در  اســتعدادها، 
زندگــی محلــه وزیســت محیطــی و ارتقــاء ســطح مطلوبیت و جذابیت محیط زیســت 
ــه مهم تریــن اهــداف  ــر حیــات طیبــه انســانی ازجمل فرهنگــی، اجتماعــی مبتنــی ب

ــد. ــه شــمار می رون فرهنگســراهای خصوصــی ب
دکتــر طاهــر اقــدم ضمــن تقدیــر از فعالیت هــای معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
گــذاری  شــهرداری تبریــز بــا اشــاره  بــه اینکــه ایجــاد فرهنگســراهای خصوصــی و وا
کار فرهنگــی بــه عاقه منــدان واجــد شــرایط فرصتــی بــرای ورود بخــش خصوصــی 
بــه فعالیت هــای فرهنگــی اســت افــزود: تقویــت زیرســاخت های فرهنگــی، هنــری، 
اجتماعــی و ورزشــی بــا هــدف تضمیــن ســامت مــردم و پاســخگویی مؤثــر بــه نیازهــا 
و مطالبــات شــهر و شــهروندان بایــد در رأس برنامه هــای حوزه هــای معاونت هــای 

گیــرد. کل اســتان قــرار  فرهنگــی و اجتماعــی ادارات 

کلینیک پرستاری در مرکز آموزشی درمانی شهدا افتتاح شد

گیــردار بــا حضــور معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت؛ خانــم دکتــر حضرتــی، در مرکــز آموزشــی درمانــی  کلینیــک پرســتاری خانــواده محــور، آمــوزش و پیگیــری بیمــاران غیروا
شــهدا افتتــاح شــد.

گفــت:  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه معاون پرســتاری وزارت بهداشــت  بــه 
ــال ١٣٩٧  ــان س ــا پای ــف ت ــای مختل ــتاری در تخصص ه ــای پرس کلینیک ه ــداد  تع
افتتــاح  آییــن  در  مریــم حضرتــی  پیــدا می کنــد. دکتــر  افزایــش  کلینیــك  بــه ٦٠ 
گیــر در مرکــز آموزشــی  کلینیــك پرســتاری  آمــوزش و پیگیــری بیماری هــای غیــر وا
کاهــش هزینه هــای  کلینیک هــا در  ــا اشــاره بــه نقــش ایــن  درمانــی شــهدا تبریــز ب
در  پرســتاری  کلینیــك   ٣٠ از  بیــش  کنــون  هم ا داشــت:  اظهــار  ســامت،  نظــام 
کشــور بــه عمــوم مــردم جامعــه ارائــه خدمــت می کننــد  تخصص هــای مختلــف در 

کلینیــك می رســد.  ــه ٦٠  ــان ســال ب ــه ایــن تعــداد در پای ک

معــاون پرســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه تمایــل نظام هــای ســامت در دنیــا بــه ســمت 
کــه در ایــن  کــرد  ســرمایه گذاری بــر روی پیشــگیری و آمــوزش اســت، ابــراز امیــدواری 

زمینــه خدمــات مؤثــری بتوانیــم بــه مــردم ارائــه دهیــم.
کلینیــک  افتتــاح  از  بعــد  بهداشــت  وزارت  پرســتاری  معــاون  فــوق،  گــزارش  بــه 
کشــوری مدیــران پرســتاری  پرســتاری مرکــز آموزشــی درمانــی شــهدا در اجــاس 
ــه تبیین مســائل جــاری معاونــت پرســتاری پرداخــت همچنیــن  حضــور یافــت و ب
ح توســعه عملیاتــی نقش هــای اعضــای هیئت علمی مســتقر در بالین پرســتاری  طــر

ــز آموزشــی درمانــی شــهید مدنــی آغــاز شــد. ــا حضــور دکتــر حضرتــی در مرک ب
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توضیحات رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز در خصوص فوت هوادار تراکتورسازی در ورزشگاه

رئیــس مرکــز اورژانــس پیش بیمارســتانی و مدیریــت 
ــوص  ــز در خص ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــوادث دانش ح
ادعاهــای  گفــت:  آمــده  وجــود  بــه  حواشــی  ایــن 
آمبوالنــس  نبــودن  »مجهــز  ــر  بـ مبنــی  مطرح شــده 
تیــم  بــازی  در  )ره(  امــام  یــادگار  ورزشــگاه  در  حاضــر 
ــم  ــه شش ــتان )جمع ــتقال خوزس ـ ـ ــازی و اسـ تراکتورس

ــدارد. ـ ـ نـ مهرمــاه(« صحــت 
رئیــس مرکــز اورژانــس پیش بیمارســتانی و مدیریــت 
ــوص  ــز در خص ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــوادث دانش ح
ادعاهــای  گفــت:  آمــده  وجــود  بــه  ــی  حواشـ ایــن 
آمبوالنــس  نبــودن  »مجهــز  بــر  مبنــی  مطرح شــده 
تیــم  بــازی  در  )ره(  امــام  یــادگار  ورزشــگاه  در  حاضــر 
تراکتورســازی و اســتقال خوزســتان )جمعــه ششــم 

مهرمــاه(« صحــت نــدارد و در پــس از حضــور اورژانس در 
ورزشــگاه داور، ســوت شــروع بــازی را بــه صــدا درمــی آورد 
و در صورت نبود تجهیزاتی همچون DC شوک، داور 

را می دهــد. آمبوالنــس مجهزتــری  درخواســت 
دکتــر فــرزاد رحمانــی اضافــه کــرد: دربازی هــای معمولی 
ــر دو دســتگاه و  یــک دســتگاه و دربازی هــای لیــگ برت
دربازی هــای بین المللــی، چهــار دســتگاه آمبوالنــس 
در ورزشــگاه حضــور پیــدا می کننــد و در بــازی تراکتــور 
ــن  ــتگاه از مجهزتری ــز دو دس ــتان نی ــتقال خوزس و اس
 MICU آمبوالنس هــای مرکــز تحت عنــوان آمبوالنــس
در محــل بــازی حضــور داشــتند و تمامــی اظهــارات 
ــس  ــان از آمبوالن ــتگاه نیس ــک دس ــه »ی ــر اینک ــی ب مبن
و  بــوده  کــذب  اســت«  مجهزتــر  ورزشــگاه  در  حاضــر 
آمبوالنــس هم اکنــون در مرکــز مدیریــت حــوادث حاضر 
و قابــل بازدیــد اســت. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
کارشناســان مــا به محــض اطــاع از ایــن حادثــه، در 
ــا انجــام عملیــات احیــای  ــرده و ب محــل حضــور پیداک
قلبی-ریــوی بــرای نجات او اقدام کردند که متأســفانه 

تاش هــا بی نتیجــه بــود. بــا توجــه به اینکــه وضعیت 
قلبــی مرحــوم محمدپــور در حالــت آسیســتول بــوده 
و در ایــن مــوارد طبــق پروتــکل ســازمان فقــط ماســاژ 
شــوک  دادن  و  می شــود  انجــام  ســینه(  )فشــردن 
ــتفاده از  ــدارد و اس ــردی ن ــور( کارب ــی )دفیبریات الکتریک

دســتگاه شــوک مــوارد خــاص خــود را دارد.

حــاج  ســرافراز  جانبــاز  فــوت  اســتان  اورژانــس  مرکــز 
ــزادار  ــرم ع ــواده محت ــت خان ــور را خدم ــواد محمدپ ج
و هــواداران پرشــور تراکتورســازی تســلیت و تعزیــت 

عــرض می نمایــد. 

دســتگاه  دو  خوزســتان  اســتقال  و  کتــور  ترا بــازی  در 
عنــوان  تحــت  مرکــز  آمبوالنس هــای  مجهزتریــن  از 
آمبوالنــس MICU در محــل بــازی حضــور داشــتند و 
تمامی اظهارات مبنی بر اینکه »یک دســتگاه نیســان از 
آمبوالنس حاضر در ورزشگاه مجهزتر است« کذب است

بازدید و ارزیابی تیم ارتقای 
سالمت نظام اداری دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان عجب شیر

در ادامـــه رونـــد بازدیدهـــای اداره بازرســـی، ارزیابـــی 
دانشـــگاه  شـــکایات  بـــه  پاســـخگویی  عملکـــرد  و 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، از شـــبکه بهداشـــت و درمـــان 
شهرســـتان عجب شـــیر نیـــز بازدیـــد بـــه عمـــل آمـــد.
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
مهرمـــاه  دهـــم  سه شـــنبه  روز  شـــبکه  ایـــن  تبریـــز 
نودوهفـــت مـــورد ارزیابـــی تیـــم ارتقـــای ســـامت نظـــام 

اداری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز قـــرار گرفـــت.
اداری  نظـــام  ســـامت  ارتقـــای  تیـــم  کارشناســـان 
دانشـــگاه از کلیـــه واحدهـــای بهداشـــتی، درمانـــی، 
تجهیزاتـــی، آموزشـــی و بخش هـــای مختلـــف اداری 

ایـــن شـــبکه بازدیـــد کردنـــد.
ــان  ــد کارشناس ــزارش بازدی ــه گ ــور ارائ ــه به منظ در ادام
واحدهــای  از  اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای  تیــم 
مختلــف ایــن شــبکه، جلســه ای بــا حضــور دکتــر 
محســن قــادری رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان 
حیدرپــور  حمیــد  دکتــر  عجب شــیر،  شهرســتان 

امــام خمینــی )ره( عجب شــیر  رئیــس بیمارســتان 
ارزیابــی  بازرســی،  اداره  رئیــس  صومــی  ابراهیــم  و 
عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم 
ــام  ــامت نظ ــای س ــم ارتق ــس تی ــز و رئی ــکی تبری پزش
و  ســتادی  کارشناســان  مســئولین،  ســایر  و  اداری 
ــت  ــبکه بهداش ــات ش ــالن اجتماع ــتانی در س بیمارس

و درمــان عجبشــیر برگــزار شــد.
گفتنـــی اســـت: جلســـه بـــا تجزیه وتحلیل نقـــاط ضعف 
ـــرای  ـــب ب ـــای مناس ـــه راهکاره ـــبکه و ارائ ـــن ش ـــوت ای و ق
بهبـــود بخشـــیدن بـــه ســـطح ارتقـــای ســـامت نظـــام 
تجهیزاتـــی  آموزشـــی،  درمانـــی،  بهداشـــتی،  اداری، 

خاتمـــه یافـــت.
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مسئول نهاد نمایندگی در دانشگاه:
با مقاومت پیروزی از آن ماست

نهــاد  مســئول  خیــری،  یوســف  دکتــر  حجت االســام 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس بسیج جامعه پزشکی سپاه عاشورا  تبریز در مراسم 
کشــور  گفــت: وضعیــت  بــا بیــان اینکــه بــا مقاومــت، پیــروزی از آن مــا خواهــد بــود، 
مــا در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس بهتــر از اآلن نبــود، امــا مــردم مــا بــا مقاومــت، 
پیــروز شــدند، بســیاری در تاش انــد تــا ناامیــدی را بــه جامعــه تزریــق کننــد، امــا همه 
کشــور را بــه  کمــک خداونــد متعــال، ایــن نظــام و  کــرد تــا بــا  مــا نیــز تــاش خواهیــم 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع  گفتنــی اســت: مراســم  صاحــب اصلــی آن تحویــل دهیــم. 
مقــدس در آمفی تئاتــر دانشــکده داروســازی بــا حضــور بســیجیان و مســئوالن برگــزار 
ح شــهید رهنمــون تجلیــل بــه عمــل آمــد. و از فعــاالن بســیج جامعــه پزشــکی و طــر

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
دفاع مقدس مظهر معنویت و 
آرمان خواهی ملت ایران است

کــرد:  کیــد  نماینــده ولی فقیــه در آذربایجــان شــرقی تأ
دفــاع مقــدس مظهــر معنویــت، آرمان خواهــی، تدبیــر و حکمــت ملــت ایــران اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، حجت االســام دکتر ســید 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بســیج جامعــه  محمدعلــی آل هاشــم در مراســم 
ک  کــرد: امــروز بــه برکــت خــون  پــا پزشــکی ســپاه عاشــورا بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
کشــورمان  شــهدای آن دوران و همچنیــن بــه پشــتوانه اقتــدار ملــی، رئیس جمهــور 
خ دنیــا  در ســازمان ملــل متحــد تصویــری مصمــم و اســتوار از ایــران اســامی را بــه ر

می کشــد.
ــا بیــان اینکــه بــرکات انقــاب اســامی را در عرصه هــای مختلــف می بینیــم،  وی ب
بــه راه  انقــاب  کــردن  بــرای خامــوش  را  کــرد: دشــمن جنــگ تحمیلــی  اضافــه 
انداختــه بــود ولــی همیــن جنــگ تحمیلــی باعــث شــعله ور شــدن نیــرو و روحیــه ی 
کشــور  کشــور شــد، هرچنــد ایــن جنــگ زیان هایــی بــرای  ج  انقابــی در داخــل و خــار
داشــت و تعــداد فراوانــی از مــردم مــا جــان خــود را از دســت دادنــد، امــا یکــی از بــرکات 
کــه مــا توانســتیم روی پــای خودمــان بایســتیم و علــت مخالفــت  جنــگ ایــن بــود 

کشورهاســت. امــروز دشــمنانمان بــا مــا، صــدور فرهنــگ دفــاع مقــدس بــه 
کــرد: از نــکات  وی بــا اشــاره بــه ســخنان ســخیف رئیس جمهــور آمریــکا، عنــوان 
کنــش  برجســته ای کــه در مجمــع عمومــی و حیــن ســخنرانی ترامــپ اتفــاق افتــاد، وا
حضــار بــه ســخنرانی او بــود و ایــن موضــوع ســروصدای بســیاری در شــبکه های 
کــرد و ســخنان ترامــپ، ســرزنش های بســیاری را به دنبال داشــت  اجتماعــی ایجــاد 

کــرد. و خــود او هــم از ایــن موضــوع تعجــب و به صــورت حقــارت آمیــزی عبــور 
کــرد تــا بــرای اولیــن بــار در تاریــخ  آل هاشــم افــزود: رفتــار ترامــپ زمینــه ای را فراهــم 

ســازمان ملــل، تمامــی ســران شــرکت کننده بــا صــدای بلنــد بــه او خندیدنــد.
کــه  می دهــد  نشــان  کارشناســان  و  ناظــران  ارزیابــی  گفــت:  تبریــز  امام جمعــه 
ــه  ح شــد و نســبت ب ــه پشــتوانه اقتــدار ملــی مطــر ســخنرانی رئیس جمهــور ایــران ب
ســخنرانی های پیشــین، منطقی تــر، ســنجیده تر و متناســب بــا موقعیــت بــود و 
رئیس جمهــور از ظرفیــت وحــدت ملــی به عنــوان محرکــی بــرای ســخنرانی خــود 
کــه بــرای عــرف بین المللــی و  گرفــت  کــرد. رئیس جمهــور از واژگانــی بهــره  اســتفاده 

طرف هــای غیــر ایرانــی و مســتقلین، ســهل الفهم بــود.
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رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی آذربایجان شرقی:
حضور ۴۰۹ نفر از اعضای بسیج جامعه پزشکی در طرح رزمایش محمد رسول اهلل

آذربایجــان  پزشــکی  جامعــه  بســیج  ســازمان  رئیــس 
از اعضــای بســیج جامعــه  نفــر  از حضــور 4۰9  شــرقی 
ح رزمایــش محمــد رســول اهلل خبــر داد.  پزشــکی در طــر
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بســیج جامعــه  دکتــر محمــد ایرجیــان در مراســم 
پزشــکی ســپاه عاشــورا در تــاالر دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ح شــامل 26  ــرد: اعضــای شــرکت کننده در ایــن طــر ک ــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار  ب
کارشــناس  متخصــص، 99 پزشــک عمومــی، 14 دندان پزشــک، پرســتار، مامــا، 

بهداشــت، متخصصــان طــب ســنتی و روانشناســان بودنــد.
کــرد: جامعــه پزشــکی در طــول ســال های دفــاع مقــدس و  کیــد  وی در ادامــه تأ
میدان هــای  در  اســام  رزمنــدگان  دوشــادوش  مقاومــت،  محــور  در  نیــز  کنــون  ا
جهــاد، حضــور مؤثــری داشــته اند و بــا در دســت داشــتن ســاح خــود و بــا امکانــات 
کــم بــه درمانگــری در جبهــه و پشــت جبهــه پرداختــه و بــا تقدیــم جانبــازان و 
ــه  ــاداری جامعــه پزشــکی ب ــار ســایر خدمــات بهداشــتی و آموزشــی، وف کن شــهدا در 

ــرد: جامعــه  ک ــه  ــد. وی اضاف ــران را نشــان داده ان آرمان هــای جمهــوری اســامی ای
کنــون نیــز بــا حضــور در محــور مقاومــت و بــا تقدیــم چهــار شــهید اعــم  پزشــکی هم ا
از یــک پزشــک، یــک پرســتار، تکنســین بیهوشــی و اتــاق عمــل افتخــار دیگــری بــه 

کردنــد.  افتخــارات جامعــه پزشــکی اضافــه 
گزارشــی اجمالــی از فعالیت هــای بســیج جامعــه پزشــکی  ایرجیــان در ادامــه بــا ارائــه 
گذشــته  کرد: ســازمان بســیج جامعه پزشــکی اســتان در طول ســال  اســتان، تصریح 
ح شــهید رهنمــون را بــا هــدف  عــاوه بــر اجــرای برنامه هــای عــادی و ادواری، طــر
ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی و محرومیت زدایــی در مناطق حاشیه نشــین و کم 
برخوردار شهرستان تبریز و شهرستان های آذربایجان شرقی نیز اجرایی کرده است.
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در آمفی تئاتــر دانشــکده  گفتنــی اســت: برنامــه 
داروســازی با حضور بســیجیان و مســئوالن برگزار و از فعاالن بســیج جامعه پزشــکی 

ح شــهید رهنمــون تجلیــل بــه عمــل آمــد. و طــر

معاون هماهنگ کننده فرمانده سپاه عاشورا:
وحدت در جامعه اسالمی الزمه ی ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است

مراســم  در  محمــدزاده  گل  الیــاس  پاســدار  ســرهنگ 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقدس بســیج جامعه پزشــکی 
کــردن اقــدام تروریســتی در اهــواز همزمــان بــا هفتــه دفــاع  ســپاه عاشــورا بــا محکــوم 
خ دهــد، دســت  کــرد: امــروز هــر اتفاقــی از ایــن قبیــل در هــر جایــی ر مقــدس، اظهــار 
ــاع مقــدس را تحریــف  ــخ دف ــکا در میــان اســت، دشــمنان تــاش می کننــد تاری آمری

کننــد و مــا نبایــد اجــازه دهیــم چنیــن اتفاقــی بیفتــد.
کیــد بــر نقــش اجرایــی عوامــل بهداشــت و درمــان در جنــگ ایــران  وی در ادامــه بــا تأ
گفــت: تیــم بهداشــت و درمــان در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس از  و عــراق، 

روزهــای آغازیــن در صحنــه حضــور داشــتند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش عنــوان کــرد: در طــول هشــت ســالی کــه دشــمن 
کــرد، مــردم مــا به تنهایــی در مقابــل  جنــگ نابرابــر را بــه مــردم ایــران تحمیــل 
کار بزرگــی را انجــام دادنــد، به جــز نیــروی هوایــی، عــراق در بقیــه ی  اســتکبار، 
کم تریــن زمــان، ایــران  کــه در  عرصه هــا قوی تــر از مــا بــود و آن هــا خوشــحال بودنــد 

گرفــت. را شکســت داده و نتیجــه خواهنــد 

افــرادی  فرماندهــی  بــه  خرمشــهر  و  ایــران  مــردم  کــرد:  تصریــح  محمــدزاده  گل 
کــه عراقی هــا از وجــود چنیــن  کردنــد  همچــون شــهید جهــان آرا طــوری مقاومــت 
کــه  کــرده بــود  کردنــد، صــدام در مصاحبــه بــا خبرنــگاران ادعــا  لشــکری تعجــب 
ــران  ــه ای ک ــد  ــد بودن ــان معتق ــرد، آن ک ــد  ــه خواه ــران مصاحب ــد در ته ــه بع ــک هفت ی
تجزیه شــده بهتــر از ایــران بــزرگ بــوده و تنهــا بــرای گرفتــن ارونــدرود نیامــده بودنــد، 

ــد. ــده  بودن ــران آم ــه ای ــرای تجزی ــه ب بلک
کیــد بــر حمایــت آمریــکا از تروریســم، اضافــه کــرد: پــس از حادثه ی  وی در ادامــه بــا تأ
تروریســتی 31 شــهریور در اهــواز، همزمــان در نیویــورک جلســه ای تشــکیل شــد و از 
کردنــد، مظلومیــت رزمنــدگان و مجاهــدان اســام و دوران  تروریســت ها حمایــت 
دفــاع مقــدس بــر همــگان مشــخص بــوده و امــام )ره( نیــز در پیامشــان بــه آن اشــاره 

کــرده بودنــد.
کــرد: بایــد اآلن هــم مثــل دوران دفــاع مقــدس از دســتاوردهای  وی خاطرنشــان 
کنیــم، امــروزه، جنــگ ترکیبــی همه جانبــه ی دشــمن در عرصه هــای  انقــاب دفــاع 
مختلف علیه ما شــکل گرفته اســت و آنان ســعی در تغییر هنجارها و ارزش ها دارند.

فرمانــده  هماهنگ کننــده  معــاون 
بــر  کیــد  تأ بــا  پایــان  ســپاه عاشــورا در 
دفــاع  ســال  هشــت  از  بایــد  اینکــه 
بگیریــم،  عبــرت  درس  مقــدس، 
گــر اندیشــه انقابــی اآلن  متذکــر شــد: ا
وضعــی  چنیــن  در  بــود،  کــم  حا هــم 
بــه  ورود  جرئــت  دشــمن  و  نبودیــم 
حــوزه ی اقتصــادی را پیــدا نمی کــرد. 
مقــدس  دفــاع  دســتاوردهای  از  یکــی 
بــود،  دشــمن  بــه  نکــردن  اعتمــاد 
در  رهبــری  فرمایشــات  داریــم  انتظــار 
شــود. اجرایــی  مختلــف  حوزه هــای 

معاون هماهنگ کننده فرمانده سپاه عاشورا: 
وحدت در جامعه اسالمی الزمه ی ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است
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اجالس کشوری دو روزه مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی

ــوم پزشــکی تبریــز  رئیــس دانشــگاه عل
 ١٣٩٧ ســال  پایــان  تــا  کــرد:  اعــام 
دانشــگاه  درمانــی  مراکــز  تمامــی  در 
علــوم پزشــکی تبریــز، کلینیك هــای 

می شــود. راه انــدازی  پرســتاری 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
دکتــر محمدحســین صومــی در اجاس 
ــار  ــور اظه ــر کش ــتاری سراس ــران پرس مدی
داشــت: تنهــا رشــته ای کــه عــاوه بــر 
مراقبــت  و  درمــان  و  آمــوزش  بحــث 
کامــل  به طــور  را  بیمــار  می توانــد 
مدیریــت کنــد، رشــته پرســتاری اســت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صومــی  دکتــر 
به طــور  را  بیمــار  و  انســان  پرســتاری، 
جامــع و کامــل و پویــا می بینــد، افــزود: 
بــرای بهره مند شــدن جامعــه از خدمات 
از  پرســتاری  خدمــات  بایــد  ســامت، 

بالیــن بــه جامعــه منتقــل شــود.
متــون  وقتــی  افــزود:  صومــی  دکتــر 
تدریســی پرســتاری را مــورد دقــت قــرار 

کــه  شــد  خواهیــد  متوجــه  می دهیــد 
تنهــا رشــته ای اســت کــه نگــرش صــرف 
دینامیــک بــه بیمــار و بیمــاری نــدارد و 
مدیریــت امــور یک بیمــار را مدنظــر دارد 

و مدیریــت را آمــوزش می دهــد.
به صــورت  اول  گام  در  به طوری کــه 
دینامیــک بــه بیمــار و بیمــاری نــگاه 
دارد و بعــد مجموعه نیازهای چندگانه 
بیمــار را مدنظــر قــرار می دهــد و وظایــف 
پرســتار را در مقابــل هرکــدام از این نیازها 
تعییــن نمــوده و بــرای تأمیــن آن فرآیند 

نویســی صــورت می گیــرد.
پیرامونــی  پزشــکی  در  کــه  مقولــه ای 
اســت  قرارگرفتــه  موردتوجــه  نیــز 
و  فــردی  شــرایط  تمــام  بایســت  و 
اجتماعــی و... بیمــار در برنامه درمانی 

نمــود. لحــاظ 
مدیــران  اجــاس  در  صومــی  دکتــر 
پرســتاری کــه بــا حضــور خانــم دکتــر 
پرســتاری  محتــرم  معــاون  حضرتــی 

وزارت بهداشــت در محــل مرکــز ملــی 
برگــزار  ســامت  مدیریــت  آمــوزش 

گفــت: می شــد 
مــا وظیفــه ی ســنگینی داریــم؛ مــا جزو 
اقشــار فرهیختــه جامعــه هســتیم و 
جامعــه پرســتاری جــزو بهترین هــای 
حفــظ  در  بایــد  و  هســتند  جامعــه 
تمــام همــکاران  و  حرمــت خودشــان 
چــه  و  پزشــک  چــه  ســامت  نظــام 
و یکپارچگــی داشــته  اتحــاد  پرســتار 

باشــند.
ایشــان از برخــی بداخاقی هــای صــورت 
گرفتــه در جامعــه که هرروز در یک گوشــه 
ــدام  ــراد اق ــخنان اف ــع س ــا تقطی ــور ب کش
نمــود  انتقــاد  می کننــد  جوســازی  بــه 
ارائــه  را تضعیــف نظــام  و نتیجــه آن 
خدمــات دانســتند کــه در آن کل اقشــار 

ســازمان و جامعــه متضــرر می گردنــد.
اســتان  ایــن  گفــت: در  دکتــر صومــی 
قبــل از اجــرای طــرح تحــول ســامت 

مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( 12 
تخــت دیالیــز داشــت و بیمــار در فصــل 
ســرد 4 نصف شــب برای انجام دیالیز 
حضــور پیــدا می کردنــد و بعــد از انجــام 
دیالیــز گاهــی بــه خانــه نمی رفتنــد و 
دوبــاره بــه اورژانــس مراجعــه می کردنــد 
بــرای نوبــت بعــدی دیالیــز و بــا ایــن 
شــرایط دیالیــز ســه نوبــت بــود. ولــی 
اکنــون بــا راه انــدازی دیالیــز 122 تختــه 
نوبــت  در  و  وقــت  اســرع  در  بیمــاران 
صبــح دیالیــز می شــوند و حتــی نیــازی 

ــت. ــم نیس ــر ه ــت عص به نوب
ایشــان بــا بیــان اینکــه مثــال دیالیــز 
انجام یافتــه  اقدامــات  از  یکــی  فقــط 
اســت تأکیــد کــرد در طــول پنــج ســال 
دانشــگاه  در  زیــادی  اقدامــات  اخیــر 
آموزشــی  و  درمانــی  )بهداشــتی، 
دانشــجویی  حــوزه  و  پژوهشــی  و 
فرهنگــی( انجام یافتــه اســت تا ســطح 
ارائــه خدمــات دانشــگاه ارتقــاء یابــد.  
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تقدیر ویژه مدیرعامل انجمن هموفیلی استان آذربایجان شرقی از معاون اجتماعی دانشگاه
اطالع رسانی به موقع و گزارش واقع بینانه از عملکرد سمن ها از شاخصه های مهم 

جلب اعتماد عمومی است

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
ــاد از  ــازمان های مردم نه ــس اداره س رئی
کانــون هموفیلــی  محــل جدیــد اســتقرار 
جریــان  در  نزدیــک  از  و  کــرد  بازدیــد 
گرفــت  فعالیت هــای ایــن انجمــن قــرار 
در  انجمــن  چندســاله  فعالیــت  از  و 
ارائــه خدمــات و پیگیــری مشــکات و 
ــی  ــه بیمــاران هموفیل ــوط ب مســائل مرب

گــزارش  کــرد.  ایشــان بــا بیــان اینکــه اطاع رســانی به موقــع و  اســتان تقدیــر و تشــکر 
واقع بینانــه از عملکــرد ســمن ها از شــاخصه های مهــم جلــب اعتمــاد عمومــی اســت 
گفــت: معاونــت اجتماعــی بــا توجــه بــه پتانســیل دانشــگاه در حوزه هــای ارتباطــات 
مردمــی و رســانه ای می توانــد عملکردهــای ارزشــمند ســمن های اســتان را بــرای مردم 
کنــد و ســمن ها می تواننــد از تــوان و ظرفیــت  مشــارکت های  و مســئوالن اطاع رســانی 
مردمی و ســایر نهادهای دولتی بهره مند شــوند. بنا به همین گزارش خانم طبقچی 
مدیرعامــل انجمــن هموفیلــی از تاش هــای آقــای دکتــر طاهــر اقدم معــاون اجتماعی 
کــرد. دانشــگاه در خصــوص مســاعدت های الزم در مــورد بیمــاران هموفیلــی تشــکر 

کالن شهر تبریز کانون های سالمت در  هم اندیشی برای تشکیل 
تشکیل جلسه هم اندیشی معاونت اجتماعی دانشگاه با اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز

فعالیت هــای  در  شــهرداری  و  دانشــگاه  همــکاری  گفــت:  اقــدم  طاهــر  دکتــر 
کاری می شــود بلکــه  ســامت محور جامعــه نه تنهــا موجــب جلوگیــری از مــوازی 
اســتفاده از توانمندی هــا و پتانســیل های زیــاد ایــن دو ارگان بســیار حائــز اهمیــت 
کان شــهر  گاه در شــهرداری  اســت. ایشــان ادامــه داد: حضــور افــراد توانمنــد و آ
ســال های  در  کــه  هســتیم  آن  شــاهد  مــا  و  اســت  مغتنــم  فرصــت  یــک  تبریــز 
اخیــر مجموعــه شــهرداری از یــک واحــد خدماتــی بــه یــک واحــد اجتماعــی و 

اســت. مســرت بخش  بســیار  ایــن  و  می شــود  تبدیــل  ســامت محور 

کانون هـــای ســـامت محـــات، همکاری هـــای  ایشـــان ادامـــه داد: راه انـــدازی 
ـــت و مـــردم را در حـــوزه آســـیب های اجتماعـــی و ارتقـــای ســـواد ســـامت مـــردم  دول
کـــه  نظـــم می بخشـــد و هدفمنـــد می کنـــد و مـــا را تـــا حصـــول نتیجـــه دلخـــواه 

ــد. ــه اســـت هدایـــت می کنـ ــردم جامعـ ــی مـ ــیوه زندگـ ــاح شـ ــان اصـ همـ
ـــه  گان ـــار از شـــهرداری مناطـــق 12  گاه و تام االختی گفتنـــی اســـت: معرفـــی نماینـــده آ
کانـــون ســـامت محـــات و همچنیـــن ارســـال شـــیوه نامه  ــز به عنـــوان رابـــط  تبریـ

بـــه شـــهرداری های تحـــت پوشـــش از تصمیمـــات ایـــن جلســـه بـــود.

آئین افتتاح کلینیک پرستاری خانواده محور: آموزش 
و پیگیری بیماران سوختگی

کلینیــک  افتتــاح  تبریــز   پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســوختگی  بیمــاران  پیگیــری  و  آمــوزش  هــدف  بــا  محــور  خانــواده  پرســتاری 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  پرســتاری  محتــرم  معــاون  حضــور  بــا 
و  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  حضرتــی،  دکتــر  خانــم  پزشــکی  
شــد. برگــزار  ســینا  درمانــی  و  آموزشــی  مرکــز  در  صبــح  کشــور  پرســتاری  مدیــران 
گویــی بــا  در ابتــدای مراســم  دکتــر علــی اســتادی رئیــس مرکــز ضمــن خیرمقــدم 
کوتــاه اهــداف و رســالت مرکــز را بیــان نمودنــد. در ادامــه ایــن مراســم   ســخنرانی 
گــزارش تصویــری کلیــه اقدامــات صــورت گرفته در راســتای  خانــم لطفــی به صــورت 
تشــکیل و شــروع بــه کار کلینیــک پرســتاری خانــواده محــور را توضیــح جامــع دادند.

اقدامــات  از  ســخنانی  طــی  بهداشــت  وزارت  پرســتاری  معــاون  مراســم  ایــن  در 
کــرده و از نقــاط قــوت ایــن اقــدام توضیــح جامعــی ارائــه  انجام گرفتــه تقدیــر و تشــکر 
نمودنــد. ســپس جمــع حاضــر در محــل موردنظــر جهــت ادامــه جلســه و تشــریفات 

کلینیــک حضــور بــه هــم رســاندند. افتتــاح محــل 
در ادامــه خانــم دکتــر حضرتــی از بخش هــای ســوختگی و مســمومیت مرکــز آموزشــی 

درمانــی شــمال غــرب کشــور بازدیــد نمودند.
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شعار هفته سالمت روان )18-24 مهر( سال جاری:
سالمت روان جوانان و نوجوانان، دنیای در حال تغییر

گــزارش  کمیتــه هماهنگــی برنامه هــای ســامت روانــی اجتماعــی و اعتیــاد  اســتان  در  آســتانه  هفتــه ســامت روان در اتــاق ریاســت  مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد. بــه 
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  دکتــر درســتی معــاون بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکز بهداشــت اســتان با اشــاره به اهمیت ســامت روان،  بزرگداشــت هفته 

کیــد قــرار داده و از تمــام دســتگاه ها تقاضــا نمودنــد تــا در ایــن زمینــه همــکاری و مشــارکت نماینــد.   ســامت روان را مــورد تأ

اصــل رحیمــی مدیرگــروه کارشناســان ســامت روان 
وضعیــت  کمیتــه،  ایــن  در  اســتان  بهداشــت  مرکــز 
در  روان  ســامت  حوزه هــای  شــاخص های 
ــن  ــتانی را تبیی ــوری و اس ــی، کش ــای جهان مقیاس ه
ســنی  گــروه  جمعیــت  داشــت:  اظهــار  و  نمــوده 
بــه دالیــل مختلــف در تمــام  نوجوانــان و جوانــان 
شــاخص های مرتبــط آســیب پذیر و در معــرض خطــر 
هســتند. اجتماعــی  روای  مختلــف  آســیب های 

اصــل رحیمــی، خدمــات و فعالیت هــای انجام یافتــه 
در طــرح تحــول ســامت، در زمینــٔه ســامت روان را 
تشــریح نمــوده و بیــان داشــت کــه پــس از اجــرای 
درصــد   92 بیــش  در  روان  ســامت  تحــول  طــرح 
مراکــز ســامت شــهری و روســتایی کارشــناس ارشــد 
اســت.  مستقرشــده  بالینــی(  )روانشــناس  ســامت 
بیــش از 68 درصــد جمعیــت اســتان ازنظــر مشــکات 
از  و  قرارگرفتــه  اولیــه  ارزیابــی  مــورد  روان شــناختی 
ایــن تعــداد نزدیــک بــه 1۰ درصــد دارای مشــکات 
و  شناســایی  مــورد  روان پزشــکی  و  روان شــناختی 

تحــت درمــان قرارگرفتــه اســت.
مدیــر گــروه کارشناســان ســامت روان مرکــز بهداشــت 
اســتان گفت: پــس از طــرح تحــول ســامت و اســتقرار 
روانشناســان در مراکــز ســامت برنامه هــای آمــوزش 
بــه  پوشــش  تحــت  جمعیــت  در  مهارت آمــوزی  و 
میــزان 1۰ درصــد انجــام  شــده اســت و آحــاد جمعیــت 
تحــت پوشــش مراکــز ســامت درزمینــٔه مهارت هــای 
خــود مراقبتــی، مهارت هــای زندگــی و مهارت هــای 
ســامت  مراکــز  روانشناســان  توســط  فرزندپــروری 

را دریافــت نموده انــد. آموزش هــای الزم 
جهانــی  روز  شــعار  طــرح  ضمــن  ادامــه  در  ایشــان 
اکتبــر(  و هفتــه ســامت روان  بهداشــت روان )18 
»ســامت  عنــوان  بــا  جــاری  ســال  مهــر(   24-18(
حــال  در  دنیــای  نوجوانــان،  و  جوانــان  روان 
و  تغییــرات  و  رشــد  دوره  تحــوالت  تغییــر«  نقــش 
دگرگونی هــای فرهنگــی، اجتماعــی و فّناورانــه را در 

ســامت  تأمیــن  و  شــخصیت  شــکل گیری  فرآینــد 
روانــی اجتماعــی نوجوانــان و عــزم جــدی و مشــارکت 
همه جانبــه بــرای ارتقــای ســامت روان ایــن گــروه 

شــدند. یــادآور  را  ســنی 
در ادامــه دکتــر فخــاری عضــو هیئت علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز و مشــاور علمــی برنامه هــای 
ــرات  ــع تغیی ــه به تب ــد ک ــد کردن ــتان، تأکی ــامت اس س
جهــان کنونــی ماهیــت بیماری هــا و مشــکات در 
حوزه هــای مختلــف ســامت نیــز تغییــر یافتــه و ایــن 
امــر در ســنین نوجوانــی و جوانــی بــا شــتاب بیشــتری 
ــای  ــد در برنامه ریزی ه ــذا بای ــت. ل ــاق اس ــال اتف در ح
ــی،  ــای ذهن ــر دنی ــال تغیی ــان در ح ــامت روان جه س
رفتــاری و اجتماعــی نوجوانــان و جوانــان مــورد توجــه 
نیازهــای  بــه  جــدی  توجــه  ضمــن  و  گرفتــه  قــرار 
ــب  ــای متناس ــان برنامه ه ــان و جوان ــامت نوجوان س

ــردد. ــه گ ــدارک و ارائ ــد ت ــن رون ای
جلســه  محتــرم  اعضــای  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــان  ــامت روان نوجوان ــٔه س ــر درزمین ــن تبادل نظ ضم
ــت  ــوده و درنهای ــان نم ــود را بی ــرات خ ــان، نظ و جوان

مــوارد زیــر مــورد تأکیــد قــرار گرفــت:
بسترســازی جهــت هماهنگــی، همــکاری و هم افزایــی 	 

ســازمان های ذی ربــط در جهــت  و  تمــام دســتگاه ها 
اســتان  روان  ســامت  خدمــات  ارائــه  و  برنامه ریــزی 
 / ســازمانها  از  یکــی  در  دبیرخانــه  تشــکیل  طریــق  از 

اســتانداری
ــر 	  ــتان در ام ــات اس ــیما و مطبوع ــال صداوس ــور فع  حض

ــتان ــامت روان اس ــواد س ــای س ــی و ارتق ــوزش همگان آم
دســتگاه های 	  از  یــک  هــر  نقــش  تعریــف  و  احصــاء 

طریــق  از  آن  ابــاغ  و  روان  ســامت  درزمینــٔه  اســتان 
پیگیــری و  اجــرا  جهــت  اســتانداری 

توجــه بــه آمــوزش و توانمندســازی آبشــاری در حــوزه 	 
ســامت روان از مدیــران ارشــد و رهبــران اجتماعــی تــا 

ســطح مخاطبیــن و گروه هــای مردمــی
اســاس 	  بــر  آموزش هــا  اولویت بنــدی  و   نیازســنجی 

ــته  ــن بس ــه و تدوی ــنی و تهی ــای س ــن و گروه ه مخاطبی
آموزشــی متناســب بــا هــر گــروه ســنی

وحــدت 	  ایجــاد  و  جزیــره ای  فعالیت هــای  از   پرهیــز 
ــه  ــٔه ارائ ــط درزمین ــه در ســازمان ها و نهادهــای ذی رب روی

خدمــات ســامت روان در اســتان
از 	  آموزشــی  برنامه هــای  و  کلیــپ  پخــش  و   تهیــه 

ســیما و ا صد
ــه آمــوزش مســائل روز، ســبک زندگــی 	  کیــد ب   توجــه و تأ

ســالم  و تــاب آوری در مــدارس، مراکز آموزشــی، فرهنگی  
ــان  ــایر کارشناس ــن  و س ــان، معلمی ــط مربی ــی توس ورزش
گروه هــای  بــه  ســازمان ها  ذی ربــط  توســط  آموزشــی 

ــود ــه خ ــت مجموع ــدف تح ه
ــه آموزش هــای 	  ــواده و مدرســه و ارائ ــاط خان  تقویــت ارتب

جامــع و هم راســتا درزمینــٔه ســامت روان بــه معلمیــن، 
دانــش آمــوزان و اولیــای دانــش آمــوزان

توســط 	  هنــری  فعالیت هــای  انجــام  و   ســازمان دهی 
گروه هــای مجــاز در مراکــز آموزشــی و فرهنگــی و محات 

ــامی ــاد اس ــگ و ارش ــق اداره کل فرهن از طری
ــرورش در 	  ــه آموزش وپ ــاز ب ــری مج ــای هن ــی گروه ه معرف

جهــت ارتقــای ســامت روان دانــش آمــوزان
همــکاری  جلســه،  ایــن  پایــان  در  درســتی  دکتــر 
اســتان  بهداشــت  مرکــز  بــا  ذی ربــط  ســازمان های 
در راســتای ارتقــای ســامت روان بخصــوص گــروه 
برشــمرده  و  مؤثــر  نوجوانــان   و   جوانــان  ســنی 
اســتانداری،  کل  ادارات  تــا   کردنــد  امیــدواری  ابــراز 
جوانــان،  و  ورزش  آموزش وپــرورش،  صداوســیما، 
اســامی،  ارشــاد  اســامی،  تبلیغــات  دانشــگاه ها، 
بهزیســتی، ســازمان های مردم نهــاد و ســایر ادارات 
اقدامــات  راســتا  ایــن  در  دانشــگاه  معاونت هــای  و 
ــن  ــا ای ــم ب ــه  امیدواری ــد ک ــام داده ان ــی انج قابل توجه
رونــد و  بــا همسوســازی فعالیت هــای مشــترک در 
مجموعه هــای تحــت مدیریــت خــود شــاهد ارتقــای 

باشــیم. هــدف  گــروه  روان  ســامت 
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معاون آموزشی وزارت بهداشت در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی:
هیچ تغییری در استانداردهای انتقال دانشجو از خارج به داخل ایجاد نشده است

معاون آموزشــی وزارت بهداشــت در اجاس روســای دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی بــا بیــان اینکــه هیــچ تغییــری در اســتانداردهای 
گفــت:  ج بــه داخــل صــورت نگرفتــه اســت،  انتقــال دانشــجو از خــار
کیفــی ایــن افــراد ســخت گیرانه تر شــده و چنانچــه  شــرایط ارزیابــی 
دانشــجویی از آغــاز ســال 2۰19 تحصیــل خــود را در دانشــگاه های 
ج  کنــد تــا پایــان دوره بایــد تحصیــات خــود را در خــار خارجــی آغــاز 

کشــور ادامــه دهــد. از 
معاون آموزشــی وزارت بهداشــت در اجاس روســای دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی بــا بیــان اینکــه هیــچ تغییــری در اســتانداردهای 
گفــت:  ج بــه داخــل صــورت نگرفتــه اســت،  انتقــال دانشــجو از خــار
کیفــی ایــن افــراد ســخت گیرانه تر شــده و چنانچــه  شــرایط ارزیابــی 
دانشــجویی از آغــاز ســال 2۰19 تحصیــل خــود را در دانشــگاه های 
ج  کنــد تــا پایــان دوره بایــد تحصیــات خــود را در خــار خارجــی آغــاز 

کشــور ادامــه دهد.  از 
هفتادمیــن  و  صــد  در  الریجانــی  باقــر  دکتــر  وبــدا،  گــزارش   بــه 
اشــاره  بــا  کشــور  اجــاس روســای دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
بین المللــی  توســعه  راســتای  در  گرفتــه  صــورت  تاش هــای  بــه 
آمــوزش علــوم پزشــکی اظهــار داشــت: اختیــارات الزم بــرای توســعه 
و  ارائه شــده  بــه دانشــگاه ها  آمــوزش علــوم پزشــکی  بین المللــی 
ضــروری اســت تــا بــا توســعه زیرســاخت های الزم و توانمندســازی 
اعضــای هیئت علمــی، در راســتای ارتقــای تعامــات بین المللــی 

کننــد. مطابــق بــا نقشــه آمایــش بین الملــل تــاش 
را  زیرســاخت های خوبــی   Education Iran افــزود: ســامانه  وی 
کــرده و حــدود 3 هــزار دانشــجوی  بــرای بین المللــی ســازی فراهــم 
کشــور در حــال تحصیــل هســتند و حــدود 6۰ درصــد  خارجــی در 
در مقطــع تحصیــات تکمیلــی تحصیــل می کننــد و ایــن فرصتــی 
بــه  را خصوصــًا  کشــورمان  بتوانیــم فرهنــگ  کــه  اســت  طایــی 

ــم. کنی ــل  ــه منتق ــورهای منطق کش
ج بــه   معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــه انتقــال دانشــجو از خــار
کار از ابتــدا در کشــور صــورت گرفتــه  کــرد و گفــت: ایــن  داخــل اشــاره 
و ایــن افــراد، ســابق بــر ایــن، بــا گذرانــدن 72 واحــد و شــرایط معدل 

و دانشــگاه می توانســتند بــه داخــل کشــور منتقل شــوند. 
کــرد: متأســفانه اخیرًا شــایعات و بحث هــای زیادی در  وی تصریــح 
ح می شــود.  ج بــه داخــل مطر خصــوص انتقــال دانشــجویان از خــار
ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ تغییــری در رونــد انتقال دانشــجویان 
خ نــداده بلکــه طبــق روال قبــل پرونده هایــی  ج بــه داخــل ر از خــار
کشــور را دارنــد مــورد ارزیابــی قــرار  کــه صاحیــت ورود بــه داخــل 
می گیــرد و دســتورالعمل ایــن انتقــال به هیچ وجــه تغییــر نکــرده 
کــه  کاهــش فشــارهایی  ــا افزایــش قیمــت ارز، بــرای  اســت، تنهــا ب
بــر روی خانــواده ایــن دانشــجویان اســت، 72 واحــد تبدیــل به 36 
واحــد شــده و ایــن پاســخ یــک پاســخ منطقــی به شــرایطی اســت که 

کشــور ایجــاد شــده اســت. در 
ج از  کــه در خــار گفــت: حــدود 1۰ هــزار دانشــجویی   دکتــر الریجانــی 
کشــور تحصیــل می کننــد بــرای دریافــت ارز بــه مــا مراجعــه کرده اند، 
تحصیــل  نامعتبــر  دانشــگاه های  در  نفــر  هــزار   3 افــراد  ایــن  از 

می کننــد و نمی توانســتند ارز بگیرنــد و تمامــی روال هــای 
طــی شــده دقیقــًا ماننــد قبــل اســت و هیــچ تغییــر رونــدی 

ج بــه داخــل صــورت نگرفتــه اســت. در انتقــال از خــار
کــرد: متــد   معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت تصریــح 
بهداشــت  وزارت  تائیــد  مــورد  دانشــگاه های  ارزیابــی 
یکــی از پیشــرفته ترین متدهــا بــرای ارزیابــی دانشــگاه ها 
ــود  ــی می ش ــدی بررس ــای رتبه بن ــی نظام ه ــت. تمام اس
و  می پذیریــم  را  رتبه بندی هــا  ایــن  مشــترک  فصــل  و 

هرســال نیــز ایــن رتبه بندی هــا بررســی می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه چنانچــه افــراد از ابتــدای ســال 2۰19 
کشــور برونــد تــا پایــان دوره  ج از  بــرای تحصیــل بــه خــار
گفــت:  ــه داخــل منتقــل شــوند،  ــد ب تحصیــل نمی توانن
بــا شــرایط  بــه داخــل  افــراد  نیــز ورود  در حــال حاضــر 
ویــژه  بررســی  و  مصاحبــه  طریــق  از  و  ســخت گیرانه 

شــرایط افــراد صــورت می گیــرد.
 دکتــر الریجانــی بــه تاش هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اظهــار  و  کــرد  اشــاره  مجــازی  آمــوزش  توســعه  بــرای  مجــازی 
مجــازی  توســعه  بــرای  متعــددی  بومــی  ســامانه های  داشــت: 
کشــور منحصربه فــرد اســت  کــه بعضــًا در  آمــوزش طراحی شــده 
و از دانشــگاه ها انتظــار مــی رود از ایــن نرم افزارهــا بــرای آمــوزش 
کننــد و اعضــای هیئت علمــی خــود  مجــازی در دانشــگاه اســتفاده 

کننــد. را توانمنــد 
کــرد  خ داده در ســنجش آمــوزش پزشــکی اشــاره  وی بــه تحــوالت ر
آزمون هــای  برگــزاری  و  آزمون هــا  شــدن  الکترونیکــی  گفــت:  و 
شــد  انجــام  دانشــگاه ها  کمــک  بــا  به خوبــی  بالینــی  صاحیــت 
و انتظــار مــی رود دانشــگاه ها و مناطــق آمایشــی در ایــن زمینــه 

همــکاری بیشــتری بــا وزارت بهداشــت داشــته باشــند.
 معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه تمــام دانشــگاه ها 
کــرد: در  و بیمارســتان های آموزشــی اعتباربخشــی شــده اند، بیــان 
اعتباربخشــی بــه دنبــال رقابــت دانشــگاه ها باهــم نیســتیم بلکــه 
کــه نیازهــای اساســی آمــوزش در دانشــگاه ها  هــدف ایــن اســت 
بررســی شــود و دانشــگاه ها بــه ســمت ارتقــای اســتانداردها حرکــت 

کننــد.
 دکتــر الریجانــی بــر لــزوم برنامه ریــزی بــرای مانــدگاری اعضــای 
کــرد و اظهــار داشــت: الزم اســت  کیــد  هیئت علمــی در دانشــگاه ها تأ
بــه زیرســاخت های آموزشــی در دانشــگاه ها توجــه بیشــتری شــود 
و حمایــت ویــژه ای توســط مســئولین دانشــگاه ها از ایــن حــوزه 

گیــرد. صــورت 
و  تحـــول  خصـــوص  در  مناســـب  اطاع رســـانی  لـــزوم  بـــر  وی 
نـــوآوری در آمـــوزش علـــوم پزشـــکی بـــه اعضـــای هیئت علمـــی 
گاهـــی  گفـــت: مطالعـــه ای در خصـــوص میـــزان آ کـــرد و  کیـــد  تأ
اعضـــای هیئت علمـــی از ایـــن بســـته ها انجـــام  شـــده. بخـــش 
گاهـــی  آ بســـته ها  ایـــن  از  هیئت علمـــی  اعضـــای  از  عمـــده ای 
دارنـــد و الزم اســـت در دانشـــگاه ها اطاع رســـانی مناســـب تری از 

طـــرق مختلـــف صـــورت پذیـــرد.

متأسفانه اخیرًا شایعات 
و بحث های زیادی 
در خصوص انتقال 
ج به  دانشجویان از خار
ح می شود.  داخل مطر
این در حالی است که 
هیچ تغییری در روند 
انتقال دانشجویان 
خ  ج به داخل ر از خار
نداده بلکه طبق روال 
قبل پرونده هایی که 
صاحیت ورود به 
داخل کشور را دارند 
مورد ارزیابی قرار 
می گیرد و دستورالعمل 
این انتقال به هیچ وجه 
تغییر نکرده است
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خطاب به دانشجویان جدیدالورود:
شما به شهر و دانشگاهی واردشده اید که از اول تفکر تعالی خواهی در آن وجود داشته است

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
دکتـــر  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
رئیـــس  صومـــی  محمدحســـین 
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
ـــورود  جدیدال دانشـــجویان  همایـــش 
بـــا  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
شـــواهد  طبـــق  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تأ
انجام شـــده،  مطالعـــات  و  تاریخـــی 
ــر تعالـــی خواهـــی از همـــان ابتـــدا  تفکـ
در تبریـــز وجـــود داشـــته اســـت، گفـــت: 
ایـــران  بـــه  حملـــه  بـــا  ایلخانیـــان 
ـــا  ـــدند، ام ـــادی ش ـــتارهای زی ـــبب کش س
تبریـــز، دانشـــگاهی  بـــه  رســـیدن  بـــا 
تأســـیس کردنـــد کـــه بـــه هفـــت زبـــان 
می شـــد. تدریـــس  آن  در  دنیـــا  زنـــده 

وی اضافـــه کـــرد: بعـــد از دارالفنـــون، 
ارومیـــه  در  پرســـتاری  رشـــته  اولیـــن 
ایجـــاد و ســـپس بـــه تبریـــز منتقـــل 
ـــته  ـــان رش ـــن فارغ التحصی ـــده و اولی ش
پرســـتاری حـــدود یـــک قـــرن پیـــش از 

شـــدند. فارغ التحصیـــل  تبریـــز 
وی افــزود: دانشــجویان جدیدالــورود، 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــی و کس ــان اصل میزب
در آینــده دانشــگاه را اداره خواهنــد کرد.
کیـــد بـــر ضـــرورت  دکتـــر صومـــی بـــا تأ
ــه و  ــا مطالعـ ــزود: بـ ــخ افـ ــه تاریـ مطالعـ
ـــخ کشـــورمان خواهیـــم  ـــه تاری نگاهـــی ب
دیـــد کـــه اگـــر کســـانی نبودنـــد کـــه در 
ایثـــار  مقـــدس،  دفـــاع  ســـال  هشـــت 
ـــجویان  ـــما دانش ـــا و ش ـــون م ـــد، اکن کنن

ــم. ــا نبودیـ اینجـ
حواشـــی  برخـــاف  کـــرد:  عنـــوان  وی 
ایجـــاد شـــده، کشـــور قبـــل از انقـــاب 
نکـــرده و خیلـــی  چنـــدان پیشـــرفت 
عقب مانده تـــر از جوامـــع هم تـــراز خـــود 
ــایه  ــپ سـ ــه ترامـ ــه کـ ــود و همان گونـ بـ
خـــود را بـــر کشـــور عربســـتان ســـعودی 
انداختـــه اســـت، آمریکایی هـــا نیـــز بـــر 

کشـــور مـــا حکومـــت می کردنـــد.
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش 
پذیرفته شـــدگان  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
پزشـــکی،  علـــوم  دانشـــگاه  در 
ـــوده  ـــه ب ـــان جامع ـــتعدادهای درخش اس
در  را  خـــود  اســـتعداد  اســـت  امیـــد  و 
راســـتای نخبـــه پـــروری به کارگیرنـــد، 

پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  افـــزود: 
در  خوبـــی  علمـــی  جایـــگاه  از  تبریـــز 
برخـــوردار  مختلـــف  رتبه بندی هـــای 
ارتقـــاء  راســـتای  بـــوده و تاش هـــا در 

اســـت. دانشـــگاه  ایـــن  روزافـــزون 
وی در پایـــان خطـــاب بـــه دانشـــجویان 
کـــه  شـــرایطی  در  کـــرد:  خاطرنشـــان 
همـــه تـــاش می کننـــد مـــا را ناامیـــد 
کننـــد، ناامیـــد نشـــوید و بـــرای ســـاختن 
آینـــده ای بهتـــر بـــرای خـــود و جامعـــه 

تـــاش کنیـــد.
گفتنــی اســت، همایــش دانشــجویان 
جدیدالــورود دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــر( در  ــنبه )16مه ــح روز دوش ــز، صب تبری
تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریــز برگزار شــد.

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار

15فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 141397 فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 1397



مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
وظیفه اصلی دفتر نهاد، عملیاتی کردن فرمایشات رهبری است

ــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری  مســئول دفت
کــرد: وظیفــه  کیــد  در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تأ
اصلی دفتــــــر نهــاد نمایندگی رهبری، عملیاتــی کردن 
فرمایشــات مقام معظم رهبــــــری در تمامــــــی حوزه ها 
است. بـــــــه گـــزارش روابـــط عمـــــومی دانشــــگاه علوم 
پزشــکی تبریز، حجت االسام دکتـــــر یوسف خیری در 
مراســم اســتقبال از دانشــجویان جدیدالــورود دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه برخــی وظایــف دفتــر 
گفــت: مســئولیت پشــتیبانی فکــری و  نهــاد رهبــری 
ــی  ــی سیاس ــی های آزاداندیش کرس ــزاری  ــی، برگ فرهنگ
بــه شــبهات دانشــجویان و  گــروه معــارف، پاســخ  و 

ازدواج هــای دانشــجویی بــر عهــده نهــاد اســت.
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه معنوی تریــن   وی اضافــه 
و متدین تریــن قشــر، دانشــجویان هســتند، وظیفــه 
ــای  ــات، مراســم اعتــکاف، نمازه ــات عالی ــارت عتب زی

دیگــر  از  دانشــجویی  اردوهــای  برگــزاری  جماعــت، 
وظایــف نهــاد نمایندگــی رهبــری بــه شــمار می آیــد.

مشــاوره های  ارائــه  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
بــا مقــام معظــم رهبــری،  مذهبــی عقیدتــی، دیــدار 
آزاد  کرســی های  برگــزاری  مجــازی،  آموزش هــای 
معــارف،  کاس  آزاداندیشــی  کرســی های  اندیشــی، 
حلقه هــای معرفــت، دیــدار بــا خانواده هــای معظــم 
کتاب خوانــی و حمایــت از   شــهدا، برگــزاری مســابقات 
اردوهــای جهــادی و ...  از ســایر وظایــف نهــاد بــوده و 
در ایــن نهــاد به عنــوان یــک ملجــأ و پناهــگاه همیشــه 

بــه روی دانشــجویان بــاز اســت.
الزم بــه ذکــر اســت در حاشــیه ایــن مراســم، غرفه هــای 
بــه  دانشــجویان عاقه منــد  از  و  شــد  برپــا  مختلفــی 
شــرکت در برنامه هــای فرهنگــی، هنــری، قرآنــی و ... 

ــام بــه عمــل آمــد. ثبت ن

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد:
فعالیت بیش از ۱۰۰ نشریه و ۳۰ کانون دانشجویی در دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز

از  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فرهنگــی  معــاون 
کانــون دانشــجویی  فعالیــت بیــش از 1۰۰ نشــریه و 3۰ 

در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز خبــر داد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  بـــه 
تبریـــز، دکتـــر محمـــد آقـــازاده، معـــاون دانشـــجویی 
فرهنگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا اشـــاره 
بـــه برگـــزاری المپیادهـــای ورزشـــی و جشـــنواره های 
گفـــت: ایـــن جشـــنواره ها همه ســـاله  فرهنگـــی و هنـــری 
از ســـوی وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
برگزار و باعث می شـــود اســـتعداد نهفته دانشـــجویان در 
رشـــته هایی غیـــر از رشـــته تحصیلی شـــان شـــکوفا شـــود.
کـــرد: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اخیـــرًا  وی اضافـــه 
میزبـــان ســـیزدهمین المپیـــاد ورزشـــی دانشـــجویان پســـر 
بود و در این المپیاد به موقعیت نایب قهرمانی رســـید، 
بیـــش از ســـه هـــزار دانشـــجوی پســـر دانشـــگاه های 
ــی در  ــته ورزشـ ــدود 15 رشـ ــور در حـ کشـ ــکی  ــوم پزشـ علـ
ـــنواره های  ـــد، در جش ـــت پرداختن ـــه رقاب ـــاد ب ـــن المپی ای
بـــا  مشـــترک  به طـــور  مـــا  دانشـــگاه  نیـــز  گذشـــته 
بـــود. بـــه مقـــام قهرمانـــی رســـیده  دانشـــگاه شـــیراز 
دانشــگاه  آموزشــی  معــاون  تقی زادیــه،  علــی  دکتــر 
علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ادامــه بــا اشــاره بــه قدمــت 

ایــن  کــرد:  اظهــار  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
دانشــگاه در ســال 1326 قبــل از انتــزاع از دانشــگاه 
 64 ســال  از  انتــزاع  از  پــس  و  کار  بــه  شــروع  تبریــز، 

کــرد. آغــاز  را  خــود  فعالیــت  به طــور مســتقل 
وی ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در حــال 
رشــته  از 17۰  بیــش  و  داشــته  دانشــکده  حاضــر، 11 
دکتــرای  ســطوح  تــا  تخصصــی  فــوق  و  تخصصــی 

ارائــه می شــود. ایــن دانشــگاه  حرفــه ای در 
کــرد: در حــال حاضــر نزدیــک بــه 9 هــزار  وی اضافــه 
دانشــجو در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در حــال 
تحصیــل بــوده و در ســال تحصیلــی جدیــد نزدیــک 
17۰۰ نفــر دانشــجو در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در 

پذیرفته شــده اند. مــا  دانشــگاه 
در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  داد:  ادامــه  تقی زادیــه 
آخریــن بررســی ها، رتبــه چهــار آموزشــی را داشــته و 
کشــور  همــواره جــزو دو و ســه دانشــگاه اول آموزشــی 

بــوده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت، در حاشــیه ایــن مراســم، غرفه هــای 
بــه  عاقه منــد  دانشــجویان  از  و  برپاشــده  مختلفــی 
شــرکت در برنامه هــای فرهنگــی، هنــری، قرآنــی و ... 

ــه عمــل آمــد. ــام ب ثبت ن
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کارگروه کالن منطقه 2 آمایش سرزمینی به میزبانی 
دانشگاه علوم  پزشکی تبریز برگزار شد

کارگــروه آمایــش ســرزمینی کان منطقــه 2 به میزبانی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
کارشناســان بازرســی  روز یکشــنبه پانزدهــم مهرمــاه نودوهفــت بــا حضــور مدیــران، 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی  و اردبیــل و 

دانشــکده خلخــال در مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت تبریــز برگــزار شــد.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ابراهیــم صومــی مدیــر  بــه 
کان منطقــه 2  ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و پاســخگویی بــه شــکایات و دبیــر 
کارگــروه را بررســی آئین نامــه  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز هــدف از تشــکیل ایــن 
بازرســی که توســط اداره کل ارزیابی عملکرد، بازرســی و پاســخگویی به شــکایات 

کــرد. کارگــروه محــول شــده اســت عنــوان  وزارت بــه ایــن 
کــه در وزارت تشکیل شــده بــود ایــن وظیفــه  وی اظهــار داشــت: پیــرو جلســه ای 

کان منطقــه 2  کــه نظــرات همــکاران بازرســی  کارگــروه محــول شــده اســت  بــه 
کل ارزیابــی، بازرســی و  در خصــوص متــون تدوین شــده جمع بنــدی و بــه اداره 

گــردد. پاســخگویی بــه شــکایات وزارت تــا پایــان مهرمــاه ارســال 
کــرد در جهــت شفاف ســازی  کیــد  مدیــر اداره بازرســی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تأ
کــه حقــوق و تکالیــف را  فرآینــد بازرســی و نظــارت در دانشــگاه داشــتن آئین نامــه ای 
کنــد ضــروری بــود، ایــن سیاســت توســط مدیــرکل بازرســی وزارت مــورد  مشــخص 

پیگیــری قرارگرفتــه اســت.
ــکایات  ــه ش ــخگویی ب ــی و پاس ــرد، بازرس ــی عملک ــر ارزیاب ــی، مدی ــمعلی نظافت قاس
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل نیــز بــا بیــان اینکــه ســاماندهی نظــارت و بازرســی 

در ســطح وزارت ازجملــه اهــداف تدویــن آیین نامــه اســت نقطــه نظــرات فنــی و 
تخصصــی خــود را بیــان داشــت.

دکتــر ســید عبــاس زکریایــی مدیــر ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و پاســخگویی بــه 
شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه، بــا اشــاره بــه ضــرورت تســریع در رونــد 
نیــروی  تأمیــن  و  بازرســی  بــه ســاختار واحدهــای  پرداختــن  آئین نامــه،  تدویــن 

کیــد قــرار داد. انســانی در واحدهــای بازرســی را مــورد تأ
کارشناســی در زمینــٔه مــواد و تبصره هــای آئین نامــه  در ادامــه پــس از ارائــه نظــرات 
ــر  ــق دبیـ ــد از طریـــ گردی ــرر  ــه و مقــــــ ــروه متــن  واحــد تهیـــ کارگ ــط اعضــای  توســـ

ــود. ــه منعکــس شــ ــروه بــه وزارت متبوعـ کارگـ

اورژانس هوائی تبریز عازم شهرستان عجبشیر شد

مرکــز  رئیــس  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه   عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  حــوادث  مدیریــت  و  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس 
گــزارش بیمــار  گفــت: صبــح امــروز دوشــنبه شــانزدهم مهرمــاه بــه دنبــال  تبریــز 
خدمــات  انجــام  بــه  نیــاز  و  عجب شــیر  خمینــی  امــام  بیمارســتان  در  قلبــی 
تیــم  و  هوانیــروز  فرماندهــی  بــا  الزم  هماهنگی هــای  ســریعًا  تخصصــی  درمانــی 
اورژانــس بــه عمــل آمــد و بیمــار مــرد 26 ســاله تحــت مراقبت هــای تخصصــی 
یافــت. انتقــال  تبریــز  عالی نســب  بیمارســتان  بــه  مانیتورینــگ  و  درمانــی 

رونمایی از برنامه عملیاتی اعضای تیم سالمت برای اجرای فعال برنامه 
پزشک خانواده در جلسه معاونین بهداشت و مسئولین گسترش شبکه 

بهداشت شهرستان ها

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز، دکتــر درســتی معــاون بهداشــت دانشــگاه و 
خیرمقــدم  اســتان  ضمــن  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
بــه شــرکت کنندگان بــه برنامــه عملیاتــی اعضــای 
تیــم ســامت اشــاره کــرده و هماهنگــی بیــن اعضــاء و 

را خواســتار شــدند. برنامه هــا  مدیریــت 
ــگاه  ــت دانش ــت بهداش ــام معاون ــوز قائم مق ــر کارآم دکت
و رئیــس گــروه توســعه شــبکه و ارتقــا ســامت مرکــز 

تیــم  برنامــه عملیاتــی اعضــاء  از  اســتان  بهداشــت 
ــواده  ــک خان ــه پزش ــال برنام ــرای فع ــرای اج ــامت ب س
رونمایی کرده و نقش معاونین بهداشــت، مســئولین 
ارتقــاء  در  کارشناســی  گروه هــای  و  شــبکه  گســترش 

خدمــات ســامت را بیــان نمودنــد.
ــز  ــامت مرک ــش س ــز پای ــئول مرک ــن زاده مس ــر حس دکت
بهداشــت اســتان بــه تشــریح کامــل برنامــه عملیاتــی 
ــن  ــای الزم را در ای ــه و آموزش ه ــامت پرداخت ــم س تی

ــد. ــراد نمودن زمینــه را ای
ــان  ــی، کارشناس ــت فصل ــن نشس ــت در ای ــی اس گفتن
ـــت اســتان ضمــن  ـ ــترش مرکــز بهداشـ ـ ـ ــروه گسـ ـ ـ گـ
ــوارد مورد انتظار  ـ ـ ـــه، مـ ـ ـ ــریح فرایندهای مربوطـ ـ ـ تشـ

ــد. ـ ـ ــان نمودنـ را بی
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برگزاری چهارمین جلسه کمیته استانی جامعه ایمن و 
مروج سالمت

ــت  ــا محوریـ ــامت بـ ــروج سـ ــن و مـ ــه ایمـ ــتانی جامعـ ــه اسـ کمیتـ ــه  ــن جلسـ چهارمیـ
کنگـــره جهانـــی جوامـــع ایمـــن-  برنامه ریـــزی بـــرای برگـــزاری بیســـت و چهارمیـــن 
2۰19 در شـــهر تبریـــز برگـــزار شـــد.  دکتـــر شـــهرتی فر، معـــاون سیاســـی، امنیتـــی 
فعالیت هـــای  از  تقدیـــر  ضمـــن  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتانداری  اجتماعـــی  و 
مـــروج ســـامت  ایمـــن و  برنامـــه جامعـــه  اجـــرای  گرفتـــه در خصـــوص  صـــورت 
در ســـطح شـــهرهای ســـهند، تبریـــز و منطقـــه آزاد ارس، بـــر حمایـــت مســـئولین 
کـــرد. وی  کیـــد  اســـتانی در اجـــرای ایـــن برنامـــه در ســـایر شـــهرهای اســـتان تأ
ــرای  ــبی بـ ــز را فرصـــت مناسـ ــهر تبریـ ــن در شـ ــع ایمـ ــی جوامـ ــره جهانـ کنگـ ــزاری  برگـ
ــن  ــات بیـ ــال تجربیـ ــن انتقـ ــران و همچنیـ ــز و ایـ ــهر تبریـ ــیل های شـ ــی پتانسـ معرفـ
صاحب نظـــران در خصـــوص ارتقـــای ایمنـــی در جوامـــع برشـــمردند. دکتـــر شـــهرتی فر 
کردنـــد  کـــرده و اشـــاره  کیـــد  کنگـــره تأ کامـــل اســـتانداری از برگـــزاری ایـــن  بـــر حمایـــت 
کننـــد. کنگـــره مشـــارکت  تمـــام نهادهـــای ذی ربـــط بایـــد در برگـــزاری هرچـــه بهتـــر ایـــن 
در ادامـــه دکتـــر صومـــی، رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز؛ ضمـــن تشـــکر 
اســـتانی  نهادهـــای  تمـــام  از  شـــرقی؛  آذربایجـــان  اســـتانداری  حمایت هـــای  از 

کننـــد تـــا  کنگـــره مشـــارکت  کردنـــد تـــا در اجـــرای هرچـــه بهتـــر ایـــن  درخواســـت 
کنیـــم. دکتـــر همایـــون  کنگـــره ای درخـــور شـــان تبریـــز و ایـــران برگـــزار  بتوانیـــم 
ــی  ــن معرفـ ــز ضمـ ــن نیـ ــع ایمـ ــت از جوامـ ــی حمایـ ــز بین المللـ ــس مرکـ ــی، رئیـ صادقـ
حمایـــت  بـــا  کـــه  کردنـــد  امیـــدواری  اظهـــار  ایمـــن؛  جوامـــع  کنگـــره  مختصـــر 
گـــردد.  کنگـــره بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن برگـــزار  مســـئولین محتـــرم اســـتانی ایـــن 
کنگـــره جهانـــی جوامـــع ایمـــن در ســـال  الزم بـــه ذکـــر اســـت بیســـت و چهارمیـــن 
کنگـــره بـــا ســـابقه بیـــش  2۰19 بـــه میزبانـــی شـــهر تبریـــز برگـــزار خواهـــد شـــد. ایـــن 
کنگـــره علمـــی جهـــان در حـــوزه جامعـــه ایمـــن اســـت. از 4۰ ســـال؛ معتبرتریـــن 

مالقات حضوری و مردمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

هشــتمین جلســه ماقــات مردمــی و عمومــی طبــق روال هفته هــای قبــل روز سه شــنبه هفدهــم مهرمــاه نودوهفــت در مســجد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور دکتــر 
صومــی رئیــس دانشــگاه، نصرتــی مدیــر دفتــر ریاســت دانشــگاه، دکتــر نعمتــی معــاون غــذا و دارو، دکتــر درســتی معــاون بهداشــتی، دکتــر پورفتحــی معــاون درمــان و مدیــر 

شــها مدیــر نیــروی انســانی دانشــگاه برگــزار شــد.
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خارج کردن ۳5 عدد میوم از رحم خانم ۴2 ساله با حفظ رحم

کــرد در  گراویــد بــا نازائــی اولیــه بــا خونریــزی واژینــال غیرنرمــال )AUB( و )HMB(  Heavy Menstural Bleeding از یــک ســال قبــل مراجعــه  بیمــار خانــم 42 ســاله نولــی 
کیــکاردی و Hb= 4.8 بســتری  ســونوگرافی انجام شــده میوم هــای متعــدد رحمــی بــا ابعــاد مختلــف گزارش شــده بــود. در بســتری اخیــر در آبــان مــاه 97 بــا خونریــزی حــاد و تا
شــد. بــرای بیمــار 6 واحــد Packed cell تزریــق شــد و بیمــار کاندیــد میومکتومــی گردیــد. در طــی عمــل کــه توســط ســرکار خانــم دکتر مریــم واعظی  متخصص زنان، فلوشــیپ 
گردیــد و رحــم بازســازی و  ج  انکولــوژی انجــام شــد میوم هــای متعــدد اینترامــورال، ســاب موکــوزال و ســاب ســروزال بــه تعــداد 35 عــدد از 2 بــرش در قــدام و خلــف رحــم خــار

کنــد. ترمیــم شــد و بیمــار 2 روز بعــد از جراحــی بــا حــال عمومــی خــوب از بیمارســتان ترخیــص گردیــد تــا 6 مــاه بعــد جهــت درمــان نازائــی مراجعــه 
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شبکه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
شهرستان های آذربایجان شرقی میزبان معاون وزیر 

بهداشت

ــر  ــان وزی ــاون درم ــی مع ــر جان بابای دکت
بهداشــت صبــح امــروز از چنــد شــبکه 
بــه  کــرد.  دیــدار  اســتان  در  بهداشــت 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز وی کــه به اتفــاق رئیــس 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز و هیئت 
همــراه  بــه شهرســتان های تابعــه ســفر 
ــا توضیحــات مســئولین ایــن  می کــرد ب
ــد پیشــرفت  ــا رون شــبکه ها از نزدیــک ب

ــز مربوطــه آشــنا شــد. مراک
ــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی نخسـ ـ ـ ــر جان بابایـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دکتـ
ــمینی)ره(  ـ ـ ـام خـ ـ امـ ــتان  ـ ـ ـ بیمارسـ از 

کــرده  بازدیــد  عجبشــیر  شهرســتان 
ــرفت ایــن مرکــز اطــاع  ـ از رونــد پیشـ
ــتان  ـ ـ ـ ـــپس به شهرسـ ـ ـ یافــت. وی سـ
بیمارســتان  از  و  ــفرکرده  ـ ـ سـ آذرشــهر 
ــال  ــتان در ح ــی و بیمارس ــهید مدن ش
ــن  ـ ـ ـ ـ ـ ــاخت آیــت اهلل عظیمــی ایـ ـ ـ سـ
ــتان بازدیــد بــه عمــل آورد.  ـ ـ شهرسـ

ـــت  ـ ـ ـ ـــان وزارت بهداشـ ـ ـ ـ ـ ـــاون درمـ ـ ـ معـ
عزیمـــت  بـــا  ســـفر  ایـــن  ادامـــه  در 

از کلینیـــک تخصصـــی  بـــه ممقـــان 
ایـــن  ســـاخت  حـــال  در  شـــبانه روزی 
بـــا  ســـفر  ایـــن  کـــرد.  دیـــدن  بخـــش 

ـــتان  ـ ـ ـ ـــتان شهرسـ ـ ـ ـ ـــد از بیمارسـ ـ بازدیـ
ـــاب و  ـ ـ ـ ـــکو و بخش هـــای اعصـ ـ ـ ـ ـ اسـ
کلینیـــک  و  اورژانـــس  جنـــرال،  روان، 

تخصصـــی و فوق تخصصـــی آن قبـــل 
ـــنبه پایـــان  ـ ـ ـ ـــر امـــروز چهارشـ ـ ـ ـ از ظهـ

یافـــت.

راهنمای مراجعین به درمانگاه فوق تخصصی مرکز نیکوکاری
مراجعین محترم می توانند طبق برنامه زیر برای انجام عکس برداری های تخصصی چشم

به درمانگاه  مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری مراجعه نمایند

OCT:  نیاز به وقت قبلی ندارد، روزهای کاری تا ساعت 16 )پنجشنبه تا ساعت 12(

FA )آنژیوگرافی(:  قباًل  باید توسط اساتید شبکیه  این مرکز ویزیت شده باشند

ERG:  هماهنگی و تعیین وقت  با تلفن داخلی 1341)شماره بیمارستان 041-36577330-34(

EOG:  هماهنگی و تعیین وقت  با تلفن داخلی 1341)شماره بیمارستان 041-36577330-34(

VEP:  هماهنگی و تعیین وقت  با تلفن داخلی 1341)شماره بیمارستان 041-36577330-34(

پریمتری )اندازه گیری میدان بینایی(:  هماهنگی و تعیین وقت  با تلفن داخلی 1342

ابیرومتری:  نیاز به وقت قبلی ندارد، روزهای کاری تا ساعت 14 )پنجشنبه تا ساعت 12(

PENTACAM:  نیاز به وقت قبلی ندارد، روزهای کاری تا ساعت 16 )پنجشنبه تا ساعت 12(

اسپکوالر:  نیاز به وقت قبلی ندارد، روزهای کاری تا ساعت 16 )پنجشنبه تا ساعت 12(

راه اندازی رشته سالمت و ترافیک برای اولین بار در سطح کشور

کارشناســی ارشــد در  این رشــته پس از ســه ســال پیگیری های مجدانه با تصویب وزارت بهداشــت برای نخســتین بار در مقطع 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز از مهرماه ســال جاری در دانشــکده بهداشــت راه اندازی گردیده اســت. این رشــته پس از ســه ســال 
کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  پیگیری های مجدانه با تصویب وزارت بهداشت برای نخستین بار در مقطع 
از مهرماه ســال جاری در دانشــکده بهداشــت راه اندازی گردیده اســت. ظرفیت این رشــته در نیمســال اول ســال تحصیلی 97-
98، 8 نفر که بنا به سیاست های وزارت متبوع و مرجع تخصصی توسعه دانش ترافیک در این ترم 4 دانشجو پذیرفته است.
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حضور دکتر خدابخش استاندار ذربایجان شرقی در مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز 

دکتـــر خدابخـــش اســـتاندار تبریـــز بـــه همـــراه هیئتـــی در مرکـــز آموزشـــی درمانـــی طالقانـــی تبریـــز حضـــور یافـــت و بـــا همراهـــی دکتـــر 
ــهای  ــزاز بخشـ ــای مرکـ ــولین واحدهـ ــز و مسـ ــروران رئیـــس مرکـ ــگاه و دکترسـ ــوزه ریاســـت  دانشـ ــینی ازحـ ــدم و دکترحسـ طاهراقـ
مختلـــف مرکـــز اموزشـــی درمانـــی طالقانـــی تبریـــز  بازدیـــد نمـــوده و ضمـــن دلجویـــی و صحبـــت  ازبیمـــاران و همراهـــان درخصـــوص 
ح تحـــول ســـامت مخصوصـــًا  کـــرد. وی ضمـــن تشـــکر از مســـئولین،  باتوجـــه بـــه اجـــرای طـــر نحـــوه خدمـــت رســـانی اظهاررضایـــت 

کردنـــد.  درحیطـــه هتلینـــگ، مرکـــز رابـــه هتـــل پنـــج ســـتاره تشـــبیه 

کارگاه دوروزه آموزشی بررسی و تبیین مشکالت موجود در عرصه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت

کارگاه  دوروزه آموزشــی بررســی و تبیین 
ــیدگی  ــه رس ــود در عرص ــکات موج مش
بــه تخلفــات اداری کارمنــدان دولــت 
همــراه بــا طــرح پرونده هــای مــوردی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــه میزبان ب

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز همایــش کارگاه 
آموزشــی بررســی و تبییــن مشــکات 
بــه  رســیدگی  عرصــه  در  موجــود 
بــا  دولــت  کارمنــدان  اداری  تخلفــات 
وزارتخانه هــای  از  مدعویــن  حضــور 
آموزش وپــرورش، علــوم تحقیقــات و 
فنــاوری کشــور، دکتــر خــرازی رئیــس 
از  صیانــت  اداری،  ســامت  امــور 
عالــی  هیئــت  دبیــر  و  مــردم  حقــوق 
نظــارت، دکتــر صومی رئیس دانشــگاه 
اعضــای  و  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
تخلفــات  بــه  رســیدگی  هیئت هــای 
منطقــه  علــوم  دانشــگاه های  اداری 
شــمال غــرب کشــور روزهــای سه شــنبه 
نوزدهــم  و  هیجدهــم  چهارشــنبه  و 
مهرمــاه نودوهفــت در مرکــز مدیریــت 

ســالن  و   NPMC  ســامت کشــوری 
ــزار  ــازی  برگ ــکده  داروس ــش دانش همای

شــد.
هــدف از برگــزاری و رویکــرد اصلــی ایــن 
همایــش، تبییــن مشــکات موجــود 
تخلفــات  بــه  رســیدگی  عرصــه  در 
ــان  ــش زم ــت، کاه ــدان دول اداری کارمن
ــی  ــا، الکترونیک ــه پرونده ه ــیدگی ب رس
کارمنــدان  آمــوزش  دبیرخانــه،  کــردن 
و مدیــران حــول محــور رســیدگی بــه 
تخلفــات، رعایــت حقــوق متهمــان، 
و  قانــون  مبنــای  بــر  رســیدگی  
ــار  ــای آم ــه گزارش ه ــازی، ارائ مستندس
اعضــای  آمــوزش  آراء ،  و  عملکــرد  و 
ــان  ــق و کارشناس ــروه تحقی ــت و گ هیئ
و  تحقیقاتــی  فعالیت هــای  هیئــت، 

اســت. بــوده  پژوهشــی 
در ایــن مراســم دکتــر صومــی رئیــس 
ــز ضمــن  ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
از حضــور میهمانــان  ابــراز خرســندی 
تبریــز  و  در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تقدیــر و تشــکر از کســانی کــه در تربیت 
ــزایی  ــش بس ــر نق ــل بش ــامت نس و س

ایفــاء کرده انــد گفــت: مشــکل اصلــی 
بــه  نکــردن  اداری و عمــل  مــا فســاد 
رعایــت  عــدم  قوانیــن  و  و  اصــول 
و  شفاف ســازی  اســت  اداری  مقــررات 
آئین نامه هــا  در  حق النــاس  رعایــت 
موجــب  کــه  اســت  ضرورت هایــی  از 
بســته  غیرقانونــی  راه هــای  می شــود 

شــود.
ســامت  امــور  رئیــس  خــرازی  دکتــر 
اداری، صیانــت از حقــوق مــردم و دبیــر 
بیــان  در  نیــز  نظــارت  عالــی  هیئــت 
ــیدگی  ــه رس ــود در زمین ــکات موج مش
بــه تخلفــات اداری کارمنــدان دولــت  
در  مشــکل آفرین  گلوگاه هــای  بــه 
فراینــد رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
امــر  دو  داشــت   اظهــار  و  کــرده  اشــاره 
ایــن  حل وفصــل  کارویــژه  دو  و  مهــم 
و  ارتبــاط  برقــراری  اساســی،  مشــکل 
دســتگاه های  در  ســازمانی  انضبــاط 
دولتــی  و مقابلــه با فســاد اداری اســت.
ایشــان رســیدگی عادالنــه و به موقــع 
و  دانســته  ضــروری  هیئت هــا  در  را 
مختلــف  مراحــل  راســتا  همیــن  در 

و  رأی  پرونــده،  صــدور  بــه  رســیدگی 
اتخــاذ تصمیــم و ابــاغ رأی صــادره و 
اجــرای آن و نحــوه اجــرای فرایندهــای 
حضــور  در  را  مرحلــه  هــر  بــه  مربــوط 
کــرده و  حاضریــن در جلســه تشــریح 
ــاکی  ــوق ش ــون حق ــرای قان ــزود در اج اف

و متهــم بایــد رعایــت شــود.
در خاتمــه جلســه دکتــر خــرازی با طرح 
ــا  ــه راهکاره ــوردی  و ارائ ــای م پرونده ه
و رفــع موانــع و مشــکات موجــود اظهار 
امیــدواری کــرد کــه بــا شفاف ســازی و بــا 
رســیدگی به موقــع و رفــع فرایندهــای 
تخلفــات  بــه  رســیدگی  در  اضافــی 
زمــان  کمتریــن  در  پرونده هــا  اداری 
ممکــن رســیدگی و حل وفصــل شــوند.
تخلفــات  بــه  رســیدگی  هیئت هــای 
قضایــی  شــبه  مراجعــی  اداری، 
ســازمان  هــر  در  کــه  می باشــند 
ــر  ــم وزی ــا حک ــای آن ب ــکیل و اعض تش
منصوب شــده و عهــده دار رســیدگی بــه 
تخلفــات کارکنــان دانشــگاه بــر مبنای 
ــات اداری و  ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس قان
می باشــند. مرتبــط  آئین نامه هــای 
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پیگیری شبانه روزی رئیس دانشگاه از وضعیت درمانی مصدومان تصادف اتوبوس اردوی دانش آموزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر صومــی 
ادامــه  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
وضعیــت  از  مکــرر  پیگیری هــای  و  بازدیدهــای 
ــدت دو  ــار در م ــن ب ــرای چندمی ــان ب ــی مصدوم درمان
اتوبــوس حامــل  از حادثــه تصــادف  پــس  اخیــر  روز 
امشــب  بســتان آباد،  شهرســتان  آمــوزان  دانــش 
فــوق  از  متشــکل  تیــم  همــراه  بــه   21:3۰ ســاعت 
تخصص هــای جراحــی مغــز و اعصــاب و جراحــی 
ــتان  ــتادی و بیمارس ــران س ــی از مدی ــی و جمع عموم
مصــدوم  آمــوزان  دانــش  بالیــن  در  )ع(،  رضــا  امــام 
حاضــر  بیمارســتان  ایــن  بخش هــای  در  بســتری 

وضعیــت  پیشــرفت  کامــل  بررســی  ضمــن  و  شــده 
درمانــی دســتورات طبــی الزم جهــت ادامــه درمــان 

کــرد. را صــادر  ایــن مصدومــان حادثــه 
دکتــر صومــی ضمــن بررســی رونــد درمانــی مصدومــان 
از نزدیــک جویــای احــوال یکایــک ایــن دانــش آموزان 
اقدامــات  و  آزمایش هــا  و  گرافی هــا  نتایــج  و  شــده 
انجام شــده بــرای ایــن دانــش آمــوزان را بررســی نمــود.
اســتاد  ایــن عیــادت دکتــر مشــکینی به عنــوان  در 
ــار  ــه دچ ــی ک ــز از مصدومان ــاب نی ــز و اعص ــی مغ جراح
ــل  ــه عم ــه ب ــودن معاین ــی ب ــزی و نخاع ــات مغ ضرب

آورد و مصدومیــن را ویزیــت نمــود.

مصدومــان  جســمی  وضعیــت  دانشــگاه  رئیــس 
بســتری و اقدامــات درمانــی الزم را به موقــع و کافــی 
ــئولین  ــی  و مس ــکر از کادر درمان ــن تش ــت و ضم دانس
بیمارســتان امــام رضــا )ع( بــر تســریع رونــد درمانــی 
کاس هــای  بــه  بازگشــت  جهــت  مصدومــان  ایــن 
درس و جلوگیــری از عقــب مانــدن از درس ایــن دانش 
مصدومــان  اســت:  نمود. گفتنــی  تأکیــد  آمــوزان 
بســتان آبادی  دانش آمــوز  حامــل  اتوبــوس  حادثــه 
کــه روز چهارشــنبه 18 مهــر در آزادراه تبریز-زنجــان 
واژگــون شــد، بــه بیمارســتان های امــام رضــا )ع( و 

منتقل شــده اند . تبریــز  شــهدای 

افتتاح بزرگ ترین بخش درمان سکته مغزی در تبریز

بزرگ تریــن بخــش درمــان ســکته مغزی کشــور در مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( تبریــز با حضــور معــاون درمان 
وزارت بهداشــت و جمعی از مقامات اســتانی افتتاح شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، قاســم  جــان 
درمــان  بهداشــت،  وزارت  درمــان  معــاون  بابائــی 
بخــش  ایــن  داشــت:  اظهــار  پزشــکی  آمــوزش  و 
ســکته های  ویــژه  مراقبت هــای  بخــش  درواقــع 
مغــزی بــوده و بــا هــدف توان بخشــی و جلوگیــری 
مغــزی  ســکته  بیمــاران  احتمالــی  فلج هــای  از 
حــاد فعالیــت می کنــد و بــه لحــاظ وســعت و تنــوع 
خدمــات ارائه شــده بزرگ تریــن بخــش مراقبت هــای 
داد:  ادامــه  وی  اســت.  کشــور  مغــری  ســکته  ویــژه 
اقدامــات مانیتورینــگ و توانبخشــی، فیزیوتراپــی، 
کاردرمانــی، گفتاردرمانــی و گیــت ویــژن )نحــوه آنالیــز 
ــات  ــه خدم ــزی( ازجمل ــکته مغ ــاران س ــن بیم راه رفت

بیمــاران  بــه  بخــش  ایــن  در  کــه  هســت  درمانــی  
ــزود:  ــت اف ــر بهداش ــان وزی ــاون درم ــود. مع ــه می ش ارائ
بیــن  همــکاری  محصــول  بخــش  ایــن  درواقــع 
بخشــی و بین رشــته ای بــوده و محصــول مشــترک 
ــت. ــان اس ــرکت های دانش بنی ــکی و ش ــش پزش بخ
خســرو آقاپــور مدیــر روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی 
تعــداد  درخصــوص  تبریــز  )ع(  رضــا  امــام  درمانــی 
ایــن  در  ارائه شــده  خدمــات  همچنیــن  و  تخــت 
ویــژه ســکته  گفــت: بخــش مراقبت هــای  بخــش 
مغــزی ایــن بیمارســتان بــا 22 تخــت  مخصــوص 
ـــزی حــاد بــا تجهیــزات مــدرن و  ـ ـ ـ بیمــاران ســکته مغـ
ــاده ارائــه خدمت به  منطبــق بــا اســتانداردهای روز آمـ

ــت. ـ ــوطنان اسـ همـ

ــغ  ــا بودجــه دولتــی  بال ــور ادامــه داد: ایــن بخــش ب آقاپ
بــر 2۰ میلیــارد تومــان تجهیــز و راه انــدازی شــده و بــا 
نــوع خدمــات و وســعت و تعــداد تخــت  بــه  توجــه 
ــژه  ــای وی ــش مراقبت ه ــن بخ ــن و مجهزتری بزرگ تری

ــت. ــزی اس ــکته مغ ــاد س ــاران ح بیم
و  متخصــص  اســاتید  از  بهره گیــری  افــزود:  وی 
بــا  را می توانــد  ایــن بخــش  فلوشــیپ های مجــرب 
ســایر بخش هــای فعــال در ایــن زمینه در ســطح کشــور 
دکترجان بابایــی  اســت:  شــایان ذکر  نمایــد.  متمایــز 
معــاون محتــرم درمــان وزارت بهداشــت ضمــن حضــور 
آمــوزان  دانــش  از  اســتروک  مرکــز  افتتــاح  مراســم  در 
مصــدوم حادثــه واژگونــی اتوبــوس کــه در بیمارســتان 

امــام رضــا )ع( بســتری هســتند عیــادت نمــود.

دو فوتی و چهار مصدوم در سوانح رانندگی در محورهای مواصالتی استان آذربایجان شرقی

کــز درمانی انتقــال یافتند. ســخنگوی اورژانس اســتان  بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، مصدومــان حادثــه محــور مرنــد جلفــا توســط اورژانس به مرا
آذربایجــان شــرقی گفــت عصــر یکشنبه بیســت و ســوم مهرمــاه، براثــر برخــورد پــژو 4۰5 بــا کامیــون در محــور مرنــد جلفــا محــدوده شــهرک صنعتــی فــوت راننــده 32 ســاله پــژو 
منجــر شــد و اورژانــس مرنــد فــوت وی را در محــل تائیــد کــرد. شــادی نیــا در ادامــه در خصــوص واژگونــی پــژو آردی در محــدوده )دره دیــز( در پنــج کیلومتــری جلفــا مرند گفت: 
در ایــن حادثــه پنــج نفــر دچــار مصدومیــت شــدند و توســط دو دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس جلفــا بــه بیمارســتان  هادیشــهر انتقــال یافتند. علیرغم تــاش کارشناســان اعزامی 

اورژانــس زن حــدودًا پنجاه ســاله در بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد و همچنیــن وضعیــت دو مصــدوم دیگــر وخیــم گــزارش شــده اســت.
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جلسه تدوین 
حساب های  استانی 

سالمت

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
بــا  جلســه ای  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
نظــام  مالــی  جریــان  تدویــن  عنــوان 
ســامت بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، 
دانشــگاه،  معاونیــن  قائم مقــام، 
هیئت علمــی  اعضــای  و  رئیــس 
اطاع رســانی  و  مدیریــت  دانشــکده 
ــامت  ــه س ــئولین عرص ــکی و مس پزش
اســتان روز هفدهم مهرمــاه نودوهفت 
ریاســت  حــوزه  کنفرانــس  ســالن  در 
ــزار  ــز برگ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
صومــی  دکتــر  جلســه  ایــن  در  شــد. 
ــوم پزشــکی تبریــز  رئیــس دانشــگاه عل
را  مســئولین  گردهمایــی  از  هــدف 
ــگاه  ــه دانش ــده ب ــپاری ش ــف واس تکلی
علــوم پزشــکی تبریــز از طــرف وزارت 
آمــوزش پزشــکی  و  بهداشــت درمــان 
اعــام نمــوده و  بــه  اهمیــت محاســبه 
و  اســتان  ســامت  حســاب های 
و  اســتانی  برنامه ریــزی  در  آن  نقــش 
سیاســت گذاری ملــی مــورد تأکیــد کــرد.
دکتــر طاهــر اقــدم معــاون اجتماعــی 
از  گاهــی  آ بــودن  مهــم  بــر  دانشــگاه، 
نحــوه هزینــه کــرد منابــع و اعتبــارات 
اینکــه  و  بخــش ســامت  در  موجــود 
منابــع موجود صــرف چه نوع خدماتی 
ــرورت  ــر ض ــته وب ــه گذاش ــود صح می ش

جریــان  ایــن  در  همــکاران  مشــارکت 
کــرد. تأکیــد  ســامت  نظــام  مالــی 
رئیــس  اهــری  محبــوب   دکتــر 
اطاع رســانی  و  مدیریــت  دانشــکده 
نجفــی،  بهــزاد  دکتــر  و  دانشــگاه 
مفهــوم،  ســخنرانی  یــک  قالــب  در 
تاریخچــه و روش شناســی  محاســبه 
حســاب های ســامت اســتان را تشریح 
روش شناســی  ایــن  گفــت:  و  کــرده 
خواهــد  اجــرا  ایــران  در  بــار  اولیــن 
کارشناســان  مراحــل  کلیــه  در  و  شــد 
دانشــکده  متخصصــان  تیــم  و 
پزشــکی  اطاع رســانی  و  مدیریــت 
ســازمان های  نماینــدگان  کمــک  بــا 
راهنمایی هــای  از  اســتان  ســامت 
منطقــه ای  دفتــر  متخصصــان 
ــتقر در  ــت مس ــی بهداش ــازمان جهان س
ــود.  ــد نم ــتفاده خواهن ــر اس ــره مص قاه
ــر  ــی مدی ــزاد نجف ــر به ــه، دکت در خاتم
پــروژه حســاب های ســامت  اجرایــی 
از  را  علمــی  تیــم  انتظــارات  اســتان 

ســازمان های همــکار در پــروژه بیــان 
برنامه ریــزی  کــرد،  تأکیــد  و  نمــوده 
ــش از 8  ــدت بی ــروژه در م ــن پ ــام ای انج
مــاه توســط تیــم علمــی صــورت گرفتــه 
ــروژه نقــش  اســت و اکنــون در اجــرای پ
ســازمان های عرصــه ســامت اســتان 
دررســیدن بــه اهــداف پــروژه حیاتــی 
گردیــد  مقــرر  اســت.  تعیین کننــده  و 
گاه  ــدگان آ ــکار نماین ــازمان های هم س
بــه کمیتــه فنــی  را  تأثیرگــذار خــود  و 
ــع در  ــتان واق ــامت اس ــاب های س حس
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز معرفــی 
نمــوده و جمــع آوری اطاعــات در قالــب 
فعــال  ســازمان های  همــه  همــکاری 
عرصــه ســامت اســتان شــروع شــود. 

اســتان  ســامت  حســاب های  پــروژه 
به عنــوان یکــی از تکالیــف  واســپاری 
بــه  بهداشــت  وزارت  طــرف  از  شــده 
بــا  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
اقتصــاد  گــروه  تیــم علمــی  مدیریــت 
ســامت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 

دانشــگاه،  معاونت هــای  مشــارکت  و 
اســتانداری، شــهرداری، ســازمان های 
فعــاالن  ســایر  و  ســامت  بیمــه 
آذربایجــان  اســتان  ســامت  عرصــه 
ایــن  در  گردیــد.  خواهــد  اجــرا  شــرقی 
روش شناســی  از  اســتفاده  بــا  پــروژه 
اعتبــارات  مالــی  جریــان   ،2۰11  SHA
تفکیــک  بــه  ســامت  بخــش 
ســازمان های مدیریــت کننــده منابــع،  
ــوع خدمــات  ارائه دهنــدگان خدمــت، ن
ارائــه شــده  و گروهــای دریافت کننــده 
ســامانه ای  در  و  محاســبه  خدمــات 
ثبــت خواهــد. گفتنــی اســت: اکنــون 
ــوان  ــامت به عن ــی س ــاب های مل حس
عضــو  کشــورهای  اجبــاری  تکلیــف  
ســازمان جهانی بهداشــت، همه ســاله 
در  می شــود.  محاســبه  کشــورها  در 
آمــار  ایــران، مرکــز  اســامی  جمهــوری 
را  ســامت  ملــی  حســاب های  ایــران 
و  NHA  محاســبه  روش شناســی  بــا 

می کنــد. گــزارش 

بازدید رایزن منطقه ای سالمت سفارت فرانسه از 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گیــوم هــوآرت  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر  بــه 
رایــزن منطقــه ای ســامت ســفارت فرانســه طــی ســفری یــک روزه بــه تبریــز در روز 
پنج شــنبه، نوزدهــم مهرمــاه نودوهفــت  ضمــن بازدیــد از مرکــز تحقیقــات ترافیــک 
صومــی  دکتــر  بــا  دانشــگاه  ایمونولــوژی  تحقیقــات  مرکــز  و  جــاده ای  حــوادث  و 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز ماقــات نمــود. در ایــن ماقــات حضــوری 
توافقاتــی در خصــوص همــکاری بــا مرکــز تحقیقــات پیشــگیری از حــوادث ترافیکی، 
مرکــز تحقیقــات ایمونولــوژی، مرکــز تحقیقــات قلــب و عــروق درزمینــٔه مطالعــات 
پایــه تــا انجــام پیونــد قلــب، بــا مرکــز تحقیقــات دانشــکده پزشــکی در رابطــه بــا 
مطالعــات ربوتیــک و مطالعــات ژنتیکــی و توســعه اســکیل لب، بــا پژوهشــکده های 
زیــر نظــر معاونــت تحقیقــات و فنــاوری در زمینه هــای مختلــف تحقیقاتــی بــه عمــل 
گردیــد دکتــر هــوآرت پــس از مراجعــت بــه فرانســه پیگیــری و  آمــد. همچنیــن مقــرر 

ــل آورد. ــه عم ــوق ب ــز ف ک ــان مرا ــاط می ــاد ارتب ــت ایج ــای الزم را جه هماهنگی ه
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در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد
برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت 

محیط در مرکز بهداشت استان

گرامیداشــت روز جهانــی بهداشــت محیــط، بــا حضــور معــاون بهداشــت  در راســتای 
محیــط،  بهداشــت  مهندســی  گــروه  اســاتید  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کارشناســان بهداشــت محیــط شــاغل در ســطح اســتان  پیشکســوتان، مســئولین و 
و ســایر مدعویــن، مراســم تجلیــل و قدردانــی از فعــاالن ایــن عرصــه و تبییــن اهــداف 
و اهمیــت نقــش تأثیرگــذاری ایــن نیروهــای فعــال در ســامتی جامعــه، دوشــنبه 

مورخــه 97/۰7/16 در ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در ایــن مراســم ابتــدا  دکتــر درســتی معــاون  بــه 
بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان، از فعالیت هــا و خدمــات ارزنــده 
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــد و ب کردن ــکر  ــر و تش ــتان تقدی ــطح اس ــط در س ــت محی بهداش
وزارت  اهــداف  پیشــبرد  در  محیــط  بهداشــت  گــروه  فعالیت هــای  کــه  نمودنــد: 

ــزایی دارد. ــه س ــش ب ــه نق ــامت جامع ــطح س ــاء س ــت و ارتق بهداش
گــروه بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت اســتان  در ادامــه مهنــدس آهنگــری رئیــس 
گزارشــی از عملکــرد همــکاران در ابعــاد  مختلــف  پرداخــت و بــه  آذربایجــان شــرقی، 
گــروه  بهداشــت محیــط در روزهــای پیــش رو اشــاره نمودنــد و بــر ثبــت  رویکردهــای  

گفتنــی اســت در پایــان بــا اهــداء  لــوح تقدیــر از تعــدادی از  کیــد نمودنــد.  کلیــه اقدامــات در ســامانه جامــع بازرســی بهداشــت محیــط و راســتی آزمائــی عملکــرد همــکاران تأ
کارشناســان  فعــال بهداشــت محیــط  در ســطح اســتان تقدیــر و قدردانــی بــه عمــل آمــد.

کارگاه های دستیاران جدیدالورود

 4 در  جدیدالــورود  دســتیاران  توانمندســازی  کارگاه هــای  دوره ی   دوازدهمیــن 
کارگاه طبــق جــدول ذیــل از 24 شــهریور لغایــت 12 مهــر به صــورت تئــوری و عملــی 
همــکاری  بــا  بالینــی  مهارت هــای  ســنجش  و  پژوهــش  آمــوزش،  مرکــز  توســط 
کارگاه هــا بــا  گروه هــای آموزشــی بالینــی برگــزار شــد. ایــن  اعضــای هیئت علمــی 
هــدف ارتقــای توانمنــدی بالینــی دســتیاران جدیدالــورود همه ســاله توســط مرکــز 

آمــوزش، پژوهــش و ســنجش مهارت هــای بالینــی اجــرا می گردنــد.
احیای پایه و پیشرفته قلبی ریوی بزرگ ساالن همه گروه های دستیاری*  5 روز �
گروه های دستیاری سه روز � ارتباط و مشاوره پزشک و بیمار همه 
کودکان،  � احیــای پایــه و پیشــرفته قلبــی ریــوی نــوزادان طــب اورژانس، زنــان، 

بیهوشی دو روز
کلیــه،  � کــودکان، زنــان، جراحــی  ثبــت داده هــای پزشــکی قلــب، طــب اورژانــس، 

جراحــی عمومــی، جراحــی مغــز، ارتوپــدی، اعصــاب، داخلــی، عفونــی یــک روز
که:  الزم به توضیح است 

کاس هــای درس دانشــکده های  � کاس هــای تئــوری در تــاالر شــایان مهــر و 
ــزار شــدند. ــز برگ کارگاه هــای عملــی در خــود مرک پزشــکی و داروســازی و 

کارگاه توســط  � در روز ثبت نــام دســتیاران جدیدالــورود، پکیج هــای ویــژه ی هــر 
گروه هــای هــدف توزیــع شــد. کارشناســان مســئول مرکــز در بیــن 

گــروه هــدف احیــای پایــه و پیشــرفته قلبــی ریــوی نــوزادان آزمــون ورودی  � از 
کــرده بودنــد مجــوز  کســب  کــه حدنصــاب نمــره را  بــه عمــل آمــد و افــرادی 

کارگاه را بــه دســت آوردنــد. حضــور در 
و  � از شــرکت کنندگان پیش آزمــون  کارگاه هــا،  برگــزاری  تأثیــر  ارزیابــی  جهــت 

پس آزمــون بــه عمــل آمــد.

*. کلیه، جراحی عمومی، جراحی مغز، ارتوپدی، اعصاب، داخلی، عفونی، بیهوشی، ENT چشم، آسیب شناسی، پزشکی فیزیکی، پوست، رادیولوژی، پزشکی اجتماعی

پویش ملی #60-30
دومین جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث

پویــش ملــی 3۰_6۰ # بــا هــدف تبییــن راهکارهــا و بررســی دالیــل بــروز و مهم تریــن 
کیلومتــری شــهرها  ــه 3۰  ــر فاصل ــز ب ــا تمرک ــه ســوانح جــاده ای ب ــوط ب مشــکات مرب
کاهــش حــوادث  رفتــار شــاهد  تغییــر  بــا اطاع رســانی و  تــا  اســت  تشــکیل شــده 
جــاده ای در ایــن نقــاط باشــیم. بــر اســاس آمــار موجــود حــدود 6۰% تصادفــات منجــر 
کیلومتــری شــهرهای مقصــد اتفــاق می افتــد. پویــش ملــی  بــه فــوت در فاصلــه 3۰ 
کیلومتــری  3۰_6۰ # در نظــر دارد ضمــن مطالبــه تغییــر مبلمــان جــاده ای در 3۰ 
کاهــش حــوادث و تلفــات باشــیم. ضمــن دعــوت از  محــدوده شــهرها، خطــرات و دالیــل بــروز حــوادث در ایــن مناطــق را متذکــر شــود تــا بــا اطاع رســانی و رفــع آنــان شــاهد 
کننــد. همــگان بــرای عضویــت در ایــن پویــش، عاقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را در ســه بخــش شــنیداری دیــداری و مکتــوب بــه آدرس اعام شــده در ســایت ارســال 
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فراخوان حمایت از طرح های 
پژوهشی حوزه علوم شناختی 

منتشر شد

شــناختی  فناوری هــای  و  علــوم  توســعه   ســتاد 
در  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی   معاونــت 
بــرای  راهبــردی  اولویت هــای  و  اهــداف  راســتای 
گســترش دانــش علــوم شــناختی در ســطح  توســعه و 
ح هــای  طر از  حمایــت  فراخــوان  نهمیــن  کشــور  
پژوهشــی را بــا تمرکــز جــدی بــر مســائل شــناختی 
گیــر جامعــه در نیمــه دوم پاییــز امســال اعام کرد. فرا
از  حمایــت  فراخــوان  مرحلــه  هشــت  کنــون  تا
ح هــای پژوهشــی از ســوی ایــن ســتاد اعــام شــد  طر
ح پژوهشــی  و در ایــن فراخوان هــا، بیــش از  13۰ طــر
و مطالعاتــی در حــوزه علــوم و فناوری هــای شــناختی 
کشــور تحــت پوشــش حمایت هــای  کــز علمــی  در مرا
گرفتنــد. در فراخــوان جدیــد خریــد  ایــن ســتاد قــرار 
تجهیــزات خارجــی از ســوی ســتاد موردحمایــت قــرار 
نمی گیــرد. ایــن امــر در راســتای تقویــت و حمایــت از 

تجهیــزات ســاخت داخــل صــورت می گیــرد.
گــروه  ح هــا در نهمیــن فراخــوان، در دو  دریافــت طر
شــامل  اول  گــروه  ح هــای  طر می شــود.  انجــام 
پایان نامه هــا و رســاله های دانشــجویی دوره هــای 
کارشناســی ارشــد و دکتــری در حــوزه شــناختی و در 
ح هــای  طر و  حــوزه  ایــن  اولویت هــای  چارچــوب 
توســعه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر شــامل  دوم  گــروه 

پایــه می شــود. فنــاوری در حــوزه علــوم 
حوزه های اولویت دار این فراخوان شامل

شــناختی،  توانمندی هــای  ارتقــای  و  توانــی  بــاز 
در  بنیــادی  و  کاربــردی  پژوهش هــای 
کاربــردی  آموزش وپــرورش شــناختی، پژوهش هــای 
)زبانشناســی  زبــان  شــناختی  علــوم  در  بنیــادی  و 
بــر  مبتنــی  شــناختی  پژوهش هــای  شــناختی(، 
فناوری هــای  و  ابزارهــا  توســعه  مغــز،  نگاشــت 
مطالعــه رفتــار زمانی-شــبکه ای مغــز، پژوهش هــای 
اعصــاب  علــوم  و  بالینــی  حوزه هــای  در  شــناختی 
شــناختی، توســعه فناوری هــای شــناختی مرتبــط بــا 
ارتبــاط بیــن مغــز و ماشــین و مغــز بــا مغــز، مطالعــات 
بنیــادی و نظریه پــردازی در حــوزه علــوم شــناختی، 
مدل ســازی شــناختی و روانشناســی شــناختی تعیین 

اســت. شــده 
ــان،  ــناختی، محقق ــوم ش ــتاد عل ــام س ــاس اع ــر اس ب
بــه فعالیــت در حوزه هــای  اســاتید و عاقه منــدان 
علــوم شــناختی در فراخــوان جدیــد ســتاد توســعه 
می تواننــد  شــناختی  فناوری هــای  و  علــوم 
ح هــا  ح هــای پژوهشــی خــود را  جهــت بررســی طر طر
و برخــورداری از چتــر حمایتــی ســتاد در نیمــه دوم 
پاییــز امســال همزمان بــا اعــام فراخــوان از طریــق 
کاربــری خــود در ســایت ســتاد ارائــه دهنــد. کارتابــل 

با هدف معرفی فعالیت های دانشجویی؛
نمایشگاه رویش در دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شد

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  رویــش  نمایشــگاه 
تبریــز بــا هــدف معرفــی فعالیت هــای دانشــجویی 
بــا حضــور معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تبریــز افتتــاح شــد.
علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پزشــکی تبریــز، نمایشــگاه رویــش با هــدف معرفی 
دانشــجویان  بــه  دانشــجویی  فعالیت هــای 
بــا حضــور دکتــر  تبریــز  دانشــگاه علــوم پزشــکی 
محمــد آقــازاده معــاون دانشــجویی فرهنگــی ایــن 
دانشــگاه، محمــود فیضــی مدیــر امــور فرهنگــی 
کارکنــان  ایــن دانشــگاه، جمعــی از دانشــجویان و 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افتتــاح شــد.
معرفــی  غرفه هــای  شــامل  رویــش  نمایشــگاه 
ــکل ها  ــدام از تش ــجویی و هرک ــای دانش فعالیت ه
و ارگان هــای دانشــجویی بــرای معرفــی ســاختار 

و فعالیت هــای خــود غرفــه ای در ایــن نمایشــگاه 
مختــص خــود دارنــد.

ازجملــه غرفه هــای ایــن نمایشــگاه می تــوان غرفه 
کانون هــای  دانشــجویی،  تشــکل های  معرفــی 
و  قــرآن  هنــری،  فرهنگــی  جشــنواره  فرهنگــی، 
عتــرت، نشــریات، مرکــز ســامت، اداره مشــاوره 
و  دانشــجویی  ســامت  اداره  روان،  ســامت  و 

ســفیران ســامت را نــام بــرد.
الزم بــه ذکــر اســت دکتــر محمــد آقــازاده پــس از 
افتتــاح ایــن نمایشــگاه بــه همــراه محمــود فیضــی 

کــرد.  از غرفه هــای دایــر شــده در آن بازدیــد 
هشــتم  و  بیســت  شــنبه  روز  تــا  نمایشــگاه  ایــن 
فرهنگــی  مجتمــع  ورودی  محوطــه  در  مهرمــاه 

امیــد دایــر اســت. رفاهــی 

کارگاه دوروزه ی مراقبت های تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی برای 
انواع کم خونی توسط دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد

کم خونــی توســط دانشــکده  کارگاه دوروزه ی مراقبت هــای تغذیــه ای و تنظیــم رژیــم غذایــی بــرای انــواع 
تغذیــه و علــوم غذایــی  بــا حضــور اســاتید برجســته دکترعلــی طریقــت اســفنجانی، دکتــر اســتاد رحیمــی، 
غ التحصیــان  دکتــر مجیــد فرشدوســتی حــق، دکتــر ســعید ســالی و خانــم دکتــر ثقفــی اصــل و جمعــی از فار

ایــن رشــته  برگــزار شــد.
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ارتقاء رتبه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
رتبه بندی های مختلف بین المللی

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ـــه  ـ ـ جلسـ ـــز  ـ ـ تبریـ ـــکی  ـ ـــوم  پزشـ ـ علـ
اعضـــای هیئت علمـــی  هم اندیشـــی 
بـــا  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
حضـــور دکتـــر صومـــی رئیـــس  دانشـــگاه 
معاونیـــن  تبریـــز و  پزشـــکی  علـــوم 
و  دانشـــگاه  پژوهشـــی  و  آموزشـــی 
ـــد  ـــوع نق ـــا موض ـــکده ها  ب ـــای دانش روس
جـــاری  فعالیت هـــای  و  سیاســـت ها 
ـــزار  ـــگاه برگ ـ ـ ـــی دانشـ ـــی و پژوهش آموزش

ــد. شـ
ایــن مراســم دکتــر محمدحســین  در 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  صومــی 
پزشــکی بــا بیــان اینکــه همه مــا در 
دانشــگاه  اعضــای یــک خانواده ایــم  
عضــو  به عنــوان  همــه  کــرد   تأکیــد 
خانــواده وظیفه داریم ســهممان را در 

کنیــم. ادا  دانشــگاه  ارتقــاء 
دکتــر صومــی کــه در ســال های 89 تــا 91 
و  قبل از مســئولیت ریاســت دانشگاه ، 
برحســب تعهــد خویــش بــه مجموعــه 
و بــرای اعتــای نــام  دانشــگاه، فعالیت 
تحقیقاتــی  مراکــز  در  شایســته ای 
دانشــگاه داشــتند و از پژوهشــگران برتر 
دانشــگاه  و کشــور بودند  از همه اساتید 
خواســت در امــر ارتقــا  جایگاه پژوهشــی 
آپلــود  درج و  و  خودشــان  دانشــگاه 
مقــاالت در ســایت و سیســتم دانشــگاه 
وبومتریکــس   شــاخص  ارتقــای   و 

ــد. ــکاری نماین هم
تحقیقــات  معــاون  جویبــان،  دکتــر 
آییــن  ایــن  در  دانشــگاه  فنــاوری  و 
پژوهشــی  امتیــازات  تشــریح  بــا 
ــه  ــاء رتب ــگاه ، از ارتق ــده دانش حاصل ش

پژوهشــی دانشــگاه در رتبه بندی های 
داد. خبــر  بین المللــی  مختلــف 

ــرات  ـ ـ ـ ــاط بــا تغییـ ـ ـ ـ ــان در ارتبـ ـ ـ ـ  ایشـ
انجام یافتــه در امتیــاز گــذاری مجــات 
معاونــت  منتشرشــده ی  مقــاالت  و 
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت 
گفــت:  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
شــاخص های ارزیابی،  تغییــرات  در 
بــودن مقــاالت  شــاخص بین المللــی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــز دانش ــره  نی منتش
تبریز شــیب صعــودی داشــته اســت.
وی ادامــه داد، قطعــًا دوســتان توجــه 
خواهنــد داشــت کــه هرچقــدر مجاتــی 

ــد  ــر  باش ــد کیفی ت ــاب می کنن ــه انتخ ک
امتیــاز بیشــتری حاصــل خواهــد شــد و 
رتبــه ســوم و در ســال های بعــدی رتبــه 

دوم در رده ملــی حائــز خواهیــم شــد.
هرچنــد  کــرد  جویبان تأکیــد  دکتــر 
شهرســتانی  دانشــگاه های  رقابــت 
هــدف  تهــران  دانشــگاه های  بیــن 
هســتم  مطمئــن  ولــی  اســت  بزرگــی 
بــا اراده ای کــه در اســاتید و دوســتان 
مجموعــه ســراغ دارم کســب رتبه هــای 
قابــل  قابــل حصــول و  هــدف  باالتــر، 

اســت.  دسترســی 

همایش استانی مشترک »آموزش و ترویج تغذیه سالم 
در جامعه روستایی و عشایری«

همایــش مشــترک اســتانی آمــوزش  و 
جامعــه  در  ســالم  تغذیــه  ترویــج 
راســتای  در  عشــایری  و  روســتایی 
اجــرای همــکاری مشــترک فی مابیــن 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معاونــت 
کشــاورزی  جهــاد  و  تبریــز  پزشــکی 
ــوزش  ــه آم ــوان برنام ــت عن ــتان تح اس
ــی  ــای خانگ ــج باغچه ه ــه و تروی تغذی
در ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت 

شــد. برگــزار  اســتان 
روابــط عمومــی دانشــگاه  گــزارش  بــه 
درســتی  دکتــر  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
معــاون بهداشــت دانشــگاه و رئیــس 
ضمــن  اســتان،  بهداشــت  مرکــز 
خیرمقــدم بــه حضــار، به بیــان اهمیت 

ــه و ترویــج  اجــرای برنامــه آمــوزش تغذی
در  و  پرداخــت  خانگــی  باغچه هــای 
کارشناســان  کلیــه  از  ادامــه  ایشــان 
حاضــر در ایــن همایش دعــوت نمودند 
ــکاری  ــارکت و هم ــوزه مش ــن ح ــا در ای ت

نماینــد. بیشــتری 
ــود  ــروه بهب ــس گ ــی رئی ــدس پورعل مهن
تغذیــه جامعــه مرکــز بهداشــت اســتان، 
ضمــن  بیــان اهــداف جلســه، وضعیت 
و  کشــوری  تغذیــه ای  شــاخص های 
اســتانی را تبییــن نمــوده و در خصوص 
ــان  ــی را بی ــالم مطالب ــه س ــول تغذی اص

ــد. نمودن
نماینــده  بایبــوردی  دکتــر  ادامــه  در 
در  غــذا  ســامت  و  محیط زیســت 

ایجــاد  و  ســالم  محصــول  خصــوص 
باغچه هــای خانگــی مطالبــی را بیــان 

نمودنــد.
ســپس زرگــری؛ مشــاور امــور بانــوان و 
روســتایی  زنــان  مســئول  کارشــناس 
ــوه  ــی و نح ــتورالعمل اجرای ــتان دس اس

اجــرای برنامــه را بیــان نمودنــد.
بهبــود  کارشــناس  کوشــا   همچنیــن 
اســتان  بهداشــت  مرکــز  تغذیــه 

دســتورالعمل اجرایــی برنامــه را بیــان 
ضمــن  حاضریــن  خاتمــه  در  و  کــرد 
دیدگاه هــای  تبادل نظــر،  و  بحــث 

نمودنــد. ارائــه  را  خــود 
گفتنــی اســت در ایــن همایــش مقــرر 
گردیــد کارگاه آموزشــی بــرای بهــورزان 
دســتورالعمل  طبــق  تســهیلگران،  و 
کشــوری به صــورت آبشــاری بــه زنــان 

روســتایی و عشــایری برگــزار گــردد.

دومین جلسه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹7 برگزار شد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دومیــن جلســه ســال جــاری هیئــت امنــاء دانشــگاه  روز پنج شــنبه،  بــه 
بیســت و ششــم مهرمــاه نودوهفــت بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، اعضــای هیئــت امنــاء دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دانشــکده 
مراغــه در محــل مرکــز ملــی آمــوزش مدیریــت ســامت  NPMC  برگــزار شــد. پــس از بحــث و بررســی در خصــوص مــوارد و بندهــای 
پیشــنهادی در جلســه هیئــت امنــاء  مصوبــات جهــت تأییــد نهایــی بــه وزارت ارســال خواهــد شــد. شــایان ذکر اســت ایــن 
مصوبــات  پــس از تصویــب نهایــی  هیئــت امنــاء و مقــام وزارت بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جهت اجــرا اباغ خواهــد گردید.
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برگزاری نشست فصلی کارشناسان بهداشت حرفه ای 
معاونت بهداشت دانشگاه

شــرکت  بــا  حرفــه ای  بهداشــت  مهندســی  کارشناســان  گــروه  فصلــی  نشســت 
کارشناســان مســئول شــبکه های بهداشــت و درمــان شهرســتان ها و مرکــز بهداشــت 

اســتان در ســالن اجــاس معاونــت بهداشــت دانشــگاه برگــزار شــد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز مهنـــدس ســـیدان  بـــه 
گـــروه بهداشـــت حرفـــه ای مرکـــز بهداشـــت اســـتان ضمـــن  کارشـــناس  اســـکویی 
گـــروه پرداختـــه و در خصـــوص  کلیاتـــی از برنامه هـــای  عـــرض خیرمقـــدم بـــه بیـــان 
کارگاه هـــا در ســـامانه جامـــع بازرســـی، برنامـــه نظـــارت و پایـــش شهرســـتان ها،  ثبـــت 
کارآمـــوزی دانشـــجویان، اولویـــت در جـــواب دهـــی بـــه شـــکایات، اندازه گیـــری 
کل وزارت بهداشـــت  عوامـــل زیـــان آور، انجـــام معاینـــات شـــاغلین و بازدیـــد مدیـــران 

مطالبـــی را ایـــراد نمودنـــد.
کارشــناس بهداشــت حرفــه ای مرکــز بهداشــت اســتان نیــز در  مهنــدس همــت جــو 
خصــوص برنامه هــای ارگونومــی، عوامــل اجرایــی پســماند، بهداشــت حرفــه ای 

بیمارســتان ها، حــوادث شــیمیایی مطالــب مبســوطی را ارائــه نمودنــد.

کارشــناس بهداشــت حرفــه ای مرکــز بهداشــت  در ادامــه نشســت، مهنــدس غفــاری 
اســتان اطاعــات جامعــی در خصــوص نحــوه عملکــرد ســامانه جامــع بازرســی، 
کــردن  پــر  نحــوه  و  شهرســتان ها  تفکیــک  بــه  ســامانه  شــاخص های  تحلیــل 

فرم هــای بازدیــد و معاینــات شــاغلین مطالــب خــود را بیــان نمودنــد.
در پایــان مهنــدس حاجــی زاده کارشــناس بهداشــت حرفــه ای مرکز بهداشــت اســتان 
نیــز در خصــوص نحــوه ارســال آمــار عملکــرد شــش ماهه فرایندهای کنترل ســیلیس 

و برنامــه بهداشــت کشــاورزی مطالــب خــود را ارائــه نمودند.

همایش افتتاحیه دور 
دوم برنامه نظارت 

جامع ارزیابی عملکرد 
بیمارستان های استان:

دانشــگاه  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
برنامــه  دوم  دور  افتتاحیــه  همایــش 
عملکــرد  ارزیابــی  جامــع  نظــارت 
حضــور  بــا  اســتان  بیمارســتان های 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، معــاون 
و  مدیریــت  توســعه  معــاون  درمــان، 
کــز  منابــع دانشــگاه، روســا و مدیــران مرا
بیمارســتان های  و  آموزشــی و درمانــی 

شــد. برگــزار  اســتان 
مدیــر  شــیخ  دکتــر  همایــش  ایــن  در 

نظــارت، اعتباربخشــی و صــدور پروانــه امور درمان اهداف همایش را تشــریح نمود. 
ســپس چالش هــای نظارتــی از دیــدگاه روســای بیمارســتان ها توســط  دکتــر علــی 
اســتادی رئیــس مرکــز آموزشــی و درمانــی ســینا بیــان شــد. در ادامــه معــاون درمــان 
دانشــگاه،  دکتــر حجــت پورفتحــی در خصــوص نحــوه نظــارت و مشــکات پیش رو 

گــزارش عملکــرد تیــم نظــارت و ارزیابــی  کــرد. ســپس دکتــر میــراب  مطالبــی عنــوان 
جامــع دانشــگاه را در دور اول برنامــه به صــورت پاورپوینــت توضیــح داد و ریاســت 
کلیــه عزیــزان  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر محمدحســین صومــی از زحمــات 
کیــد نمودنــد. تقدیــر و تشــکر نمــوده و بــر اصــاح فرآیندهــا و نحــوه ارائــه خدمــات تأ

حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در محل 
استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت

 دکتر صومی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با حضور در محل اســتقرار ســامانه 
گــزارش روابــط  ســامد بــه ســؤاالت تماس گیرنــدگان به طــور مســتقیم پاســخ داد. بــه 
عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر صومــی در راســتای صیانــت از حقــوق 
شــهروندی و بــا حضــور در محــل اســتقرار ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم با دولت 
)سامد( از طریق تماس تلفنی به سؤاالت چند تن از تماس گیرندگان با این سامانه 
کــرد. ــا مطالبــات آن هــا را صــادر  پاســخ داده و ســپس دســتور پیگیــری مشــکات ی
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نخستین سمپوزیوم بین المللی دندانپزشکی شمال 
غرب کشور برگزار شد

کنگــره بین المللــی پریودنتولــوژی ایــران در مورخ هــای 25 الــی 27  هجدهمیــن 
ــزار شــد. ایــن ســمپوزیوم  ــز برگ ــوم پزشــکی تبری مهرمــاه ســال 1397 در دانشــگاه عل
کــه اولیــن ســمپوزیوم بین المللــی دندانپزشــکی شــمال غــرب کشــور بــود توســط گــروه 

کایــای اللــه پــارک بــا مشــارکت  پریودنتولــوژی دانشــکده دندانپزشــکی تبریــز در هتــل 
اســاتید معتبــر بین المللــی از 6 کشــور جهــان، دندان پزشــکان و دســتیاران تخصصــی از 
عراق، افغانســتان و ترکیه، بزرگان رشــته پریودنتولوژی، دندان پزشکان سراسر کشور، 

دســتیاران تخصصــی پریودنتولــوژی و دانشــجویان دندانپزشــکی برگــزار شــد.
اســتقبال 12۰۰ نفری مشــارکت کنندگان و کیفیت باالی علمی ســخنرانی های علمی 

و کارگاه ها و نمایشــگاه و تجهیزات دندانپزشــکی از ویژگی این ســمپوزیوم بود.
کشــور  ِپری ســمپوزیوم روز چهارشــنبه 25 مهرمــاه بــا دو برنامــه  پروفســور واالس از 
کــودکان  گــروه بیماری هــای دهــان و  آمریــکا و هیئت رئیســه ســامت توســط اســاتید  

برگــزار شــد.
مراســم افتتاحیــه صبــح روز پنجشــنبه 26 مهرمــاه بــا حضــور اســتاندار آذربایجــان 
دبیــر  صومــی،  دکتــر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  خدابخــش،  دکتــر  شــرقی 
محتــرم شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و تخصصــی  دکتــر رزمــی، رئیــس انجمــن 
پریودنتولــوژی ایــران دکتــر هوشــمند، رئیــس انجمــن دندان پزشــکان ایــران دکتــر 
تاجرنیــا، معــاون آموزشــی دانشــگاه دکتــر تقی زادیــه، قائم مقــام معــاون آموزشــی  
ــاب  ــر زهت ــی،  دکت ــر صادق ــت دکت ــان وزارت بهداش ــس اداره درم ــی، رئی ــر حنائ دکت
فــرد )مؤســس دانشــکده دندانپزشــکی تبریــز( رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی دکتــر 
ــی  ــای هیئت علم ــوژی، اعض ــته پریودنتول ــوت رش ــاتید پیشکس ــیرمحمدی، اس ش
دانشــکده، پریودنتیســتها، دندان پزشــکان، دســتیاران و دانشــجویان برگــزار شــد. 

کارگاه در 5 سالن همزمان برگزار شد. تعداد 24 سخنرانی و 12 

مسئولین اجرائی سمپوزیوم:
 دکتر رضا پور عباس: رئیس سمپوزیوم

 دکتر محمدتقی چیت سازی: دبیر اجرائی سمپوزیوم
دکتر فرامرزی: دبیر کمیته علمی

دکتر صدیقی:   دبیر کمیته بین المللی
دکتــر امیررضــا بابالــو: کمیتــه دبیرخانــه 

و هماهنگی
دکتر خرم دل: کمیته روابط عمومی

بهــزاد  دکتــر  ســمپوزیوم:  مشــاورین 
هوشــمند )رئیــس انجمــن پریودنتولــوژی 

ایران(، خانم دکتر شیرمحمدی  )مدیر گروه پریودنتیکس و رئیس دانشکده دندانپزشکی (
یکــی از ویژگی هــای بــارز ایــن ســمپوزیوم مشــارکت بســیار فعــال و منظــم دانشــجویان 
کمیتــه دانشــجویی و ثبت نــام ســالن  تشــریفات  نفــر( در 5  ایــن دانشــکده )55 
بــا  مهرمــاه  جمعــه 27  روز  اختتامیــه  مراســم  بــود.   تــدارکات  خارجــی  مهمانــان 
ــاعت 17 عصــر  ــمپوزیوم س ــزار شــد. س ــی ایــن ســمپوزیوم برگ ــل اجرائ ــل از عوام تجلی

داد. پایــان  خــود  کار  بــه  جمعــه   روز 

اساتید بین المللی شرکت کننده:
- دکتر استیو واالس از آمریکا

کانادا - دکتر دیوید شوارتزد از 
- دکتر خوآن بانکو از اسپانیا

- دکتر مارو مرلی از ایتالیا
کانادا - دکتریوآن الی از 

- دکتر ناهی جابو از سوئیس
کانادا - دکتر امیر آذرپژوه از 

- دکتر کیوان محرم زاده  از انگلیس

 هجدهمین همایش بین المللی پریودنتولوژی در تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ایــن همایــش در محــل  بــه 
کایا تبریزبرگزار شــد. دکتر عدیله شــیرمحمدی رئیس دانشــکده دندانپزشــکی  هتل 
و مدیــر گــروه پریودنتولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن خصــوص گفــت: 
هم زمــان بــا آغــاز دهــه چهــارم حیــات دانشــکده دندانپزشــکی تبریــز شــاهد یکــی از 

کشــور در تبریــز هســتیم. باشــکوه ترین رخدادهــای علمــی 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن همایــش بــا حضــور 7 نفــر از اســاتید بین المللــی از 
کانــادا، انگلیــس، ایتالیــا و اســپانیا  در حــال برگــزاری اســت،  کشــورهای آمریــکا، 
باالتریــن  بــا  کنگــره ای  تبریــز   پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســاخت  خاطرنشــان 

اســت. علمــی  اســتانداردهای 
کشــور  کــه حــدود  5۰۰ نفــر از ســایر اســتان های  وی افــزود: 12۰۰ نفــر شــرکت کننده 

ــگاه  ــوع جای ــا موض ــش ب ــد. همای ــزار ش ــز 2۰18 برگ ــی تبری ــداد فرامل ــا روی ــارن ب و مق
پریودنتیکــس در آینــده ایمپلنت هــای دندانــی بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز و انجمــن علمــی پریودنتولــوژی ایــران و بــا حضــور دکتــر خدابخــش اســتاندار 
محتــرم آذربایجــان شــرقی، دکتــر حســین رزمــی دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی 

رئیــس  تاجرنیــا  دکتــر  تخصصــی،  و 
دکتــر  ایــران،  دندانپزشــکی  انجمــن 
دندانپزشــکی  اداره  رئیــس  صادقــی 
و  بهداشــت  وزارت  درمــان  معاونــت 
کشــوری  و  بین المللــی  اســاتید  ســایر 

برگــزار شــد.
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محصوالت دستکاری شده بخوریم یا نخوریم

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــه مناســبت روز  ــز ب ــوم پزشــکی تبری عل
جهانــی غــذا مناظــره علمــی و چالشــی 
پیرامون مســائل اســتراتژیک و امنیت 
تغییریافتــه  محصــوالت  غذایــی 
دو  مابیــن  تراریخته هــا  یــا  ژنتیکــی 
دانشــگاهی  هیئت علمــی  عضــو 
بیوتکنولــوژی،  تخصــص  بــا  دو  هــر 
هیئت علمــی  عضــو  عباســی  دکتــر 
دانشــگاه تهــران و دکتــر باغبــان عضــو 

دو  در  تبریــز  دانشــگاه  هیئت علمــی 
جنــاح مختلــف، بــه همــت انجمــن 
علمــی دانشــجویان علــوم و صنایــع 
ــه  ــکده تغذی ــکاری دانش ــی و هم غذای
ــهید  ــاالر ش ــل ت ــی در مح ــوم غذای و عل
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش ــایان مه ش

تبریــز برگــزار شــد.
ــی  ــن علم ــر انجم ــن ســخنران دبی  اولی
دانشــجویان علــوم و صنایــع غذایــی  
و  اهــداف  بیــان  بــه  حیــدری  بابــک 

ــه کرســی آزاداندیشــی  دیدگاه هــا راجــع ب
پرداختنــد و پــس ازآن اســاتید مناظــره 
بحــث  و  مناظــره  بــه  شــروع  کننــده 
کردند. در این کرســی آزاداندیشــی تعداد 
زیــادی از دانشــجویان و عاقه منــدان 
اســاتید  از  خــود  ســؤاالت  بیــان  بــه 
و  آزاداندیشــی  روح  ایــن  و  پرداختــه 
پرســش و پاســخ در تمــام مــدت جلســه 
حاکــم بــود. پــس از جمع بنــدی و اتمام 

دانشــکده  رئیــس  پاســخ  و  پرســش 
تغذیــه و علــوم غذایــی به بیــان نکاتی 

پرداخــت.
مناظـــره  بیـــن  احتـــرام  و  منطـــق 
ـــا  ـــس از بحث ه ـــد پ ـــث ش ـــدگان باع کنن
و بیـــان نـــکات اســـاتید و همچنیـــن 
در  جـــاری  پاســـخ های  و  پرســـش 
مراســـم، اغلـــب حاضریـــن بتواننـــد بـــه 
در  خـــود  فـــردی  نتیجه گیری هـــای 

برســـند. ایـــن موضـــوع 
دبیــر انجمــن علمــی صنایــع غذایــی 
ضمن تقدیر و تشــکر از اســاتید مناظره 
کننده و مســئولین دانشــگاهی فضای 
پیش بینی هــای  طبــق  را  مراســم 
به عمل آمــده کامــًا علمــی و منطقــی 
و به دوراز تعصبات و مســائل شــخصی 
ــراز امیــدواری کردنــد کــه ایــن  دیدنــد و اب
آزاداندیشــی  کرســی های  و  مناظــرات 
تاریکی هــای  در  چراغــی  بتوانــد 

شــایعات و مــوارد غیرعلمــی باشــد.

به زودی سامانه فروش اینترنتی سی مورد تجهیزات و مواد موردنیاز دندانپزشکان رونمایی می شود

دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و 
تخصصــی در آئیــن افتتــاح همایــش 
بین المللــی پریودنتولــوژی در تبریــز، 
از راه انــدازی ســامانه فــروش اینترنتــی 
در  دندانپزشــکی  تجهیــزات  و  مــواد 

آینــده ای نزدیــک خبــر داد.
دکتـــر  عمومـــی،  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
افتتاحیـــه  مراســـم  در  رزمـــی  حســـن 
بین المللـــی  همایـــش  هجدهمیـــن 
ـــوژی ایـــران در تبریـــز اظهـــار  پریودنتول
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه مشـــکات برخـــی از 
دانشـــکده های دندانپزشـــکی در تأمیـــن 
مـــواد و تجهیـــزات ناشـــی از نوســـانات 
ـــازمان  ـــا س ـــه ب ـــق مباحث ـــر، طب ارزی اخی
اینترنتـــی  و دارو، ســـایت خریـــد  غـــذا 
ســـی مـــورد از مـــواد و تجهیـــزات تحـــت 
نظـــارت وزارت بهداشـــت، در روزهـــای 

آتـــی رونمایـــی می شـــود.
وی ضمـــن قدردانـــی از برگزارکننـــدگان 
ایـــن همایـــش افـــزود: بـــا شـــناختی کـــه 
از تبریـــز داریـــم و در صـــورت مقایســـه 
ظرفیت هـــای علمـــی، زیرســـاخت ها، 
فضـــای فیزیکـــی و پتانســـیل بـــاالی 

بـــه  نســـبت  شـــهر  ایـــن  مدیریتـــی 
ــزاری  ــرای برگـ ــکان بـ ــهرها، امـ ــایر شـ سـ
در  بـــزرگ   کنگره هـــای  و  ســـمپوزیوم 

تبریـــز وجـــود دارد.
ــوزش دندانپزشـــکی و  ــورای آمـ ــر شـ دبیـ
تخصصـــی بـــا تأکیـــد بـــر بزرگنمایـــی 
خصـــوص  در  رســـانه ها  برخـــی 
دانشـــجویان  "انتقـــال  مســـئله ی 
ایـــن  امـــروزه شـــاهد  گفـــت:  خارجـــی" 
مجـــازی  شـــبکه های  کـــه  هســـتیم 
باوجوداینکـــه فرصتـــی بـــرای دریافـــت 
اخبـــار و اطاع رســـانی هســـتند، در برخـــی 
ـــا  ـــد واقعیت ه ـــکاس ب ـــث انع ـــوارد باع م
قضاوت هـــای  بـــه  را  افـــراد  و  شـــده 
ــه  ــد توجـ ــا بایـ ــد، امـ نادرســـت وامی دارنـ
کـــرد کـــه شـــبکه های مجـــازی بســـتر 
مناســـبی بـــرای قضـــاوت نیســـتند و 
رســـانه ها بایـــد بـــرای ارتقـــاء بـــه کمـــک 
علـــم دندانپزشـــکی بیاینـــد و مشـــکات 
ــز پوشـــش دهـــد. دندان پزشـــکان را نیـ

 وی اضافـــه کـــرد: یکـــی از مســـائلی کـــه 
ــر  ــکی را درگیـ ــه دندانپزشـ ــروزه جامعـ امـ
ــازی  ــرده اســـت، آمـــوزش و توانمندسـ کـ

و  کشـــور  از  خـــارج  دانش آموختـــگان 
ـــی"  ـــی از طریـــق "برنامـــه آمـــوزش مل داخل
کمـــک در  به جـــای  رســـانه ها  اســـت، 
ایـــن مـــورد، بـــا انتشـــار برخـــی مطالـــب 
ـــام  ـــه ن ـــت را ب ـــده و خدم ـــن کارش ـــع ای مان

تجـــارت منتشـــر کردنـــد.
دانشــجویان  بحــث  داد:  ادامــه   وی 
انتقالــی یکــی از بحث هایی بود که هم 
ــکی  ــه دندانپزش ــم جامع ــه و ه وزارتخان
را بــه چالــش کشــید، درحالی کــه ایــن 
رشــته ها  تمامــی  بــه  مربــوط  موضــوع 
متقاضــی  دندانپزشــکی  رشــته  در  و 
بیشــتر بــود و فراینــد گزینشــی کــه اتفاق 
بــود،  نگــری  کیفــی  بــه ســمت  افتــاد 
ایــن قانــون 23 ســال اســت کــه اجــرا 
امــروز  کــه  نیســت  بحثــی  و  می شــود 
دلیــل  بــه  امســال  باشــد،  مطرح شــده 
ــن  ــا ای ــد ت ــرر ش ــادی مق ــکات اقتص مش
بــا  و  زودتــر  ســال  یــک  دانشــجویان 
شــوند.  پذیــرش  ســخت  تر  شــرایطی 
ـــوان  ـــرد: به هیچ عن ـــد ک ـــی تأکی ـــر رزم  دکت
ـــا ایـــن  قـــرار نیســـت علـــوم دندانپزشـــکی ب
تصمیمـــات افـــت کنـــد، در برهـــه ای از 

ـــات  ـــی تصمیم ـــا برخ ـــورمان ب ـــخ کش تاری
دانشـــکده های  تعـــداد  نابجـــا 
دندانپزشـــکی از 18 مـــورد بـــه 64 مـــورد 
برخـــی  ادغـــام  از  پـــس  امـــروز  و  رســـید 
رســـمی  دانشـــکده   42 دانشـــکده ها، 

داریـــم و بایـــد مدیریـــت کنیـــم.
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
در  و  داریــم  تبریــز  از  کــه  شــناختی 
صــورت مقایســه ظرفیت هــای علمــی، 
و  فیزیکــی  فضــای  زیرســاخت ها، 
مدیریتــی ایــن شــهر بــا ســایر شــهرها 
و  ســمپوزیوم  برگــزاری  بــرای  امــکان 
کنگره هــای بزرگ تــر در تبریز وجــود دارد.

هجدهمیــن  اســت   گفتنــی 
همایــش بین المللــی انجمــن علمــی 
میزبانــی  بــه  ایــران  پریودنتولــوژی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز بــا حضور 
دکتــر خدابخــش اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی و دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه 
ــز  ــا در تبری ــل کای ــس هت ــالن کنفران در س
و بــا شــرکت متخصصــان و اســاتید ایــن 
رشــته از ایــران و آمریــکا، کانــادا، اســپانیا، 

انگلیــس و ایتالیــا برگــزار شــد.
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بازدید تیم ارتقای سالمت نظام اداری دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کلیبر

دانشــگاه  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
ــه نقــل از روابــط  ــز ب ــوم پزشــکی تبری عل
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  عمومــی 
ارزیابــی   کلیبــر،  گــروه  شهرســتان 
بــه  رســیدگی  و  بازرســی  و  عملکــرد 
شــکایات دانشــگاه از شــبکه بهداشــت و 
کلیبــر روز چهارشــنبه  درمــان شهرســتان 
نودوهفــت  مهرمــاه  پنجــم  و  بیســت 
ــبکه  ــر ش ــد مدی ــر پوراحم ــت دکت در معی
کلیبــر،  بهداشــت و درمــان شهرســتان 
بهداشــتی،  معــاون  بهنیافــر  مهنــدس 

کــز بهداشــتی،  کلیــه مرا از  امــام خمینــی )ره(  رئیــس بیمارســتان  دکتــر موالیــی 
کردنــد.  بازدیــد  واداری  درمانــی 

ابراهیــم  کلیبــر  و درمــان  بازرســی در شــبکه بهداشــت  گــروه  ابتــدای حضــور  در 
گفــت: هــدف از بازرســی  صومــی رئیــس تیــم ارتقــای ســامت نظــام اداری دانشــگاه 
گــروه، یافتــن مشــکات پیــش روی حــوزه بهداشــت و درمــان و تــاش  و نظــارت 
در جهــت رفــع موانــع و مشــکات اســت.  وی همچنیــن ادامــه داد: همــه همــکاران 
بایســتی در جهــت رفــع ایــن مشــکات بــا تیــم ارتقــای ســامت نظــام اداری دردادن 
کامــل  و دقیــق همکاری هــای الزم را انجــام دهنــد در  اطاعــات واحدهــا به طــور 
گــروه مربوطــه از واحدهــای  کــه قریــب بــه 4 ســاعت بــه طــول انجامیــد  ایــن بازدیــد 
گــزارش و بحث  مختلــف بازدیــد و در پایــان در ســالن کنفرانــس بیمارســتان بــه ارائه 

و بررســی پرداختــه و راهکارهــای الزم جهــت رفــع مشــکات ارائــه شــد.

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده تغذیه 
و علوم غذایی با حضور معاون دانشجویی فرهنگی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز مراســم معارفــه 
در  جدیدالــورود  دانشــجویان 
آمفی تئاتــر دانشــکده  برگــزار شــد. در 
بــا حضــور گســترده  کــه  ایــن مراســم 
دانشجویان ورودی جدید همراه بود،  
دکتــر علــی احســانی ضمــن خیرمقدم، 
و  تغذیــه  دانشــکده ی  جایــگاه  بــه 
ســابقه تأســیس ایــن دانشــکده اشــاره 
نمــوده  ســپس اقدامــات انجام یافته و 
برنامه هــای آتــی به صــورت اســاید بــه 
ــه  ــد. در ادام ــش داده ش ــن نمای حاضری
حجت االسام والمســلمین   مراســم 
بــه  رهبــری  نهــاد  معــاون  یزدانــی 
رابطــه    خصــوص  در  ســخنانی  ایــراد 
و  دینــی  آموزه هــای  دیــن،  بیــن 

علــم پرداخــت و در رابطــه بــا مثلــث 
ــت  ــوا و اطاع ــان، تق ــن ایم ــی بی ارتباط
ارتبــاط  راه هــای  و  داده  توضیحاتــی 
و نحــوه ی فعالیت هــای نهــاد را بــه 
دانشــجویان معرفــی نمــود. ســپس به 
مناســبت هفتادمیــن ســال تأســیس 
بــدو  از  تهیه شــده  کلیــپ  دانشــگاه، 
تأســیس تــا بــه امروز بــه نمایــش درآمد 
دکتــر  دانشــکده   معاونیــن  ســپس  و 
زهــره قریشــی و دکتــر علــی طریقــت 
تبریــک  و  خوش آمدگویــی  ضمــن 
قبولــی در ایــن دانشــکده، ســخنانی 
بخــش  فعالیت هــای  خصــوص  در 
آمــوزش و پژوهــِش و دانشــجویان را بــا 
ــد. ــنا نمودن ــش آش ــر بخ ــئولین ه مس
آقــازاده  دکتــر  آقــای  جنــاب  ادامــه  در 

و  فرهنگــی  محتــرم  معاونــت 
دانشــجویی بــا اشــاره بــه کلیاتــی در 
خصــوص فعالیت هــای فرهنگــی، از 
و حضــور  شــرکت  بــرای  دانشــجویان 
دعــوت  فعالیت هــا  ایــن  در  پررنــگ 

نمودنــد. ســپس بــا برگــزاری مراســم 
مســابقه، قرعه کشــی، پخــش کلیــپ 
معرفی مسئولین دانشــکده، پذیرایی 
نهــاد  از  ارزنــده  هدایایــی  اعطــای  و 

یافــت. خاتمــه  مراســم  رهبــری 

اولین موسسه خیریه  بیمارستانی استان آذربایجان شرقی به ثبت رسید

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  بـــه 
گفـــت: موسســـه خیریـــه مرکـــز آموزشـــی  تبریـــز، دواتگـــری 
ــتان  ــتانی اسـ ــه بیمارسـ ــه خیریـ ــن موسسـ ــوان اولیـ ــز به عنـ ــودکان تبریـ کـ ــی  درمانـ
ســـامت  خیریـــه  مؤسســـات  و  خیریـــن  امـــور  اداره  مدیـــر  رســـید.   ثبـــت  بـــه 
دانشـــگاه افـــزود: پیـــرو دســـتورالعمل وزارتـــی و به منظـــور مدیریـــت امـــور خیریـــن 
ــن  ــوان اولیـ ــز به عنـ ــودکان تبریـ کـ ــی  ــی درمانـ ــز آموزشـ ــه ی مرکـ ــات خیریـ و مؤسسـ
موسســـه خیریـــه ی بیمارســـتانی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــا شـــماره  )4298( 
از  تشـــکیل  خیریه هـــای  هـــدف  اینکـــه  بیـــان  بـــا  ایشـــان  رســـید.  ثبـــت  بـــه 

ــعه و  ــد پـــس از ترخیـــص و توسـ ــاران نیازمنـ ــتانی پیگیـــری وضعیـــت بیمـ بیمارسـ
تجهیـــز بیمارســـتان ها هســـت افـــزود: در حـــال حاضـــر تعـــداد 13 موسســـه خیریـــه 
ــوز از اداره ثبـــت  ــتانی در ســـطح اســـتان در دســـت اقـــدام بـــرای اخـــذ مجـ بیمارسـ
کـــه تـــا آخـــر ســـال 1397 بـــه مرحلـــه ثبـــت شـــرکت خواهنـــد  شـــرکت ها اســـت 
گفـــت: تعـــداد 4 شهرســـتان  کـــه دارای مجمـــع ســـامت  رســـید. ایشـــان در ادامـــه 
ـــه  ـــه خیری ـــاد موسس ـــه ایج ـــازی ب ـــی  نی ـــه وزارت ـــق بخش نام ـــتند  و طب ـــن هس خیری
بـــا  تفاهم نامـــه ای  ســـامت  طـــی  مجمع هـــای  ایـــن  و  نبـــوده  بیمارســـتانی 

بیمارســـتان ایـــن وظیفـــه را بـــه عهـــده خواهنـــد داشـــت.
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بــه همــت امــور بانــوان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد:

به همت امور بانوان 
دانشگاه، معاونت 

بهداشتی و مرکز 
بهداشت شهرستان تبریز 
همایش پیاده روی هفته 

ملی سالمت بانوان 
برگزار شد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز ایــن پیــاده روی 
بــا شــعار "حرکــت برای ســامت زنــان“،  
روز چهارشــنبه بیســت و پنجــم مهرمــاه 
دانشــکده  مقابــل  نودوهفــت  از 
داروســازی شــروع و در یادمان شــهدای 
گمنــام دانشــگاه تبریــز خاتمــه یافــت 

گمنــام و اهــداء فاتحــه ، بــا شــهدا  و شــرکت کنندگان  بــا حضــور در مــزار شــهدای 
رئیــس دانشــگاه  کردنــد. دکتــر محمدحســین صومــی  دانشــگاه تجدیــد بیعــت 
ــا بیــان اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی جــزو  علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن مراســم ب
دســتگاه هایی هســت کــه بیشــترین تعــداد کارمنــد خانــم را دارا اســت گفــت: بانــوان 
اعــم از دانشــجو، اســتاد و کارمنــد نقــش ویــژه ای در اداره جامعــه دارنــد و بایــد توجــه 

بیشــتری بــه ســامت بانــوان شــود.
کــودکان توجــه داشــته باشــیم،  گــر بــه ســامتی خودمــان، همــکاران،  وی افــزود: ا
و  ســامت  آمــوزش  متولــی  به عنــوان  مــا  و  داده ایــم  توســعه  را  خودمراقبتــی 

خودمراقبتــی بایــد ایــن امــر مهــم را بــه ســایرین نیــز آمــوزش دهیــم.
ایشــان با اشــاره به در نظر گرفتن پیاده روی ســامت در مســیر دانشــکده داروســازی 
کــرد در تقســیم بندی های صــورت گرفتــه 11  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، عنــوان 
کــه  گرفته شــده بــود  هــزار هکتــار فضــا بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در نظــر 
بخشــی از ایــن فضــا به منظــور احــداث خوابــگاه خواهــران اســتفاده شــد کــه در آینــده 
ــاز  ــات موردنی ــرداری خواهــد رســید ایــن مجموعــه تمامــی امکان ــه بهره ب نزدیــک ب
ج از خوابــگاه بــرای  دانشــجویان دختــر را دارا بــوده و آنــان را از مراجعــه بــه خــار

ــاز می کنــد. دریافــت خدمــات، بی نی
و  هــزار  یــک  ظرفیــت  بــا  سلف ســرویس  اولیــن  کــرد:  عنــوان  دانشــگاه  رئیــس 
هشــت صد نفــر، در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز احــداث می شــود و دانشــجویان 

نیــازی بــه مراجعــه بــه ســلف دانشــگاه تبریــز را نخواهنــد داشــت.
وی از طراحــی محلــی بــرای پیــاده روی و دوچرخه ســواری در محــل جدیــد معاونــت 
کارکنــان بــه  کارمنــدان و  گفــت: جهــت تشــویق  بهداشــتی و غــذا و دارو خبــر داده و 

پیــاده روی از ورود خــودرو بــه ایــن محوطه هــا جلوگیــری خواهــد شــد.
رقیــه قاســم پــور مشــاور امــور بانــوان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــا بیــان اینکــه 
شــعار هفتــه ملــی ســامت بانــوان در ســال نودوهفــت  “ حرکــت، بــرای ســامت زنــان 
ــن  ــه تبیی ــن هفت ــای ای ــزاری برنامه ه ــدف از برگ ــزود: ه ــت اف ــده اس ــذاری ش " نام گ
نقــش تحــرک و فعالیــت بدنــی در ســامت بانــوان اســت در همیــن راســتا آشــنایی 
کنــار توجــه مدیــران بــه بحــث ســامت آنــان می توانــد تأثیــر بســزایی در  بانــوان در 

کم تحرکــی بانــوان داشــته باشــد. کاهــش هزینه هــای درمانــی ناشــی از 
ــت  ــواده معاون ــم خان ــت و تنظی ــان بهداش کارشناس ــروه  گ ــس  ــر، رئی ــر رهب ــر ناص دکت
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ادامــه ایــن همایــش بــا اشــاره بــه اهــداف 
برگــزاری ایــن پیــاده روی عنــوان کــرد: ایــن پیاده روی برای تشــویق مســئوالن و مردم 
به ویژه جامعه هدف ما بانوان، به ورزش اســت و به ایجاد زمینه برای فعالیت های 
کــرد. کیــد  ورزشــی هــر چــه بیشــتر بانــوان در عرصــه ســامت از ســوی مســئولین تأ

رئیــس  از طــرف  ایــن همایــش پیــاده روی جوایــز نفیســی  بــرای  گفتنــی اســت: 
کارکنــان و  کــه بــه همــکاران،  گرفته شــده بــود  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در نظــر 

ــت. گرف ــق  ــد تعل ــت ش ــان قرائ ــامی آن ــه اس ــه به قیدقرع ک ــی  کارمندان

دیدار نمایندگان جمعیت خیریه قلب های سبز با معاون اجتماعی دانشگاه
دکتر طاهر اقدم: سمن ها با جلب اعتماد مردم و حمایت خیرین می توانند گام های بزرگی در حوزه سالمت بردارند

ــی دانشــگاه  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ��ب
نماینــدگان  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
جمعیــت خیریــه قلب هــای ســبز طــی 
جلســه ای بــا دکتــر طاهــر اقــدم معــاون 
پزشــکی  علــوم  اجتماعــی  دانشــگاه 
ــائل  ــون مس ــو پیرام ــه گفت وگ ــز  ب تبری
و مشــکات موجــود در حــوزه ســامت 
کــودکان مبتــا بــه ســرطان پرداختنــد.
قلب هــای  رحیمــی مدیرعامــل  رضــا 

ســبز بــا بیــان ضــرورت اســتفاده بهینه 
آمــده  وجــود  بــه  زیرســاخت های  از 
توســط ایــن جمعیــت و توجــه ویــژه 
خــون  آمادگــی  بخــش  مســائل  بــه 
ســبز  قلب هــای  خیریــه  جمعیــت 
از  رفــع  بعضــی  و  بررســی  بــر  مبنــی 
مشــکات بخــش خــون بیمارســتان 
کــودکان تبریــز را بــا پشــتوانه مردمــی و 

خیریــن خــود اعــام نمــود.

ــی  ــت اجتماع ــدم معاون ــر اق ــر طاه دکت
علــوم پزشــکی در ایــن جلســه بــا اشــاره 
بــه نقــش ســمن ها در حــوزه ســامت و 
ــان  ــا اذع ــت فعالیت ه ــر ازاین دس تقدی
اعتمــاد  جلــب  بــا  ســمن ها  داشــت 
مــردم و حمایــت خیریــن می تواننــد 
حــوزه  ایــن  در  را  بزرگــی  گام هــای 
بردارنــد. وی همچنیــن بــا اســتقبال از 
پیشــنهاد های مطرح شــده در جلســه 

طــرف  از  امــور  تســریع  و  تســهیل  بــر 
ــکات  ــع مش ــت رف ــکی جه ــوم پزش عل
کــودکان مبتــا بــه ســرطان تأکیــد کــرد.

در پایــان تابلــو نقاشــی یکــی از کــودکان 
حمایــت  تحــت  ســرطان  بــه  مبتــا 
ســبز  قلب هــای  خیریــه  جمعیــت 
تقدیــم  ایشــان  بــه  یادبــود  به رســم 

گردیــد.
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مراسم نمادین ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه و 
"D آهن یاری" و "مکمل یاری با ویتامین"

مراســـم نمادیـــن اجـــرای برنامه هـــای 
"ارتقـــاء ســـطح ســـامت دانـــش آمـــوزان 
طریـــق  از  متوســـطه  دوم  و  اول  دوره 
آمـــوزش تغذیـــه و "آهـــن یـــاری" و "مکمـــل 
یـــاری بـــا ویتامیـــن D" بـــا حضـــور معـــاون 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  بهداشـــت 
تبریـــز، معـــاون تندرســـتی و تربیت بدنـــی 
کارشناســـان  و  مســـئوالن  ســـایر  و 
آذربایجـــان  اســـتان  آموزش وپـــرورش 
مرکـــز  کارشناســـان  و  رئیـــس  شـــرقی، 
بهداشـــت شهرســـتان تبریـــز، مســـئوالن 
کارشناســـان آموزش وپـــرورش ناحیـــه  و 
چهـــار تبریز، مدیـــران و کارشناســـان مرکز 
ــه  ــه دخترانـ ــتان در مدرسـ بهداشـــت اسـ
فاطمیـــه ناحیـــه چهـــار آموزش وپـــرورش 

ـــو رئیـــس  ـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، در ابتـــدای برنامـــه، رضال گ ـــه  ـــزار شـــد. ب برگ
ــام و  ــزوم انجـ ــه لـ گویـــی بـ ــز،  ضمـــن خیرمقـــدم  ــار تبریـ ــه چهـ ــرورش ناحیـ آموزش وپـ
حســـن اجـــرای برنامـــه آهـــن یـــاری و مکمـــل یـــاری ویتامیـــن D  اشـــاره نمودنـــد.  دکتـــر 
درســـتی معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و رئیـــس مرکـــز بهداشـــت 
ـــد  کی ـــتان و تأ ـــاری در اس ـــل ی ـــای مکم ـــرای برنامه ه ـــد اج ـــه رون ـــاره ب ـــن اش ـــتان ضم اس
کنتـــرل کمبـــود  بـــر اصـــاح رفتارهـــای تغذیـــه ای،  برنامه هـــا و راهکارهـــای پیشـــگیری و 
ریزمغذی هـــا را بیـــان نمودنـــد. صادقـــی معـــاون تندرســـتی و تربیت بدنـــی آمـــوزش 
پـــرورش  مطالبـــی در خصـــوص اهمیـــت اجـــرای برنامـــه و لـــزوم اجـــرای هرچـــه بهتـــر 
برنامـــه ارائـــه نمودنـــد. شـــایان ذکر اســـت پـــس از نواختـــن زنـــگ افتتـــاح نمادیـــن برنامـــه 
و اجـــرای برنامـــه توســـط گـــروه ســـرود و اهـــداء جوایـــز بـــه دانـــش آمـــوزان، شـــرکت کنـــدگان 
گفتنـــی  کـــه همزمـــان در ایـــن مدرســـه برپاشـــده بـــود، بازدیـــد نمودنـــد.   از جشـــنواره غـــذا 
ـــرای دانـــش  ـــه مـــدت چهـــار مـــاه )16 هفتـــه( ب ـــا آهـــن هرســـاله ب ـــاری ب اســـت  مکمـــل ی
 "D" آمـــوزان دختـــر دوره متوســـطه پایـــه اول و دوم و برنامـــه مکمـــل یـــاری بـــا ویتامیـــن
نیـــز بـــه مـــدت هفـــت مـــاه )7 عـــدد( در کلیـــه مـــدارس دخترانـــه و پســـرانه متوســـطه دوره 

اول و دوم در ســـطح اســـتان اجـــرا می گـــردد.

کیپ های اورژانس استان آذربایجان شرقی به استان ایالم اعزام ا
اکیپ های اورژانس ۱۱5 استان حدود یک ماه  به زائرین کربالی معال خدمات ارائه خواهند نمود

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، رئیــس  کربــای معــا خدمــات ارائــه خواهنــد نمــود. بــه  کیپ هــای اورژانــس 115 اســتان حــدود یــک مــاه  بــه زائریــن   ا
کــم و تــردد انبــوه مشــتاقان اباعبداهلل الحســین  گفــت: بــا توجــه بــه ترا اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اعــام ایــن خبــر 
کاروان ایــن  مرکــز در قالــب ده دســتگاه آمبوالنــس، یــک دســتگاه اتوبــوس  کشــور و لــزوم ارائــه درمانــی مطلــوب بــه زائریــن،  )ع( در مســیرهای منتهــی بــه مرزهــای غربــی 
کیپ هــای ایثارگــر  کارشناســان اورژانــس بــه شــهر مهــران اعــزام شــدند. دکتــر فــرزاد رحمانــی در ادامــه افــزود: ا آمبوالنــس و یــک دســتگاه خــودروی پشــتیبانی و 3۰ نفــر از 
کاهــش ترددهــای منتهــی بــه مــرز مهــران در منطقــه بــه امدادرســانی خواهنــد پرداخــت و حســینی اورژانــس  طبــق ســنوات قبــل تــا پایــان مراســم اربعیــن حســینی و 

بازدید تیم ارتقای سالمت نظام اداری از شبکه بهداشت و درمان شهرستان خداآفرین

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از روابــط عمومــی  بــه 
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان خداآفریــن، ایــن شــبکه روز پنج شــنبه بیســت 
و ششــم مهرمــاه نودوهفــت مــورد بازدیــد و پایــش عملکــرد تیــم ارتقــای ســامت 
گرفــت. تیــم ارتقــای ســامت نظــام  نظــام اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز قــرار 
اداری دانشــگاه بــه ریاســت ابراهیــم صومــی رئیــس اداره ارزیابــی عملکــرد، بازرســی 
کلیــه واحدهــای بهداشــتی، درمانــی،  و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه، از 
اداری شــبکه بهداشــت و درمــان خداآفریــن و درمانــگاه شــبانه روزی خمارلــو بازدیــد 

نمودنــد. شــایان ذکر اســت در ســالن کنفرانــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــا حضــور اعضــای تیــم ارتقــای ســامت نظــام اداری، دکتــر  خداآفریــن جلســه ای ب
ســلیمان جعفــرزاده رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان خداآفریــن، دکتــر هوشــنگ 
ولــی پــور معــاون شــبکه بهداشــت و درمــان و مســئولین ادارات جهــت جمع بنــدی و 
کاســتی ها و ارتقــاء وضــع  پایــش عملکــرد بازدیدهــا تشــکیل و بــرای برطــرف نمــودن 

گردیــد. موجــود واحدهــا راهکارهــای الزم ارائــه 
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کل استان آذربایجان شرقی تشکیل اولین جلسه هم اندیشی معاونین اجتماعی ادارات 
فعالیت های معاونت های اجتماعی ادارات کل استان تمامًا در راستای سالمت جامعه است

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  
علــوم پزشــکی تبریــز، اولیــن جلســه 
اجتماعــی  معاونیــن  هم اندیشــی 
ادارات کل اســتان آذربایجــان شــرقی 

شــد. تشــکیل 
دکتـــر طاهـــر اقـــدم گفـــت: فرایندهـــای 
ـــای  ـ ـ ـ معاونت هـ در  ـــده  ـ ـ ـ ـ تعریـــف  شـ
اجتماعـــی ادارات کل اســـتان مرتبـــط 
باهـــم و در جهـــت رفـــع آســـیب های 
ـــداز  ـ ـ ـ ــم انـ ـ ـ ـ ـ اجتماعـــی اســـت و چشـ
فعالیت هـــای معاونت هـــای اجتماعـــی 
ادارات کل اســـتان تمامـــًا در راســـتای 

ســـامت  ارتقـــای  و  حفـــظ  تأمیـــن، 
جامعـــه اســـت.

ایشــان در ادامــه  افــزود: هماهنگــی، 
همســویی و هم افزایــی معاونت هــای 
و  پیشــگیری  در  ادارات  اجتماعــی 
ــیار  ــی بس ــیب های اجتماع ــرل آس کنت
مشــارکت  و  بــود  خواهــد  تأثیرگــذار 
بین بخشــی ادارات در ایــن خصــوص 

روزبــه روز بایــد تقویــت شــود.
خانــم دکتــر علیــزاده مدیــر مؤلفه های 
ــگاه  ــامت دانش ــر س ــر ب ــی مؤث اجتماع
ضمــن بیــان اهداف تشــکیل معاونت 

اجتماعــی وزارت بهداشــت و متعاقــب 
دانشــکده های  و  دانشــگاه ها  در  آن 
همچنیــن  و  کشــور  پزشــکی  علــوم 
واحدهــای ایجادشــده در دانشــگاه را 
معرفــی و وظایــف محولــه را توضیــح 

داد.
ایشــان افــزود: راه انــدازی کانون هــای 
ســامت محات در راســتای اجتماعی 
ــت کاری وزارت  ــامت در اولوی ــدن س ش
امیــدواری  ابــراز  و  اســت  بهداشــت 
کانون هــای  راه انــدازی  بــا  کــرد: 
بســیاری  می تــوان  محــات  ســامت 

دیگــر  ســامت محور  دغدغه هــای  از 
قالــب  در  نیــز  را  اســتان  کل  ادارات 
کانون هــای ســامت محــات و مجمع 
ــش  ــتان پوش ــتان و اس ــامت شهرس س

داد.
نماینــدگان  جلســه  ادامــه  در 
کل  ادارات  اجتماعــی  معاونت هــای 
اســتان ضمــن ابــراز خرســندی از ایجــاد 
معاونــت اجتماعــی در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز نکتــه نظرات ارزشــمند 
خــود را در راســتای نحــوه همــکاری و 

مشــارکت بــا دانشــگاه ارائــه کردنــد.

معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی:
تعداد 67 سمن در حوزه اجتماعی حضور دارند که 
کل اعضای سمن ها از جوانان فعال جامعه هستند

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کــه  تقــی زاده  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
تنظیــم  بــرای  هماهنگــی  جلســه  در 
معاونــت  بــا  همــکاری  تفاهم نامــه 
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
صحبت می کــرد با بیان سیاســت های 
و  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  موجــود 
اداره  عملکــرد  از  مختصــر  گزارشــی 
کل ورزش و جوانــان اســتان گفــت: در 
حــال حاضــر ایــن اداره کل بــا داشــتن 
اعتقــادی  حوزه هــای  در  ســمن   14۰
ــی،   ــی، ورزش ــی، علم ــی، اجتماع مذهب

دارنــد. وجــود  هنــری  و  فرهنگــی 
از  درصـــد   7۰ از  بیـــش  افـــزود:  وی 

در  بقیـــه  و  تبریـــز  در  ســـمن ها  ایـــن 
شهرســـتان های اســـتان فعالیـــت دارنـــد 
کـــه  از ایـــن تعـــداد 67 ســـمن در حـــوزه 

دارنـــد. حضـــور  اجتماعـــی 
ایـــن  تشـــکیل  بـــا  داد  ادامـــه  ایشـــان 
جوانـــان  حضـــور  بـــا  ســـمن  تعـــداد 
در  شبکه ســـازی  اولیـــن  دغدغه منـــد 
کشـــور در بیـــن ســـمن ها در ایـــن اداره 

اســـت. گرفتـــه  صـــورت  کل 
اداره  رئیــس  فــر  صادقــی  ادامــه  در 
ســازمان های مردم نهاد  دانشــگاه علوم 
ــان  ــه انس ــان اینک ــا بی ــز ب ــکی تبری پزش
ســالم محــور توســعه پایــدار اســت افــزود: 
و  ســامت   شــدن  اجتماعــی  اهــداف 

ــب  ــمن ها در جل ــت س ــتفاده از ظرفی اس
توســعه  و  مردمــی  مشــارکت های 
برنامه هــای مهــم  از  یکــی  اجتماعــی 
اســت. دانشــگاه  اجتماعــی  معاونــت 

در  همــکاری  تفاهم نامــه  گفــت:  وی 
سطح کشور با امضای وزرای بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزیــر ورزش و 
ــان ابــاغ گردیــده کــه در اســرع وقــت  جوان
و بــا همفکرهــای بیشــتر توافق نامــه 
استانی تنظیم و برای مشارکت بیشتر 
در حــل مشــکات جوانــان تــاش کنیــم 

توانمندی هــای جوانــان  از  بتوانیــم  و 
و  ســامت  حوزه هــای  در  دغدغه منــد 

خودمراقبتــی بهره منــد شــویم.
ایشــان در ادامــه گفــت: ایــن تفاهم نامــه 
ســامت  رویکــرد  تحقــق  راســتای  در 
انســان ســالم در همــه  و  همه جانبــه 
و  اجرایــی  سیاســت های  قوانیــن، 
و  حمایــت  جلــب  توانمندســازی، 
بــرای  خیریــن  و  ســمن ها  مشــارکت 
در  بدنــی  فعالیــت  ترویــج  و  آمــوزش 

اســت. جامعــه  ســطح 
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همایش بزرگ حامیان 
غذای سالم شهرستان 

اسکو

ــذا  ــاون غ ــی، مع ــر نعمت ــور دکت ــا حض ب
داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
جمعی از مســئولین شهرســتان اسکو، 
مدیــران کارخانه هــای صنایــع غذایــی 
مــواد  توزیــع  و  تهیــه  متصدیــان  و 
غذایــی همایش بــزرگ حامیان غذای 
برگــزار شــد. اســکو  ســالم شهرســتان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــزرگ  ــش ب ــز، همای ــکی تبری ــوم پزش عل
شهرســتان  ســالم  غــذای  حامیــان 
نعمتــی،  دکتــر  حضــور  بــا  اســکو، 
علــوم  دانشــگاه  داروی  غــذا  معــاون 
رجبــی،  مهنــدس  تبریــز،  پزشــکی 
اســکو،  شهرســتان  فرمانــدار  معــاون 
دکتر هاشــمی اقدم، سرپرســت شــبکه 
جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان 
ــهر  ــورای ش ــس ش ــی، رئی ــکو، قدیم اس
اســکو، جمعی از مســئولین شهرستان 
ــع  ــای صنای ــران کارخانه ه ــکو، مدی اس
توزیــع  و  تهیــه  متصدیــان  غذایــی، 
ســامت  رابطیــن  غذایــی،  مــواد 
شهرســتان، اعضــای خانــه مشــارکت 
دوســتدار  کانون هــای  مردمــی، 
شــهروندان شــد شهرســتان و جمعی از 
کارشناســان حــوزه ســامت شهرســتان  
غــذای  حامیــان  بــزرگ  همایــش 
ســالن  در  اســکو  شهرســتان  ســالم 
ــی  ــع و همگان ــبکه جام ــات ش اجتماع
ــد.  ــزار ش ــکو برگ ــتان اس ــامت شهرس س
ــر هاشــمی  در ابتــدای ایــن مراســم دکت
بــه  گویــی  خوش آمــد  ضمــن  اقــدم، 
ســالم  تغذیــه  اهمیــت  از  حضــار، 

مطالبــی  انســان  روان  و  جســم  در 
شــدند  خاطرنشــان  و  کــرده  عنــوان 
ازلحــاظ علمــی، غــذای ســالم باعــث 
بســیاری  از  جلوگیــری  تندرســتی، 
فشــارخون،  ازجملــه  بیماری هــا  از 
غیــره  و  ســرطان  انــواع  دیابــت، 
یــادآور  ادامــه  در  ایشــان  می شــود. 
از  یکــی  اســکو  شهرســتان  شــدند 
شهرســتان هایی اســت کــه تولیــدات 
ــالم  ــه س ــا تغذی ــب ب ــی آن متناس غذای
اســت کــه می تــوان بــه نان ســبوس دار، 
گل  شــده  فــرآوری  محصــوالت  گــردو، 
دیگــر  و  لبنیــات  بــادام،  محمــدی، 
ادامــه  در  نمــود.  اشــاره  محصــوالت 
دکتــر نعمتــی، ضمــن تقدیــر از برگزاری 
ایــن همایــش، از اهمیــت مهــم تغذیــه 
ــاره و  ــان اش ــی انس ــول زندگ ــالم در ط س
ــا  ــالم از روســتاها ب ــادآور شــد غــذای س ی
تولیــد شــیر و لبنیــات، گنــدم و دیگــر 
کارخانه هــا  در  و  آغــاز  محصــوالت 

ــد.  ــع غذایــی ادامــه می یاب تولیــد صنای
ارائــه  نعمتــی ضمــن  دکتــر  ادامــه  در 
در  غــذا  حــوزه  عملکــرد  از  گزارشــی 
از  یکــی  را  اســکو  اســتان، شهرســتان 
غذایــی  محصــوالت  عرضه کننــدگان 
اظهــار  و  دانســته  کشــور  و  اســتان  در 
حمایت هــای  بــا  نمــود  امیــدواری 
و  توزیعــی  و  تولیــدی  واحدهــای 
چنیــن  برگــزاری  بــا  مســئولین، 
ــه  ــوان اهمیــت تغذی همایش هایــی بت
بیش ازپیــش  را  خانواده هــا  در  ســالم 
بیان نمود. مهندس رجبی، ســخنران 
مهــم  ضمــن  بودنــد  مراســم  دیگــر 
ارزیابــی نمــودن غذای ســالم در جامعه 
خواســتار  خانواده هــا،  بخصــوص  و 
جهــت  در  مناســب  فرهنگ ســازی 
بــا  خانواده هــا  بیش ازپیــش  آشــنایی 
غذاهــای ســالم شــده و افــزود در جامعــه 
امــروز چاقــی یکــی از مشــکات عمــده 
مقابلــه  راهکارهــای  از  یکــی  و  بــوده 

بــا  مرتبــط  بیماری هــای  چاقــی  بــا 
آن آشــنایی مــردم بــا غذاهــای ســالم 
اســت. ایشــان در ادامــه از محصــوالت 
صنایــع غذایــی و کشــاورزی شهرســتان 
ــد  ــادآور ش ــان و ی ــی بی ــکو نمونه های اس
محصــوالت  دارای  اســکو  شهرســتان 
غذایــی مهــم و ســالمی در حــوزه تغذیــه 
اســت. در  جامعــه  ســطح  در  ســالم 
تندیــس  از  رونمایــی  مراســم  ادامــه، 
شهرســتان  ســالم  غــذای  حامیــان 
واحدهــای  از  پایــان  در  و  انجام شــده 
ــان  ــی و متصدی ــدی، توزیع ــه تولی نمون
غــذای  عرصــه  در  شهرســتان  نمونــه 
ــوح، تقدیــر بــه عمــل  ــا اهــدای ل ســالم ب
آمــد. در پایــان حاضریــن در جلســه از 
نمایشــگاه دائمــی محصــوالت صنایــع 
غذایی تولیدشــده در شهرســتان اســکو 
بــه  ســالم بازدید  غــذای  جشــنواره  و 

آوردنــد. عمــل 

 مالقات مردمی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز برگزار شد

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  بـــه 
دیـــدار مردمـــی رئیـــس دانشـــگاه بـــا حضـــور دکتـــر صومـــی 
ـــت  ـــر ریاس ـــر دفت ـــی مدی ـــیفعلی نصرت ـــگاه، س ـــس دانش رئی
کام اهلل عباســـی معـــاون مدیـــر منابـــع انســـانی  دانشـــگاه و 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در مســـجد دانشـــگاه برگـــزار 
ــه  کلیـ ــه  ــوری بـ ــدار حضـ ــن دیـ ــت در ایـ ــی اسـ گفتنـ ــد.  شـ
درخواســـت های مراجعیـــن پاســـخ های الزم ارائـــه شـــد
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ارتقای سالمت روان در محیط های آموزشی

در  روان  ســـامت  ارتقـــای  همایـــش 
محیط های آموزشی با حضور روانشناسان 
تبریـــز  آموزش وپـــرورش  مشـــاورین  و 
روان  ســـامت  هفتـــه  مناســـبت  بـــه 
در ســـالن کنفرانـــس مرکـــز بهداشـــت 

اســـتان برگـــزار شـــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
دکتر درســتی معاون بهداشــت دانشگاه 
ــز بهداشــت اســتان ضمــن  و رئیــس مرک
عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن و تشــکر 

در  آموزش وپــرورش  همکاری هــای  از 
ســامت  حــوزه  برنامه هــای  ارتقــای 
مخصوصًا سامت روان و ضمن تبیین 
بهداشــت  جهانــی  روز  شــعار  اهمیــت 
ــوان  ــا عن ــاری ب ــال ج ــر( س روان )1۰ اکتب
نوجوانــان،  و  جوانــان  روان  ســامت   "
دنیــای در حــال تغییــر" توجــه، تمرکــز 
ســامت  برنامه هــای  جهت گیــری  و 
و  نوجوانــان  ســنی  گروه هــای  در  روان 
جوانــان را  مــورد تأکیــد قــرار داده و نقــش 

روانشناســان و مشــاورین را به طــور اعــم 
و مشــاورین مــدارس را به طــور خــاص در 
ایــن راســتا مورد تأکیــد قراردادند. ایشــان 
ــامت  ــای س ــه ارتق ــد ک ــان کردن خاطرنش
روان در مــدارس و در بیــن نوجوانــان و 
جوانــان نیازمنــد عــزم جــدی و مشــارکت 
ذی ربــط  ارگان هــای  همه جانبــه 
ــگاه  ــرورش و دانش ــٌا آموزش وپ مخصوص

علوم پزشــکی اســت.   
علمــی معــاون پرورشــی آموزش وپــرورش 
وضعیــت  تبییــن  بــا  اســتان 
ســامت  حوزه هــای  شــاخص های 
داشــت:  اظهــار  آمــوزان  دانــش  روان 
روان  ســامت  در  ســرمایه گذاری 
نوجوانــان و جوانــان تأمیــن آینــده ای 
افزایــش  و  توســعه  جهــت  در  روشــن 
بــا  بایــد  و  اســت  جامعــه  بهــره وری 
ــود  ــای موج ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم اس

مخصوصــًا ظرفیــت مشــاورین مــدارس 
برنامه هــای  غنی ســازی  بــه  نســبت 
ســامت روان در مــدارس اهتمــام جــدی 

کنیم.  
در ادامــه همایــش اســاتید و ســخنرانان 
ــالم  ــط س ــای رواب ــب در زمینه ه ــه ترتی ب
روان  ســامت  خانــواده،  در  والدیــن 
زندگــی  ســبک  جوانــان،  و  نوجوانــان 
راه هــای  جوانــان،  و  نوجوانــان  ســالم 
ارتقــای عزت نفــس و اعتمادبه نفس در 
نوجوانــان و جوانــان، فضــای مجــازی و 
آســیب های ناشــی از آن در نوجوانــان و 
جوانان، نشــاط، شــادابی و ســامت روان 
نوجوانــان و مــدارس مطالب مبســوطی 

ــد ــه نمودن ارائ
ــان ضمــن بحــث و  گفتنــی اســت در پای
تبادل نظــر بــه ســؤاالت شــرکت کنندگان 

پاســخ داده شد. 

آمار چون آب مایه آبادانی است، هشدار که استفاده 
نادرست از آن همچون سیل ویرانگر است

فنــاوری  توســعه  به ویــژه  نویــن  فناوری هــای  روزافــزون  گســترش  بــا  امــروزه 
اطاعــات و ارتباطــات در عرصه هــای مختلــف ازجملــه حــوزه ســامت، بهداشــت 
و درمــان؛ تحــوالت عظیمــی درزمینــٔه ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در حــال 

ــت. ــوع اس وق
نقــش آمــار و اطاعــات علمــی و بــه روز در برنامه ریــزی و مدیریــت هــر سیســتم بــرای 

ح و بســط نــدارد. بدیهــی اســت ایــن مهــم در  همــگان مشــهود بــوده و نیــاز بــه شــر
کلیــدی و حســاس اســت. دامنــه وســیع  حــوزه ســامت نیــز بــه دالیــل متعــدد بســیار 
متغیرهــای ایــن حــوزه و تخصصــی بــودن شــاخص های متعــدد ازیک طــرف و 
کاســتی های زیرســاخت علمــی و فنــی کشــور و کمبــود نیروی خبــره و توانمند و البته 
کان از  کم توجهــی بــه اســتفاده از آمــار و اطاعــات در تصمیم ســازی های خــرد و 
ســوی دیگــر باعــث شــده جایــگاه و شــأن نظــام آمــار و اطاعــات ســامت به انــدازه 
کاســتی های قابل توجهــی در برخــی آمارهــا  کافــی پررنــگ دیــده نشــود و ازایــن رو 

کم رنــگ شــده اســت. کلیــدی ایــن حــوزه  ظاهــر و عملکــرد 

گرامیداشــت، اول آبــان، روز ملــی آمــار و برنامه ریــزی و تبریــک  در ایــن راســتا ضمــن 
کارشناســان، دســت اندرکاران برنامــه آمــار و اطاعــات  ایــن روز به تمامــی مدیــران، 
حــوزه معاونــت بهداشــت انتظــار مــی رود تمامــی مدیــران ارشــد بــا نگاهــی نــو و بــذل 
ــا تاشــی بیش ازپیــش در جهــت  ــه حــوزه آمــار مجموعــه خــود، ب توجهــی خــاص ب
ارتقــاء شــأن و منزلــت آمــار و تصمیــم ســازی مبتنــی بــر شــواهد، در مدیریــت نظــام 

کوشــا باشــند. آمــار 
 دکتر عباسعلی درستی
معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان

دسترسی مجدد کاربران دانشگاه به پایگاه اطالعات 
UpToDate بالینی

 UpToDate بالینــی  اطاعــات  پایــگاه  بــه  دانشــگاه  کاربــران  مجــدد  دسترســی 
پایگاهــی  پایــگاه،  ایــن  اســت.  برقرارشــده    www.utdo.ir آدرس  طریــق  از 
کــه دربرگیرنــده منابــع اطاعاتــی بازبینی شــده و مبتنــی بــر شــواهد پزشــکی اســت. ایــن پایــگاه در حقیقــت یــک سیســتم پشــتیبان تصمیم گیــری  جامــع و بــروز اســت 
کمــک می کنــد تــا در مــورد تشــخیص، درمــان و مراقبــت از بیمــار بهتریــن تصمیــم را بگیرنــد. در ایــن مجموعــه  کــه بــه متخصصیــن بالینــی سراســر جهــان  بالینــی اســت 
بیــش از 44۰ نشــریه توســط ویراســتاران و نویســندگان بازبینــی می شــوند و به محــض انتشــار مطلــب مهــم جدیــد بــا داده هــای ایــن مجموعــه ترکیــب می شــود. 
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کالن شهری ایران در تبریز اولین رزمایش بزرگ زیستی 
رزمایش بزرگ پدافند غیرعامل )پدافند زیستی( در سه شهر تبریز، سراب، مرند به صورت همزمان اجرا شد

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه بــه نقــل از  مرکــز اورژانــس پیــش بیمارســتانی  بــه 
کــه مصــادف  ــز در ایــن رزمایــش  ــوم پزشــکی تبری و مدیریــت حــوادث دانشــگاه عل
حضــور  غیرعامــل  پدافنــد  گــروه   8 شــد.  برگــزار  غیرعامــل  پدافنــد  هفتــه  بــا 
کارگــروه )تریــاژ، تخلیــه،  کارگــروه  مســئولیت ســه  فعــال  داشــتند  کــه از ایــن هشــت 
درمــان( بهداشــت و پیشــگیری و تشــخیص و آشکارســازی بــر عهــده دانشــگاه 
کارگروه هــا مرتبــط بــا ســناریو )مســمومیت  ح وظائــف  علــوم پزشــکی تبریــز بــود و شــر

گرفــت. غذائــی 4۰۰ نفــر از دانــش آمــوزان مدرســه( انجــام 
هماهنــگ  و  تخصصــی  ســریع،  اقدامــات  از  تبریــز  فرمانــدار  راســت گو   مهنــدس 
ع جانشــین  کــرد. ســردار دکتــر زار مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تقدیــر 
گفــت: ســرعت، دقــت و هماهنگــی اورژانــس  رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
کم نظیــر بــود و به ســرعت اقدامــات تریــاژ، برپائــی  115 دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بیمارســتان صحرائــی و جابجایــی بیمــاران بــا اتوبــوس آمبوالنس  اقدامــات درمانی 

کــز درمانــی را به خوبــی انجــام داد. و انتقــال بــه مرا
کریمــی نیــا مدیــرکل بهداشــت ســازمان پدافنــد غیرعامــل نیــز در پایــان ایــن  دکتــر 
کشــور  ــور اظهــار داشــت: حرفه ای تریــن رفتــار در مانورهــای ســال های اخیــر در  مان
کــه توســط  را در بیمارســتان امــام رضــا تبریــز دیــدم و اقدامــات الزم بــرای بیمارانــی 
کیفیــت خــوب اجــرا شــد  اورژانــس بــه ایــن مرکــز درمانــی انتقال یافتــه بودنــد با
و بیمارســتان ســیار مرکــز مدیریــت حــوادث  در نزدیکــی اورژانــس بــرای ایزولــه 
اورژانــس 115 هــم  افــزود:  بــود. وی  برپــا  افزایــش ظرفیــت  افــراد و  نگه داشــتن 
بــا اقدامــات ســریع و تخصصــی و برپائــی بیمارستان  ســیار در محوطــه مدرســه 
اقدامــات ارزنــده ای را در حداقــل زمــان بــرای طیــف وســیعی از بیمــاران انجــام داد.

 دکتــر میرکتولــی معــاون آموزشــی و رئیــس اداره پدافنــد غیرعامــل ســازمان اورژانــس 
بــا ابــراز خرســندی از انجــام  کارهــای تیمهــای درمانــی در ایــن رزمایــش ابراز داشــت: 
برپائــی AMP در بیمارســتانهای ســینا و امــام رضــا )ع( و هماهنگــی فوق العــاده 

کارگــروه ســامت در  کارگروه هــا از نقــاط قــوت ایــن رزمایــش منحصربه فــرد بــود و 
کــه  کــرد و ایــن نشــان دهنده ایــن اســت  حــوادث و پدافنــد غیرعامــل بی نظیــر عمــل 
اقدامــات و تمرین هــا در حــوزه بحــران و پدافنــد در ایــن دانشــگاه  فعال و پویــا اســت
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا بیان نقــاط قوت ایــن رزمایش 
کارگروه هــای  اعضــای  و  درمانــی  بهداشــتی  تیم هــای  زیســتی  قــرارگاه  گفــت: 
ســه گانه کــه مســئولیت آن هــا بــا دانشــگاه بــود بــه نحــو احســن عمــل کردنــد و چارت 
فرماندهــی HICS بیمارســتان ســینا، امــام رضــا )ع( فعــال شــد. EOC دانشــگاه در 
ارزیــاب معاونت هــای غــذا دارو، بهداشــت،  اســتاندارد فعــال و تیم هــای  زمــان 
اورژانــس، EOC بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و اقدامــات مطلــوب را انجــام دادند.
دکتــر صومــی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد: بــا همــکاری ســازمان پدافنــد غیرعامــل، 
داروئــی،  اســتراتژیک  انبــار  توکســیکولوژی،  مرکــز  کشــور،  اورژانــس  ســازمان 
کــه  ســاختمان پدافنــد غیرعامــل و مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
اقدامــات  اولیــه آن هــا انجام شــده احــداث و بــه بهره بــرداری برســد و دغدغــه هــرروز 

ــوم پزشــکی  تبریز اســت. ــات در دانشــگاه عل ــه داشــتن ایــن امکان ک مــن 
کل 85۰ بیمــار در ســه شــهر تبریــز، ســراب، مرنــد تحــت  الزم بــه ذکــر اســت در 

یافتنــد. انتقــال  درمانــی  کــز  به مرا نفــر  و 15۰  گرفتنــد  قــرار  درمانــی  اقدامــات 
ــگاه در  ــی EOC دانش ــا هماهنگ ــان و ب ــش بزرگ  همزم ــن رزمای ــت در ای ــی اس گفتن
ســه منطقــه بیمارســتان ســینا، بیمارســتان امــام رضــا )ع(، مدرســه شــهید مدنــی، 
بیمارســتان ســیار توســط اورژانــس  در ســریع ترین زمــان ممکــن برپــا شــد و عــاوه بــر 
ایزوله  نگه داشــتن بیماران از شــلوغی محوطه اورژانس بیمارســتان جلوگیری شد.

پیشنهاد ها: 
مانور ساالنه جهت افزایش هماهنگی و به روزرسانی توانمندی اجرا شود.

کاهــش ترافیــک محــل حادثــه در تمامــی بحران هــا و عــدم ورود افــراد غیــر درمانــی 
در فیلدهــای بحــران.
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پیام مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
به مناسبت روز جهانی کاردرمانی

کتبــر- 5 آبــان(، فرصتــی اســت بــرای معرفــی رشــته ی  کاردرمانــی )27 ا روز جهانــی 
کاردرمانی و بهانه ای است برای سپاسگزاری از همکاران این حوزه از توان بخشی 
کثر  کیفیت زندگی مراجعه کنندگان و کسب حدا که با تاش و تعهد در جهت ارتقاء 
اســتقال در فعالیت هــای روزمــره ی زندگــی آن ها تاش می کنند.  ضمن نکوداشــت 
کنار ســایر اعضای تیم  کار درمانگر، در  این روز، امیدوارم با تاش تمامی همکاران 

کاردرمانی و تســکین آالم مردم نیازمند برداریم. بر خود الزم می دانم از تاش های  کشــور، تقویت جایگاه  گامی در جهت توســعه ی نظام ســامت  توان بخشــی و پزشــکی، 
کرده و این روز را به همه ی اســاتید، دانشــجویان و همکاران عزیز تبریک عرض نمایم. گام برمی دارند، تشــکر  که در جهت اعتای این رشــته  کار درمانگران عزیز  تمامی 
دکتر احمد محمدی
مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تفاهم نامه بین دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران معاونت علمی و فن آوری ریاست 
جمهوری و اختصاص پانزده سهمیه پسادکترا

در راســتای تفاهم نامــه منعقــده بیــن دانشــگاه و صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فــن آوران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و اختصــاص پانــزده ســهمیه 
پســادکترا از طــرف آن صنــدوق حــوزه معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه در نظــر دارد طــی فراخــوان نســبت بــه اختصــاص ســهمیه پســادکترا به افــراد واجد شــرایط اقدام 
کثــر ســقف مبلــغ اختصاصــی بــه دوره  نمایــد. افــراد متقاضــی بــا توجــه بــه شــیوه نامه اجرائــی زیــر نســبت بــه ارســال مــدارک و مســتندات اقــدام نماینــد. شــایان ذکر اســت: حدا
پســادکتری 324/۰۰۰/۰۰۰ اســت که از این مبلغ شــصت درصد توســط صندوق و مابقی هزینه از طرف دانشــگاه پرداخت خواهد شــد. ضمنًا”ارائه امتیاز برون داد موردنظر 
گانــه لحــاظ خواهــد شــد. بــرای ســهم اعتبــار تخصیص یافتــه از طــرف معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه ضــروری بــوده و عــاوه بــر بــرون داد موردنظــر صنــدوق جدا

دکتر محبوب نعمتی، معاون غذا و داروی دانشگاه:
همکاری مدیران مراکز پخش داروی استان قابل تحسین بوده ولی هماهنگی بیشتر با معاونت غذا و دارو باید 

مدنظر قرار گیرد

کز پخش  بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز نشســت مدیــران مرا
ــر داروی اســتان در ســالن کنفرانــس ایــن  ــا معــاون غــذا و دارو و مدی دارویــی اســتان  ب
معاونــت برگــزار شــد. در ایــن نشســت دکتــر محبــوب نعمتــی معــاون غــذا و دارو ضمــن 
کید  خوشــامدگویی بــه مدعوین نســبت به هماهنگی جهت توزیــع داروهــای خاص تأ
کــرد. دکتــر نعمتــی ادامه داد: هرگونه تغییر در خصوص پخــش انواع داروهــای خاص و 
بعضًا کمیاب صرفًا با هماهنگی این معاونت انجام شــده و هیچ شــرکت پخشــی مجاز 
نیســت بــدون هماهنگــی بــا ایــن معاونــت دارویــی را عــودت و یــا تغییراتــی در خصوص 
کــه البتــه ایــن موضــوع نســبت بــه قبــل بســیار اصاح شــده  نحــوه توزیــع انجــام دهــد 
کــز پخــش تشــکر می کنــم ولــی هماهنگــی  و از ایــن بابــت قدردانــی و از مدیــران مرا
کــز پخــش بــا معاونــت غــذا و دارو در روزهــای  بیش ازپیــش و همــکاری بیشــتر مرا
کــز پخــش  آتــی مدنظــر اســت. وی ادامــه داد: در خصــوص مشــکات نقدینگــی مرا

نیــز بــا هماهنگی هــای انجام شــده بــا دانشــگاه بیشــتر بدهی هــای 
و  دولتــی  داروخانه هــای 

کز پخش  بیمارســتانی پرداخت شــده و تمــام ســعی مــا ایــن خواهد بود که نقدینگــی مرا
از طــرف دانشــگاه لطمــه نخــورده و بدهی هــا کاهــش یابــد. دکتــر حســن آقاجانــی مدیــر 
دارو و مواد اعتیادآور استان نیز گفت: مصرف بعضی داروها در استان به صورت شناور 
بــوده و کاهــش هیــچ دارویــی در اســتان به صــورت دقیــق قابــل پیش بینــی نیســت ولی 
داروهــای بیمــاران خــاص در اولویــت بــوده و با توزیع و هماهنگی به موقع ســعی خواهد 
شــد که کمبود داروهای خاص توســط بیماران احســاس نشــود و این امر با هماهنگی 
ــا داشــتن جلســات و  ــا داروخانه هــا و همــکاری معاونــت غــذا و دارو و ب ــز پخــش ب ک مرا
کــز پخــش  نشســت هایی بــا زمان بنــدی کمتــر میســر خواهــد شــد. وی همچنیــن از مرا
دارویــی خواســت به هیچ عنــوان بــرای توزیــع دارو ســلیقه ای عمل نکــرده و ماننــد قبــل 
در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل در خصــوص نحــوه توزیــع و پرداخت هــای داروخانه هــا 

بــا ایــن معاونــت هماهنــگ شــوند.
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سمینار سالمت مادر و نوزاد، ترویج تغذیه با شیر مادر، زیربنای زندگی سالم

ســمینار ســامت مــادر و نــوزاد، ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر، زیربنــای زندگــی ســالم؛ همــراه بــا آموزش هــای عملــی در مهارت هــای 
گروه  شــیردهی توســط معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز و با همکاری مرکز آموزشــی درمانی الزهرا تبریز و اســاتید 
کمیته کشوری ترویج تغذیه با  که با حضور دکتر راوری عضو  گزارش روابط عمومی در این سمینار  کودکان تبریز برگزار شد. به 
گردید، عاوه بر ارائه تئوری ســخنرانی ها، مهارت ها به صورت عملی بر بالین بیمار انجام شــد و شــرکت کنندگان پس از  شــیر مادر و مربیان کشــوری مشــاوره شــیردهی اجرا 
آموزش های تئوری بر بالین شیرخواران مشکل دار در بخش NICU  و بخش بعد از زایمان مرکز آموزشی درمانی الزهراء حاضر شدند و آموخته های خود را تمرین نمودند.

نجات معجزه آسای مادر باردار

بیمــار خانــم بــاردار 26-25 هفتــه، 31 ســاله اهــل و ســاکن روســتاهای اطــراف ملکان با 
 ،  IVF شــکایت آبریــزش از چنــد روز قبــل از بســتری، ســابقه نازایــی 15 ســاله، دو نوبــت
ــا احتمــال کوریــو آمنیونیــت جهــت ختــم بــارداری بــه اتــاق  ــا تــب بــاالی 4۰ درجــه ب ب
عمــل منتقل شــده بــود و پــس از خــروج جنیــن مــرده و بدبــو به صــورت انتوبــه بــا حــال 
عمومــی بســیار وخیــم بــا ضربــان قلــب بــاالی 14۰، تعداد تنفــس بــاالی 5۰ و فشــارخون 
زیــر 8۰ میلی متــر جیــوه بــه بخــش ICU مرکــز الزهــراء منتقــل شــد. در چنــد ســاعت 
ــار  ــج دچ ــار به تدری ــیس بیم ــدت سپس ــل ش ــه دلی ــش ICU ب ــور در بخ ــتین حض نخس
ســندرم زجر تنفســی شــدید )ARDS( ناشــی از سپسیس، انسفالوپاتی، درگیری کلیوی 
کاردیومیوپاتــی ناشــی از سپســیس و نهایتــًا multiorgan failure شــد به طوری کــه  و 
کراتینین هــای بیمــار تــا حــد WBC ،4.8 تــا 37۰۰۰، آنزیم هــای کبــدی بیــش از 15 برابر 

نرمــال، اختــال انعقادی در حد فیبرینوژن کمتــر از 8۰ هزار، INR بــاالی 2.5 گردید. روز 
دوم بســتری در بخش ICU دچار آسیســتول شــده و تحت CPR کاســیک قرار گرفت. 
اقدامــات مراقبتــی حمایتــی و درمانــی بخــش ICU تحــت نظــارت فــوق تخصص های 
ICU مرکــز الزهــراء )س( جنــاب آقــای دکتر ســید هادی ثقلینی و ســرکار خانم دکتر زهره 
اســتادی انجــام شــد. بــا اقدامــات درمانــی مناســب بــر اســاس آخریــن گایدالیــن درمــان 
سپســیس و بــا اســتعانت از درگاه حق تعالــی ســیر بالینــی بیمــار روزبــه روز بهتــر شــد بیمــار 
پــس از حــدود 19 روز از دســتگاه تهویــه مکانیکــی جــدا شــد عملکــرد ســایر ارگان هــای 
کنــون پــس از گذشــت 25 روز بســتری در بخــش  بیمــار بهبــودی قابل قبــول داشــت. ا
ICU بیمــار بــا حال عمومی بســیار خوب، هوشــیاری کامــل، آزمایش های نرمال تحت 

فیزیوتراپــی و گذرانــدن دوره نقاهــت در بخــش ICU اســت.

پنج سرطان نخست در آذربایجان شرقی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آخرین وضعیت شیوع سرطان های 

مختلف در آذربایجان شرقی را تشریح کرد

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریز، دکتر »عباســعلی 
کــرد:  بــا  اظهــار  دراین بــاره  درســتی«، 
پنــج  بــه مســتندات موجــود،  توجــه 
در  مــردان  در  نخســت  ســرطان 
ســرطان های  را  شــرقی  آذربایجــان 
معــده، پوســت، مثانــه، مــری و روده 
ســرطان های  و  داده  تشــکیل  بــزرگ 
ــده و روده  ــری، مع ــت، م ــتان، پوس پس
بــزرگ نیــز جــزو پنــج ســرطان نخســت 
در زنــان اســتان بــوده و میــزان شــیوع 
ســرطان در اســتان مــا 141 نفــر در هــر 

ــت.   ــر اس ــزار نف 1۰۰ ه
شــیوع  میــزان  این کــه  بیــان  بــا   وی 
ســرطان در دنیــا، 2۰5 نفــر در هــر 1۰۰ 
هــزار نفــر در مــردان و 165 نفــر در هــر 
ــزود: در  ــت، اف ــان اس ــر در زن ــزار نف 1۰۰ ه

ــزان  ــی، می ــای جهان ــا آماره ــه ب مقایس
شــیوع ســرطان در ایــران، کم تــر بــوده 
و متوســط شــیوع آن در هــر دو جنــس، 

ــت.   ــر اس ــزار نف ــر 1۰۰ ه ــر در ه 158 نف
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی   معــاون 
کــرد:  خاطرنشــان  تبریــز  پزشــکی 
بــه  ابتــا  آمــار  بــودن  کــم   باوجــود 
در  آن  شــیوع  آمــار  ایــران،  در  ســرطان 
ــا،  ــاط دنی ــایر نق ــد س ــز همانن ــران نی ای
رو بــه افزایــش اســت، بــا نگاهــی بــه 
آمارهــای جهانــی، خواهیــم دیــد کــه 
آمــار ابتــا بــه ســرطان در دنیــا، روزبه روز 
ســازمان  و  بــوده  افزایــش  حــال  در 

ــی در ســال 2۰۰7، ایــن  بهداشــت جهان
ــت  ــس از گذش ــه پ ــود ک ــار را داده ب اخط
ــزان شــیوع ســرطان  ــال، می چندیــن س
یــک  نفــر،   1۰ هــر  از  و  افزایش یافتــه 
ــود. ــد ب ــا خواه ــرطان، مبت ــه س ــر، ب نف
ایــن پرســش  بــه    درســتی در پاســخ 
بــه  ابتــا  بــرای  زمینه ســاز  علــل  کــه 
افــزود:  هســتند،  کدام هــا  ســرطان، 
مطالعــات  مــا  کشــور  در  متأســفانه 
زمینــه  ایــن  در  زیــادی  تحقیقــات  و 
یــا  و  آمارهــا  و  اســت  انجام نشــده 
برخــی علــل احتمالــی، قابــل اســتناد 
و اعتمــاد نیســتند، بــرای اظهارنظــر در 
ایــن زمینــه و رســیدن بــه یــک نتیجــه 
انجــام  بــه  نیــاز  قطعــی،  و  درســت 

اســت. طوالنی مــدت  تحقیقــات 
  وی خاطرنشــان کــرد: در اســتان مــا 
تحــت  تحقیقاتــی  طــرح  یــک  نیــز 
خامنــه  شــهر  در  »کوهــورت«  عنــوان 
جمعیتــی  بــا  شبســتر  شهرســتان 

ــه  ــت مطالع ــر، تح ــزار نف ــر 15۰ ه بالغ ب
بــوده و پــس از تمــام شــدن ایــن طــرح، 
ــر داد. ــه، نظ ــن زمین ــوان در ای ــاید بت ش

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی   معــاون 
برخــی  بــه  اشــاره  بــا  تبریــز  پزشــکی 
اقدامــات معاونت بهداشــتی دانشــگاه 
تغییــر  خصــوص  در  پزشــکی  علــوم 
ــه ای  ــای تغذی ــی و روش ه ســبک زندگ
یــادآور  ســرطان،  از  پیشــگیری  بــرای 
شــد: بحــث تغذیــه، یکــی از 15 برنامــه 
ازجملــه  و  بهداشــت  وزارت  مهــم 
مــواردی اســت کــه پــس از طــرح تحــول 
ســامت، موردتوجــه قرارگرفتــه اســت 
نیــز  مــا  اســتان  بهداشــت  شــبکه  و 
مختلــف  کمپین هــای  برگــزاری  بــا 
و  و شــکر«  نمــک  بــه  »نــه  همچــون 
بــه  حــذف روغــن اضافــی و تشــویق 
مصــرف لبنیــات و ســبزی ها، تــاش 
را  مــردم  تغذیــه ای  الگوهــای  تــا  دارد 

اصــاح کنــد.
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نشست معرفی پروژه پیشگام خدمات جامع سالمت 
روانی و مراقبت های اجتماعی )سراج( شهرستان 

اسکو

بــا حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، مدیــرکل دفتــر ســامت روانــی 
علــوم  دانشــگاه های  بهداشــت  معاونیــن  و  بهداشــت  وزارت  اعتیــاد  و  اجتماعــی 
و  زنجــان  یــزد،  صدوقــی  شــهید  مازنــدران،  ایــران،  تهــران،  تبریــز،  پزشــکی 
کردســتان، نشســت معرفــی پــروژه ســراج شهرســتان اســکو در تبریــز برگــزار شــد.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از روابــط عمومــی  بــه 
شــبکه جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان اســکو، نشســت معرفــی پــروژه پیشــگام 
خدمــات جامــع ســامت روانــی و مراقبت هــای اجتماعــی )ســراج(  شهرســتان اســکو با 
حضور دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 
دکتــر حاجبــی مدیــرکل اداره ســامت روانــی اجتماعــی و پیشــگیری و درمــان اعتیــاد 
وزارت بهداشــت، دکتــر دمــاری مدیــر اجرایــی پــروژه پیشــگام خدمــات جامــع ســامت 
روانــی و مراقبت هــای اجتماعــی، دکتــر ونــداد شــریفی معــاون اجرایــی پــروژه پیشــگام 
خدمــات جامــع ســامت روانــی و مراقبت هــای اجتماعــی  و معاونیــن بهداشــتی و 
روســای ادارات ســامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشــگاه های علوم پزشکی تبریز، 
کردســتان و دکتــر هاشــمی  تهــران، ایــران، مازنــدران، شــهید صدوقــی یــزد، زنجــان و 
اقــدم، سرپرســت شــبکه جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان اســکو برگــزار شــد.
ــوم پزشــکی و خدمــات  در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه عل
ــه معرفــی  گویــی  ب بهداشــتی درمانــی تبریــز ضمــن عــرض خیرمقــدم و خوش آمــد 
پــروژه پیشــگام خدمــات جامــع ســامت روانــی و مراقبت هــای اجتماعــی )ســراج( و 
اجــرای آن در ســطح شهرســتان اســکو پرداختــه و افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پایلــوت 
گام های مثبت در  کشــوری در اســتان آذربایجان شــرقی )شهرســتان اســکو( یکی از 

ارتقــای ســامت روانــی و اجتماعــی شهرســتان اســت ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره 
بــه  پایــش و ارزشــیابی موفقیت آمیــز ایــن پروژه توســط کارشناســان وزارت بهداشــت 
کل ســامت  در دوره هــای مختلــف، از  مجریــان و دســت اندرکاران برنامــه )اداره 
روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت، موسســه ملــی تحقیقــات ســامت 
ایــران، معاونــت بهداشــت اســتان آذربایجــان شــرقی، فرمانــداری شهرســتان اســکو 

و شــبکه جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان اســکو( قدردانــی نمــود.
بــه  در ادامــه دکتــر حاجبــی مدیــرکل اداره ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد  
ح در ســطح شهرســتان پرداخته  معرفــی پــروژه پیشــگام و اســتراتژی اجــرای ایــن طر
و افــزود: اجــرای پــروژه پیشــگام خدمــات جامــع ســامت روانــی و مراقبت هــای 
اجتماعــی در ســطح شهرســتان اســکو یکــی مهم تریــن پروژه هــای وزارت بهداشــت 
کــه شهرســتان  کاهــش اختــاالت روان پزشــکی اســت  در ارتقــای ســامت روان و 

کنــون بســیار موفــق عمــل نمــوده اســت. اســکو در اجــرای ایــن پــروژه تا

برگزاری اولین جلسه تشکیل خیریه تخصصی دندانپزشکی استان آذربایجان شرقی

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  بـــه 
اولیـــن جلســـه  تبریـــز  علـــوم پزشـــکی 
تشـــکیل موسســـه خیریـــه تخصصـــی 
دندانپزشـــکی اســـتان آذربایجان شرقی 
بـــا حضـــور جمعـــی از مســـئولین و خیریـــن حـــوزه دندانپزشـــکی اســـتان تشـــکیل شـــد.
گفـــت: خیریـــن زیـــادی در حـــوزه   معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
اعضـــای  و  ازجملـــه دندان پزشـــکان، دانشـــجویان  دنـــدان  و  بهداشـــت دهـــان 
قالـــب  در  یـــا  و  انفـــرادی  به صـــورت  اســـتان  ســـطح  در  دانشـــگاه  هیئت علمـــی 
کـــم برخـــوردار  ســـازمان های مردم نهـــاد و یـــا اردوهـــای جهـــادی در نقـــاط مختلـــف و 
کـــه بســـیار  کشـــور فعالیـــت می کننـــد   اســـتان و حتـــی در دیگـــر اســـتان های محـــروم 

قابل تقدیـــر اســـت.
 دکتـــر طاهـــر اقـــدم افـــزود: همـــکاری معاونـــت اجتماعـــی وزارت بهداشـــت در ایـــن 
کلینیـــک ســـیار دندانپزشـــکی  خصـــوص فوق العـــاده اســـت و تأمیـــن 3 دســـتگاه 
ــتا اســـت ولـــی بـــرای اینکـــه ارائـــه بهینـــه خدمـــات خیرخواهانـــه در  در همیـــن راسـ
کـــم برخـــوردار اســـتان به صـــورت منســـجم و ســـاختارمند باشـــد تأســـیس  مناطـــق 

ــروری اســـت. خیریـــه تخصصـــی دندانپزشـــکی ضـ
گفـــت: اقدامـــات   دواتگـــری رئیـــس اداره خیریـــن و مؤسســـات خیریـــه دانشـــگاه 
همچنیـــن  و  هیئت مدیـــره  و  مؤســـس  هیئـــت  تشـــکیل  خصـــوص  در  اساســـی 
انتخـــاب دکتـــر رضـــا شـــعبانی به عنـــوان دبیـــر خیریـــه جهـــت پیگیـــری امـــورات 

ازجملـــه تصمیمـــات اساســـی ایـــن جلســـه بـــود.
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آغاز مرحله سوم بتن ریزی فونداسیون پروژه 
بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی تدبیر در تبریز

آغــاز  از  دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
مرحلــه ســوم بتن ریــزی فونداســیون پــروژه بیمارســتان 1۰۰۰ تخــت خوابــی 
گفت وگــو بــا روابــط  تدبیــر در تبریــز خبــر داد. دکتــر محمدحســین صومــی در 
کــرد: ایــن  عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
بیمارســتان هــزار تخــت خوابــی در زمینــی بــه مســاحت 5۰ هــزار مترمربــع و در 
زیــر بنایــی حــدود 14۰ هــزار مترمربــع باالتــر از هتــل پــارس تبریــز، نرســیده بــه 
روســتای شــادآباد در حــال احــداث اســت، بــر اســاس برآوردهــای اولیــه، میــزان 
اعتبــار موردنیــاز بــرای احــداث ایــن بیمارســتان، 7۰۰ میلیــارد تومــان بــوده و 

پیمانــکاری آن را قــرارگاه خاتم االنبیــاء بــر عهــده دارد.
کــرد: احــداث ایــن بیمارســتان هــزار تخــت خوابــی جــزو مصوبــات  وی اضافــه 
ســفر ریاســت جمهــوری بــه تبریــز بــود و در ایــن ســفر قــرار شــد تــا 15۰ میلیــارد 
ــگاه  ــز دانش ــی را نی ــود و مابق ــاص داده ش ــروژه اختص ــن پ ــه ای ــار ب ــان اعتب توم
کنــد. علــوم پزشــکی تبریــز از محــل تهاتــر زمیــن و ســایر منابــع دانشــگاه تأمیــن 
ــرای احــداث ایــن  ــار ب ــارد تومــان اعتب کنــون حــدود 3۰ میلی وی ادامــه داد: تا
پــروژه هزینــه شــده اســت، ایــن پــروژه شــش بلــوک داشــته و مرحلــه ســوم 
بتن ریــزی فونداســیون بلــوک ب آن بــه مــدت ســه شــبانه روز در ســه نوبــت در 
کوتاهــی  حــال انجــام بــوده اســت، ایــن حجــم از بتن ریــزی در چنیــن مــدت 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــاال اس ــت ب ــا مقاوم ــی ب ــوده و از بتن های ــر ب بی نظی
ــا بیــان اینکــه میــزان مقاومــت در بتن ریــزی ســاختمان، برابــر  دکتــر صومــی ب
کــرد: در بتــن ریــزی پــروژه  کیلوگــرم بــر ســانتی متر مربــع اســت، بیــان  ــا 35۰  ب
بــر  کیلوگــرم  مقاومــت 5۰۰  بــا  بتــن   از  تدبیــر  تختخوابــی  هــزار  بیمارســتان 

ســانتی متر مربــع اســتفاده شــده اســت.
گذشــته  کــرد: عملیــات احــداث ایــن پــروژه از نیمــه دوم ســال  وی خاطرنشــان 
کنــون در مرحلــه  ک بــرداری آن بــه اتمــام رســیده اســت و هم ا آغــاز شــده و خا
اجــرای اســکلت قــرار دارد، اســکلت اورژانــس بیمارســتان نیــز تکمیــل شــده و 

امیدواریــم طــی چهــار ســال آینــده بــه بهره بــرداری برســد.

کارگاه آموزشی آشنایی با مهارت های فرزندپروری 
برای والدین کودکان ۱2-2 سال برگزار شد

وزارت  اعتیــاد  و  اجتماعــی  روانــی،  ســامت  دفتــر  سیاســت های  راســتای  در 
مهارت هــای  “آموزشــی  دوروزه  کارگاه  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
کــودک 12-2 ســال”  در روزهــای 5 و 6  آبــان،  فرزندپــروری بــرای والدیــن دارای 
کــز و مجتمع هــای ســامت تابعــه برگــزار شــد. ویــژه کارشناســان ســامت روان مرا

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز: رحیمی اصل مســئول 
ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریز، در ابتدای کارگاه پس از خیرمقدم گویی، در خصوص اهمیت آموزش های 
روان شــناختی والدیــن و اهمیــت ســامت خانــواده موضوعاتــی را  بیــان نمــود.

کــودک و نوجــوان و عضــو هیئت علمــی  در ادامــه دکتــر کریمــی ثانــی روانشــناس 
دانشــگاه  بــه ارائــه مطالــب آموزشــی در حوزه هــای ذیــل پرداختنــد:

مدیریت رفتارهای نامناسب �
 دستور دادن و قانون گذاری �
تقویت رفتارهای مطلوب کودکان �
علل بروز مشکات رفتاری کودکان و ارتباط مثبت با کودکان �
فرزندپروری با آموزش اصول مدیریت رفتار کودکان برای والدین �
آمادگی برای مدیریت موقعیت های دشوار و برنامه ریزی برای آینده �

تشکیل جلسه هماهنگی برای تسریع اجرای تعهدات 
کرمانشاه تالشگران جامعه سالمت استان در منطقه زلزله زده 

احداث دو ساختمان »مرکز جامع سالمت« در 
منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه هماهنگــی  بــه 
ــرپل  ــه زده س ــه زلزل ــامت در منطق ــع س ــز جام ــداث دو مرک ــریع در اح ــرای تس ب
کــه بــا حضــور خیریــن، مســئولین، اســاتید  زهــاب تشــکیل شــد. در ایــن جلســه 
و کارکنــان خیــر دانشــگاه بــا رئیــس دانشــگاه برگزار شــد گزارشــی از رونــد اجرایی 
احــداث دو مرکــز جامــع ســامت در ســرپل زهــاب ارائــه شــد. گفتنی اســت:  دکتر 
صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از همــه افــراد حقیقــی و حقوقــی 
کــرد تــا بــا مســاعی و مشــارکت خــود امــکان  کــه تعهــد داده بودنــد درخواســت 

اتمــام پروژه هــا را تــا پایــان تیرمــاه 1398 فراهــم ســازند.

جلسه ارزیابی مانور پدافند غیرعامل زیستی

گــزارش روابــط عمومــی  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز: پــس از برگــزاری  بــه 
مانــور پدافنــد غیرعامــل زیســتی جلســه ای در خصــوص ارزیابــی مانــور بــا حضور 
اعضــای چــارت بحــران و بایــا در محــل اتــاق جلســات مرکــز آموزشــی و درمانــی 
ســینا برگــزار شــد و نقــاط ضعــف و قــوت و مــوارد قابــل ارتقــاء بررســی و اقدامــات 

الزم جهــت آمادگــی در مــوارد این چنینــی بــه تصویــب اعضــاء رســید.

ده
یزا

عل
مد

ح
د م

هزا
ر: ب

خب
س 

شنا
کار

ی
دای

مه 
اط

: ف
خبر

س 
شنا

کار
ی

دای
مه 

اط
ر: ف

خب
س 

شنا
کار

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار

39فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 381397 فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 1397



 ضرورت رعایت استفاده از آدرس صحیح ورود به اینترنت

دسترسی به اینترنت برای کاربران سایت دانشگاه 
با ایجاد سرورهای متعدد تسهیل شد

بــه اطــاع می رســاند جهــت دسترســی ســریع همــکاران، اعضــای هیئت علمــی و 
دانشجویان به اینترنت دانشگاه، سرورهای متعددی در حال راه اندازی و اضافه 
شدن به سیستم موجود است. لذا از کلیه ی کاربران  تقاضا می شود برای بهبود 
ســرعت دسترســی و ســهولت، از ســرورهای مربــوط بــه هــر مرکــز اســتفاده نماینــد.

   ناحیه ی اول: 

معاونت آموزشی، دانشجویی، فناوری، دانشکده های توان بخشی، پیراپزشکی، 
علــوم نویــن، مرکــز آموزشــی درمانی شــهید مدنــی، تربیت بدنــی، امــور فرهنگــی

https://account.tbzmed.ac.ir:4081

ناحیه ی دوم:

دانشــکده های دندانپزشــکی، بهداشــت، تغذیــه، داروســازی، پزشــکی، مرکــز 
کتابخانــه مرکــزی، آزمایشــگاه جامــع، مرکــز  آموزشــی و درمانــی امــام رضــا، 

تحقیقــات ایمونولــوژی

https://account3.tbzmed.ac.ir:4081

ناحیه ی سوم:

ســاختمان مرکــزی )ریاســت(، ســاختمان معاونــت درمــان، مرکــز تحقیقــات و 
توســعه )ســاختمان پشــمینه(

https://account2.tbzmed.ac.ir:4081

کلیه ی سامانه های دانشگاه و وزارت متبوع  که  کر است  الزم به ذ
کانت در دسترس است. کان بدون نیاز به ا کما

اطالعیه استفاده از اینترنت دانشگاه
جهت ارتقای کیفیت استفاده از پهنای باند 

اینترنت دانشگاه

کیفیــت اســتفاده    بــه اســتحضار همکاران محتــرم مــی رســاند جهت ارتقــای 
از پهنــای بانــد اینترنــت دانشــگاه و دسترســی بــه تمامــی ســایت هــا، منابــع و 
امــکان Load balancing، ایــن مدیریــت روش هــای ذیــل را فراهــم نمــوده 

اســت:
 همکاران محترم می توانند برای استفاده از اینترنت هم از  �

طریق Proxy )با تنظیم آدرس های  )192.168.127.1 و 192.168.1
کانتینگ فایروال کریو به اینترنت  27.3( و هم از طریق آدرس های ا

دسترسی داشته باشند.
کز زیر مجموعه دانشگاه قابل دسترسی  �  هر دو روش برای تمامی مرا

است.
مراحل تنظیم آدرس های Proxy طبق روال قبل می باشد. �

Internet Explorer: tools--> internet options--> 
connections--> lan settings

کرده و در  � تیک مربوط به proxy server را فعال 
قسمت address آدرسهای فوق)Proxy(  را وارد نمائید.

 برای بقیه مرورگرها نیز تنظیمات پیش  �
فرض Internet Explorer خودکار تنظیم می شود.

کانتینگ کریو، باید حتما تیک  � جهت استفاده از اینترنت از طریق ا
مربوط به Proxy در مرورگر برداشته شود.

: kerio کانتینگ فایروال آدرس های ا
https://account.tbzmed.ac.ir:4081
https://account2.tbzmed.ac.ir:4081
https://account3.tbzmed.ac.ir:4081 
که با proxy آیــزا امــکان پذیــر نبود، بــرای  کریــو  مــا بقــی آدرس هــای فایــروال 

کــز، در نظــر گرفتــه شــده اســت. بهبــود ســرعت ترافیکهــای خــاص و ویــژه مرا
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کارشناسان آمار و اطالعات و سوپروایزرهای سامانه سیب به مناسبت روز "آمار" نشست فصلی 
به مناسبت روز "آمار" نشست فصلی کارشناسان آمار و اطالعات و سوپروایزرهای سامانه سیب شبکه های 

بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی در شبکه جامع و همگانی سالمت شهرستان اسکو برگزار شد

روز  مناســبت  بــه  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 
ــوپروایزرهای  ــات و س ــار و اطاع ــئولین آم ــان و مس کارشناس ــی  ــت فصل ــار،  نشس آم
ســامانه ســیب شــبکه های بهداشــت و درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 
محــل جلســات شــبکه جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان اســکو برگــزار شــد، در 
ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر هاشــمی اقــدم رئیــس شــبکه جامــع و همگانــی ســامت 
کارشناســان آمــار و ســوپروایزرهای ســامانه ســیب  شهرســتان اســکو، روز آمــار را بــه 
کارشناســان آمــار را یکــی از مهم تریــن بازوهــای مدیــران در ســطوح  گفــت و  تبریــک 
آمــار و اطاعــات نمی تــوان در هیــچ  بــدون  یــادآور شــد:  مختلــف بیــان نمــود و 

زمینــه ای برنامه ریــزی نمــود.
ایشــان در ادامه به رتبه برتر شهرســتان اســکو در ســامانه ســیب اشــاره و خاطرنشــان 
ــت و  ــامت اس ــوزه س ــم در ح ــامانه های مه ــی از س ــیب یک ــامانه س ــت: س گف ــد و  ش
می تــوان بــا اســتفاده از آن، اطاعــات و آمــار ارزشــمندی در خصــوص ســامت مــردم 
گــروه مدیریــت آمــار و اطاعــات و تحلیــل  کــری، مدیــر  کســب نمــود. ذا در جامعــه 
عملکــرد معاونــت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز، ضمن تبریــک  روز”آمار” 

ــش روز  ــه همای ــداف و برنام ــان اه ــه بی ــکو،  ب ــبکه اس ــرد ش ــه عملک ــادن ب ج نه و ار
آمــار پرداخــت و شــاخص ترین و اساســی ترین هــدف ایــن همایــش را “اســتقرار 
کلیــه ســطوح 1 و 2 و 3 “ و آمــوزش  ــواده در  نظــام ارجــاع الکترونیکــی پزشــک خان
کارشناســان آمــار و ســوپروایزرهای ســامانه ســیب و بسترســازی مناســب ارجــاع 

کــرد. الکترونیکــی در ســطح شهرســتان بیــان 
کارشــناس آمــار و اطاعــات و تحلیــل عملکــرد مرکــز بهداشــت اســتان و عضــو  یــاری 
ســتاد راهبــردی نظــام ارجــاع دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه بیــان دســتورالعمل های 
ــه ســطح 2 اشــاره نمــود و در  نحــوه اســتقرار نظــام ارجــاع الکترونیکــی از ســطح 1 ب
را  آن  قابل توجــه   و  قــوت  نقــاط  شهرســتان ها،  پایــش  پس خورانــد  خصــوص 

موردبررســی قــرارداد.
اســامی  کارشــناس پنــل مدیریــت آمــار و اطاعــات و تحلیــل عملکــرد مرکز بهداشــت 
اســتان وضعیــت فرآینــد ثبــت پنل هــای مدیریت، اطاعــات را بر اســاس پایش های 
ــان و  کارشناس ــه از  ــر برنام ــت در آخ ــی اس ــد.  گفتن ــی قراردادن ــتانی موردبررس شهرس
ســوپروایزرهای برتــر شهرســتان ها بــا اهــدای لــوح و هدایایــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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معاونــت  بــا  اســتان  جوانــان  مردم نهــاد  ســازمان های  جلســه  در 
شــد ح  مطــر تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی 

جوانان نه تنها مشکل جامعه نیستند بلکه خود راه حل 
بسیاری از مشکالت جامعه هستند

امـــور  و  فرهنگـــی  معـــاون  زاده  تقـــی  دانشـــگاه،  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
گفـــت: تعـــداد ســـمن های  کل ورزش و جوانـــان آذربایجـــان شـــرقی  جوانـــان اداره 
آنـــان  فعالیتـــی  ع  متنـــو حوزه هـــای  و  اســـتان  جوانـــان  رســـیده ی  ثبـــت  بـــه 
جامعـــه  در  امیـــد  و  نشـــاط  تقویـــت  و  اجتماعـــی  آســـیب های  خصـــوص  در 
ــا مشـــکل جامعـــه  ــان نه تنهـ ــان اینکـــه جوانـ ــا بیـ ــه بـــه حســـاب می آیـــد. تقـــی زاده بـ ــرای ارتقـــای ســـامت روانـــی و جســـمی جامعـ ــیار باالیـــی بـ کـــی از پتانســـیل بسـ حا
نیســـتند بلکـــه خـــود راه حـــل بســـیاری از مشـــکات جامعـــه هســـتند افـــزود: ایـــن جلســـه  افـــق روشـــنی را بـــرای همـــکاری  تشـــکل های مردم نهـــاد جوانـــان اســـتان 
کـــرد و به یقیـــن در ســـایه همـــکاری و مشـــارکت نتایـــج ارزشـــمندی را در جامعـــه شـــاهد خواهیـــم بـــود. بـــا معاونـــت اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــاز 
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تقدیر مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از 
سرپرستار و پرستار بیمارستان شهید قاضی طباطبایی 

تبریز

اســـتانداری:  بانـــوان  امـــور  مدیـــرکل 
ـــر و تشـــکر از زحمـــات ایـــن  ضمـــن تقدی
دو بانـــوی تاشـــگر در جهـــت رفـــع و 
التیـــام آالم بیمـــاران از آنـــان به عنـــوان 

ــاد کـــرد. فرشـــته نجـــات یـ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ــنبه  ــز روز چهارشـ ــوم پزشـــکی تبریـ علـ
ـــور  ـــا حض ـــت  ب ـــاه نودوهف ـــان م ـــم آب نه
ـــور  ـــرکل ام ـــادق زاده مدی ـــه ص ـــر رقی دکت
بانـــوان و خانـــواده اســـتانداری، دکتـــر 
ـــی  ـــز آموزش ـــزاده رئیـــس مرک محمـــد علی
نامـــدار  دکتـــر  رضـــا،  امـــام  درمانـــی  و 
مدیـــر بیمارســـتان و ســـایر مســـئولین 
آموزشـــی،  مرکـــز  ریاســـت  دفتـــر  در 
درمانـــی و تحقیقاتـــی امـــام رضـــا )ع( 
ـــتار  ـــتار و پرس ـــل از سرپرس ـــم تجلی مراس
بیمارســـتان  هموفیلـــی  درمانـــگاه 
ـــزار شـــد. شـــهید قاضـــی طباطبایـــی برگ

دکتـــر محمـــد علیـــزاده رئیـــس مرکـــز 
آموزشـــی، درمانـــی و تحقیقاتـــی امـــام 
رضـــا )ع( از زحمـــات ایـــن دو بانـــوی 
تشـــکر  توقـــع  وبـــی  زحمت کـــش 
مباهـــات  مایـــه  را  آنـــان  و  نمـــوده 
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 

دانســـت.
در ایـــن مراســـم دکتـــر رقیـــه صـــادق 
ـــوان اســـتانداری  زاده مدیـــرکل امـــور بان
درخواســـت  بـــه  توجـــه  بـــا  گفـــت: 
مبنـــی  بیمارســـتان  ایـــن  بیمـــاران 
بـــر تقدیـــر و تشـــکر از زحمـــات ایـــن 
دو بانـــوی تاشـــگر در جهـــت رفـــع و 
ـــوان  ـــان به عن ـــاران از آن ـــام آالم بیم التی

فرشـــته نجـــات یادکـــرد.
مدیـــرکل امـــور بانـــوان اســـتانداری بـــا 
اهـــداء لـــوح تقدیـــر و هدایـــا از طـــرف دکتـــر 
مجیـــد خدابخـــش اســـتاندار اســـتان 

آذربایجـــان شـــرقی بـــه لیـــا حســـن پور 
و  هموفیلـــی  درمانـــگاه  سرپرســـتار 
ـــگاه  ـــتار درمان ـــن رودی پرس ـــژگان حس م

بیمارســـتان شـــهید قاضـــی طباطبایـــی 
از آنـــان تقدیـــر نمـــود.

دکتر خدابخش استاندار تبریز :
بیمارستان طالقانی تبریز همچون یک هتل 5ستاره

دکتـــر خدابخـــش اســـتاندار تبریـــز بـــه همـــراه هیئتـــی درمرکـــز آموزشـــی درمانـــی طالقانـــی 
تبریـــز حضـــور یافـــت و بـــا همراهـــی دکتـــر طاهراقـــدم و دکترحســـینی ازحـــوزه ریاســـت  
دانشـــگاه و دکترســـروران رئیـــس مرکـــز و مســـولین واحدهـــای مرکـــزاز بخشـــهای 
ــز  بازدیـــد نمـــوده و ضمـــن دلجویـــی و  ــز اموزشـــی درمانـــی طالقانـــی تبریـ مختلفمرکـ
صحبـــت  ازبیمـــاران و همراهـــان درخصـــوص نحـــوه خدمـــت رســـانی اظهاررضایـــت 
کـــرد.وی ضمـــن تشـــکر از مســـئولین،  باتوجـــه بـــه اجـــرای طـــرح تحـــول ســـامت 
کردنـــد.  تشـــبیه  ســـتاره  پنـــج  هتـــل  رابـــه  هتلینگ،مرکـــز  درحیطـــه  مخصوصـــًا 

بازرسی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق
حضور گروه بازرسی تیم ارتقای سالمت اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان چاراویماق

کــه  ایــن بازدیــد  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در  بــه 
مهنــدس نــوروزی سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان چاراویمــاق و 
دکتــر صابــر ریاســت بیمارســتان امیرالمؤمنیــن نیــز حضــور داشــتند و پاســخگوی 
گــروه بازرســی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بودنــد. در روز  کارشناســان  ســؤاالت 

گرفــت. صــورت   97/۰8/15 مورخــه  سه شــنبه 
ایــن بازرســین در بازدیدشــان از بخش هــا و واحدهــای مختلــف بیمارســتان ضمــن 
بررســی رونــد ارائــه خدمــات در مرکــز درمانــی فــوق، میــزان رضایت منــدی بیمــاران 
ــای  ــتری بخش ه ــای بس ــه بخش ه ــن روزان ــا مراجعی ــک ب ــدند و از نزدی ــا ش را جوی

کیــف ارائــه خدمــات و  کــم و  گزارش هــای الزم از  کلینیکــی بیمارســتان بازدیــد و  پارا
مشــکات موجود توســط سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان و ریاســت بیمارســتان 
ارائــه گردیــد و در پایــان نیــز بــا ارائــه نقــاط قــوت و قابل بهبــود، راهکارهــای اصاحــی 

گردیــد. بــه مســئولین شــبکه بهداشــت و درمــان چاراویمــاق ارائــه 
ــای  ــگاه و برنامه ه ــامت اداری دانش ــای س ــظ و ارتق ــور حف ــی ها به منظ ــن بازرس ای
تکلیفــی اســناد باالدســتی و در رابطــه بــا موضــوع مــاده 91 و 93 قانــون مدیریــت 
کشــوری به صــورت فعــال در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز درحالی کــه  خدمــات 

انجــام اســت.

می
سلی

نه 
  آم

بر:
س خ

شنا
کار

هی
فقی

نا 
سی

میر
برا

س خ
شنا

کار
ی

دای
مه 

اط
ر: ف

خب
س 

شنا
کار

41فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 401397 فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 1397



برگزاری وب کنفرانس هماهنگی نظام ارجاع قطب 
شمال غرب کشور

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روز چهارشــنبه نهــم آبــان  بــه 
مــاه نودوهفــت جلســه وب کنفرانــس با عنوان هماهنگی نظام ارجاع قطب شــمال 
کشــور و بــا حضــور دکتــر علــی عبــادی، دکتــر پیمــان رضایــی، آمنــه میرزایــی،  غــرب 
کارشناســان آی تــی و معاونــت بهداشــتی در ســالن کنفرانــس حوزه ریاســت دانشــگاه 
برگــزار شــد. دکتــر عبــادی رئیــس کمیتــه راهبــری نظــام ارجــاع هــدف از برگــزاری این 
کنفرانــس را هماهنگــی بیــن دانشــگاه های قطــب و بررســی چالش هــا و ارائــه  وب 

گــزارش جامعــی از اقدامــات انجام شــده دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در راســتای رونــد اجرائــی و  کــرد.وی  راهکارهــای مناســب بــرای اجــرای مطلــوب فرآینــد ارجــاع عنــوان 
ح داد. دانشــگاه های ارومیــه، اردبیــل و دانشــکده های مراغــه و خلخــال نیــز بــا شــرکت در ایــن وب کنفرانــس گزارشــی از روند پیشــرفت سیســتم  پیشــرفت نظــام ارجــاع را شــر

گردیــد: کنفرانــس مــوارد ذیــل اعــام  نظــام ارجــاع را ارائــه نمودنــد. اهــم چالش هــای مطروحــه قطــب شــمال غــرب کشــور در وب 
لزوم تأمین اعتبار از سوی وزارت متبوعه �
� CIS  معرفی نرم افزار

برنامه نوبت دهی و جلب مشارکت پزشکان متخصص �
لزوم حمایت همه جانبه بیمه ها  �

مقــرر گردیــد پیشــنهاد اداره کــرد نظــام ارجــاع در قالــب فدرالــی، تدویــن برنامــه راهبــردی خدمــات، تعییــن تعرفــه دوگانــه بــا رعایــت نظــام ارجــاع و بــدون رعایت نظــام ارجاع، 
تعییــن رعایــت نظام هــای برنامــه  PHC بــه وزارت متبوعــه جهــت پیگیــری اعــام گــردد.

بازدید سرزده دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز از بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( چاراویماق

)ع(  امیرالمؤمنیــن  بیمارســتان  از  ســرزده  به طــور  صومــی  محمدحســین  دکتــر 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم  کــرد. بــه  شهرســتان چاراویمــاق بازدیــد 
کــه معاونت هــای درمــان، توســعه مدیریــت و منابــع  پزشــکی تبریــز در ایــن بازدیــد 
بهداشــتی و مدیریــت فنــی  ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را همراهــی 
می کردنــد آقــای ســید همــزه امینــی نماینــده شهرســتان چاراویمــاق در مجلــس 
ــور  ــز حض ــتان نی ــزی شهرس ــدار مرک ــداری و بخش ــت فرمان ــامی و معاون ــورای اس ش
کلیــه قســمت های بیمارســتان بازدیــد بــه عمــل آمــد دکتــر صومــی  کردنــد، از  پیــدا 
در ایــن بازدیــد، عــاوه بــر بازدیــد از قســمت های مختلــف بیمارســتان و عیــادت از 
بیمــاران، از ســاختمان در دســت احــداث ســتاد شــبکه، دیالیــز و LDR بیمارســتان 
نیــز بازدیــد نمودنــد و خواســتار اتمــام هرچــه ســریع تر پروژه هــای در دســت احــداث 

شــدند.
در حاشــیه ایــن بازدیــد جلســه ای در محــل بیمارســتان امیرالمؤمنیــن چاراویمــاق 

برگــزار و تصمیمــات زیــر بــه تصویــب رســید:
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  نــوروزی  مهنــدس  ابتــدا  جلســه  ایــن  در 
گزارشــی از رونــد اجرایــی  شهرســتان چاراویمــاق ضمــن عــرض خیرمقــدم  و ارائــه 
پروژه هــا و مشــکات موجــود بیمارســتان، خواســتار مســاعدت ریاســت دانشــگاه 
ــتان  ــن بیمارس ــکان متخصصی ــی از پزش ــود برخ کمب ــع  ــکات و رف ــن مش ــع ای در رف

شــدند.
و  تجهیــز  خصــوص  در  دانشــگاه  درمــان  معاونــت  توســط  الزم  پیگیرهــای   -1

گیــرد. صــورت  بیمارســتان  دیالیــز  بخــش  راه انــدازی 
گردیــد نقشــه پانســیون 6 واحــده پزشــکان متخصــص بیمارســتان توســط  2- مقــرر 

گــردد. مدیریــت فنــی تهیــه 
3- پیگیری هــای الزم توســط سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
چاراویمــاق جهــت تهیــه زمیــن الزم به منظــور احداث خانه بهداشــت در روســتاهای 

گیــرد. کنــدی صــورت  گویجه قلعــه و قوجا
4- مقــرر گردیــد نســبت بــه تکمیــل پانســیون های پزشــک و مامــای مرکــز بهداشــتی 

و درمانــی روســتای آغزیــات پیگیری هــای الزم صــورت گیــرد.
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تألیف کتاب استاندارد تجهیز و توسعه بیمارستان

کاالهــای ســامت محور )نظیــر دارو، مکّمــل، مــواد   امــروزه بخــش قابل توجهــی از 
غذایــی، مــواد آشــامیدنی، مــواد آرایشــی، مــواد بهداشــتی و غیــره( بــه تجهیــزات 
پزشــکی شــامل دســتگاه های ســرمایه ای و ملزومــات مصرفــی و نیمــه مصرفــی 
مرتبــط می شــود. درواقــع تجهیــزات پزشــکی بــا هــدف پیشــگیری، تشــخیص و 
گام هــای مؤثــری در حوزه هــای پزشــکی و ارتقــای ســامت برداشــته اســت  درمــان 
به طوری کــه عــدم وجــود دســتگاه های پزشــکی منجــر بــه عــدم تکمیــل فرآینــد 
کافــی و جامــع در خصــوص  درمــان می شــود. از طرفــی بــه عّلــت فقــدان منابــع 
ســاماندهی فرآیندهــای مرتبــط بــا تجهیــزات پزشــکی در ســطوح نظارتــی و اجرایــی 
کامــل بــا رویکــردی  کــه مرجعــی  و حتــی مدیریتــی، مــا را در مســیری هدایــت نمــود 
کارشناســان معاونت هــای درمــان، غــذا، دارو، ادارات  تخّصصــی بــرای مســئولین و 
کــز درمانــی و جامعــه مهندســی پزشــکی  تجهیــزات پزشــکی، بیمارســتان ها، مرا
کشــور شــامل دانشــجویان، دانش پژوهان، اســاتید و غیره تدوین و تألیف نماییم.

ــکی  ــزات پزش ــا تجهی ــط ب ــث مرتب ــی ترین مباح ــل از اساس ــج فص ــاب در پن کت ــن  ای
کتــاب بــا رویکــرد بــه شــناخت مفاهیــم پایــه  تشکیل شــده اســت. در فصــل اول 
ســامت و ســازمان های ذیصــاح در ایــن حــوزه در ســطح مّلــی و بین المللــی بــه 
گاهــی در جامعــه هــدف و عاقه منــدان عــام پرداخته شــده اســت. فصــل  افزایــش آ
کامــل بخش هــا و واحدهــای بیمارســتان به منظــور شــناخت  ح  ــا شــر کتــاب ب دوم 
ــی عینــی از یــک بیمارســتان  ــر مثال ــا ذک ــی ب کامــل محیط هــای تشــخیصی و درمان
کــودکان بــه موضــوع بیمارســتان شناســی اشــاره نمــوده اســت.  54۰ تختخوابــی 
بــا حــوزه تجهیــزات پزشــکی و  از ســازمان های مرتبــط  کافــی  از شــناخت  پــس 
کتــاب نگاهــی جامــع بــه واحــد تجهیــزات پزشــکی  بیمارســتان ها، فصــل ســوم 
کلیــه فرآیندهــای مربوطــه در ســطح اجرایــی،  کــز درمانــی و  بیمارســتان ها و مرا
کیفیــت دارد. در انتهــای فصــل  نظارتــی و مدیریتــی بــا ارائــه پیشــنهادهای بهبــود 
ح ســاماندهی فرآیندهــای تجهیــزات پزشــکی  ــا عنــوان طــر ســوم پیشــنهاد هایی ب
واحدهــای  کارشناســان  و  مســئولین  جهــت  درمانــی  کــز  مرا و  ســتاد  ســطح  در 
شــاخص های  کثــر  حدا کــه  گردیــده  بیــان  بیمارســتان ها  پزشــکی  تجهیــزات 
ارزیابــی در ممیزی هــای بازرســین نظیــر اعتباربخشــی و غیــره لحــاظ شــده اســت. 
ــارم به صــورت تخّصصــی بــه موضــوع اســتاندارد تجهیــزات پزشــکی  در فصــل چهـ
ضــروری و موردنیــاز هــر بخــش بــا ذکــر تعــداد اســتاندارد و مطلــوب و مثالــی جامــع 
کامــل بــا مباحــث ســازمان  از یــک بیمارســتان پرداخته شــده اســت. پــس از آشــنایی 
کتــاب، نوبــت  ــز و توســعه، در فصــل پنجــم  شناســی، بیمارســتان شناســی، تجهی
ــوزه  ــتورالعمل های ح ــط و دس ــّررت، ضواب ــن و مق ــن قوانی ــا اصلی تری ــنایی ب ــه آش ب
کــه در  کــز درمانــی و بیمارســتان ها می رســد. بدیــن معنــا  تجهیــزات پزشــکی در مرا
انتهــای کتــاب بــه ارائــه برخــی از اساســی ترین قوانیــن مرتبــط بــا تجهیــزات پزشــکی 
و  بیمارســتانی  ح هــای  فرآیندهــا، نمونــه تصاویــر و طر و نمونــه فرم هــا، نمونــه 
بخش هــای درمانــی جدیداالحــداث اســتان آذربایجــان شــرقی در قالــب ضمایــم 
ــه مفاهیــم مطروحــه در  ــکا ب ــا ات ــده اســت. امیــد مــی رود ب گردی و پیوســت ها بیــان 
ایــن کتــاب و مطالعــه دقیــق آن توســط مخاطبیــن، بتــوان گام مؤثــری در چارچوب 
بهبــود فرآیندهــای تشــخیصی و درمانــی و همچنیــن ســازمانی جهــت بهره منــدی 
معاونت هــای درمــان، غــذا و دارو، ادارات تجهیــزات پزشــکی، واحدهای مهندســی 

کــز درمانــی و عاقه منــدان برداشــت. پزشــکی بیمارســتان ها و مرا
کتــاب اســتاندارد تجهیــز و توســعه بیمارســتان در هفدهمیــن نمایشــگاه تجهیــزات 
پزشــکی ایــران  تبریــز  کــه بــا حضــور معــاون وزیــر و رئیس ســازمان غــذا و دارو کشــور، 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه،  معاونت 
درمــان دانشــگاه و مســئولین کشــوری و اســتانی از ســی ام مــرداد 97 در  تبریــز برگــزار 

گردید.  شــد، رونمایــی 

کتاب استاندارد تجهیز و توسعه بیمارستان

مؤلفان: دکتر علی تقی زادیه، مهندس محمدرضا سرایی، مهندس هانی اسماعیلی، 
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کارگاه آموزشی توجیهی طرح ملی "مکان یابی و 
برآورد اندازه جمعیت های پرخطر 

ح ملـــی "مکان یابـــی و بـــرآورد انـــدازه جمعیت هـــای  کارگاه آموزشـــی و توجیهـــی طـــر
کارشناســـان ســـامت روانـــی  پرخطـــر بـــه روش مکان یابـــی جغرافیـــای"  بـــا حضـــور 
اجتماعـــی و اعتیـــاد  شـــبکه های بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان ها و روانشناســـان 
کاهـــش  کـــز  مرا ســـیاری  تیم هـــای  و  کارشناســـان  و  مدیـــران  و  ســـامت  کـــز  مرا
ــز، در  ــتان تبریـ ــت شهرسـ ــز بهداشـ ــتی )DIC( و مرکـ ــی بهزیسـ ــیب های اجتماعـ آسـ
ســـالن اجتماعـــات معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز،  اصـــل رحیمـــی مســـئول   بـــه 
گویـــی،  کارگاه پـــس از خیرمقـــدم  ســـامت روانـــی، اجتماعـــی و اعتیـــاد، در ابتـــدای 
بـــه  اهمیـــت و اهـــداف برنامـــه و روش هـــای اجـــرای  مکان یابـــی در شهرســـتان 
گـــروه ســـامت روانـــی و اجتماعـــی  کارشـــناس  تبریـــز اشـــاره نمـــود.  در ادامـــه فریدونـــی 

گروه هـــای  و اعتیـــاد مرکـــز بهداشـــت اســـتان در خصـــوص بـــرآورده انـــدازه جمعیـــت 
گفتنـــی اســـت  کـــرد.  در معـــرض خطـــر بـــه روش MAPPING  مـــواردی را بیـــان 
شـــرکت کنندگان بـــا تعاریـــف و آمادگی هـــای قبـــل از اجـــرای مطالعـــه، اصـــول تشـــکیل 
ــماری در  ــول سرشـ ــی و اصـ ــد میدانـ ــی،  بازدیـ ــت میدانـ ــوارد امنیـ ــی، مـ ــروه میدانـ گـ

ــا نرم افزارهـــای مربوطـــه آموزش هـــای الزم را اخـــذ نمودنـــد. کار بـ محیـــط و روش 

HIV کارگاه آموزشی نوین پیشگیری از

کارشناســان ســامت روانــی  کارگاه آموزشــی نویــن پیشــگیری از HIV بــا حضــور 
اجتماعــی و اعتیــاد شــبکه های بهداشــت و درمــان شهرســتان ها و روانشناســان 
کاهــش  کــز  مرا ســیاری  تیم هــای  و  کارشناســان  و  مدیــران  و  ســامت  کــز  مرا
ســالن  در  تبریــز،  شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  بهزیســتی  اجتماعــی  آســیب های 

برگــزار شــد. تبریــز  اجتماعــات معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
گروه ســامت  گزارش روابط  عمومی مرکز بهداشــت اســتان،  اصل رحیمی مدیر  به 
روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن عــرض خیرمقــدم و تبییــن 
کارگاه بــه اهــداف برنامــه پیشــگیری ا ز HIV/AIDS  و روش انجــام  اهــداف ایــن 
کرد. در ادامه  سعادت خواه  کارشناس  رپیدتست و نمونه برداری  مطالبی را بیان  
گیــر و مســئول برنامــه پیشــگیری از HIV/AIDS  مرکــز بهداشــت  بیماری هــای وا
راه هــای  و  اندازه گیــری   و  روش هــای  اهمیــت  بیماریابــی  اســتان در خصــوص 

نمــود. بیــان  را  مطالــب  خطــر  معــرض  در  گروه هــای  جمعیــت  در  پیشــگیری 
کارشناســی ســامت روانــی، اجتماعــی و  گــروه  کارگاه بــه همــت  گفتنــی اســت ایــن 

گیــر برگــزار شــد. ــا بیماری هــا وا گــروه پیشــگیری و مبــارزه ب اعتیــاد و 

بازدید دکتر پزشکیان از طرح سراج )خدمات جامع سالمت روانی و مراقبت های اجتماعی(

پــروژه  از  بازدیــد  در  پزشــکیان  دکتــر 
گفــت طــرح  اســکو  ســراج شهرســتان 
در  خوبــی  کمــک  می توانــد  ســراج 
ــه  ــی ب ــی و اجتماع ــامت روان ــٔه س زمین
جامعــه نمایــد و مجلــس حاضــر بــه 
اجــرا  بــرای  زمینــه  ایــن  همــکاری در 

اســت. کشــور  درکل 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریز، دکتر پزشــکیان، 
شــورای  مجلــس  اول  نایب رئیــس 
ــام  ــدم، قائم مق ــر طاهراق ــامی، دکت اس
علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی  معــاون  و 
درســتی،  دکتــر  تبریــز،  پزشــکی 
مرکــز  رئیــس  و  بهداشــت  معــاون 
بهداشــت اســتان، دکتــر دمــاری، مدیــر 
رحیمــی،  و  ســراج  پــروژه  تحقیقــات 
رئیــس دفتــر ســامت روانــی اجتماعــی 

و اعتیــاد بهداشــت اســتان بــا همراهــی 
دکتــر محمــدزاده، فرمانــدار شهرســتان 
اســکو، دکتــر هاشــمی اقدم، سرپرســت 
ســامت  همگانــی  و  جامــع  شــبکه 
جامــع  پــروژه  از  اســکو  شهرســتان 
اعتیــاد  و  اجتماعــی  روانــی  ســامت 
)ســراج( شهرســتان اســکو بازدیــد بــه 
بازدیــد  ایــن  ابتــدای  در  آورد.  عمــل 
بــه مرکــز تخصصــی ســامت  حضــار 
شهرســتان   )Cmhc(جامعه نگــر روان 
و  اقدامــات  جریــان  در  و  رفتــه  اســکو 
ایــن  در  انجام گرفتــه  فعالیت هــای 

گردیــد. حــوزه مطلــع 
در ایــن بازدیــد، دکتــر دمــاری و دکتــر 
و  هاشــمی اقدم  دکتــر  محمــدزاده، 
صــورت  اقدامــات  از  گزارشــی  رحیمــی 
ســه  قالــب  در  زمینــه  ایــن  در  گرفتــه 

بســته پایــه، تخصصی و اقــدام جامعه 
بــه جمــع حاضــر ارائــه نمودنــد. 

دکتــر پزشــکیان، ضمــن ابــراز رضایــت از 
اجــرای ایــن طــرح در شهرســتان اســکو، 
الزمــه اجــرای سراســری پــروژه ســراج در 
گســترده  همکاری هــای  را  کشــور  کل 
ســازمان های  و  ادارات  بین بخشــی 
طــرح  افــزود  و  کــرده  اعــام  مردم نهــاد 
ســراج می توانــد کمــک خوبــی درزمینــٔه 
و  نمایــد  جامعــه  در  روان  ســامت 
مجلــس حاضــر بــه همــکاری در ایــن 
از  حضــار  پایــان،  در  اســت.  زمینــه 
بخــش ســامت روان بیمارســتان امــام 
خمینــی )ره( اســکو بازدیــد و از بیمــاران 
بســتری در ایــن بخــش عیــادت نمــوده 
و در جریــان خدمــات ارائه شــده بــه ایــن 

بیمــاران قــرار گرفتنــد.

ی
دای

مه 
اط

: ف
خبر

س 
شنا

کار
ی

دای
مه 

اط
: ف

خبر
س 

شنا
کار

هی
فقی

نا 
سی

میر
برا

س خ
شنا

کار

45فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 441397 فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 1397



کارکنان روابط عمومی آموزش و توانمندسازی 
دوره آموزش و توانمندسازی شغلی شاغلین روابط عمومی مناطق ۱، 2، 6 و ۱۰ در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناســان ســتادی دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم پزشــکی مناطــق 1، 2، 6 و 1۰  گــزارش خبــری باهــدف افزایــش توانمنــدی و مهــارت  کارگاه آموزشــی یادداشــت و 
ک، قزویــن، قــم، البــرز، خمیــن، تهــران، شــهید بهشــتی،  گلســتان، ســمنان، شــاهرود، ارومیــه، اردبیــل، مراغــه، خــوی، خلخــال، زنجــان، ارا گیــان، بابــل،  )مازنــدران، 
ایــران، بهزیســتی و توان بخشــی( شــنبه و یکشــنبه 19 و 2۰ آبــان مــاه ســال جــاری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. الزم بــه ذکــر اســت مدرســان ایــن کارگاه دو تــن 

گرانمایه پــور و دکتــر صدیقــه ببــران بودنــد. از اســاتید حــوزه ارتباطــات و رســانه، دکتــر علــی 

دومین روز تعطیلی رئیس دانشگاه و هیئت همراه
بازدید از شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های 

اهر، ورزقان، خاروانا

روز  دومیــن  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رئیــس  صومــی  دکتــر  نودوهفــت،  مــاه   آبــان  هفدهــم  پنج شــنبه  تعطیلــی،  روز 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه هیئــت همــراه )معــاون پشــتیبانی، مدیــر 
ح هــای عمرانــی  درمــان، قائم مقــام معاونــت بهداشــتی، مدیریــت امــور فنــی و طر
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز( از اجرایــی شــدن پروژه هــای عمرانــی در شــبکه های 
کردنــد. دکتــر صومــی رئیــس  بهداشــت و درمــان ورزقــان، خاروانــا و اهــر بازدیــد 
دانشــگاه بــا فرمانــدار و نماینــدگان مردمــی و روســای شــبکه های بهداشــت و درمــان 
ح هــای عمرانــی  دیــدار و در خصــوص رونــد ادامــه فعالیــت بــرای اجرایــی شــدن طر

کــرد.  گفتگــو  و بهداشــتی 

بازدید رئیس و معاونین توسعه و درمان دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز از بخش های مختلف بیمارستان 

امام حسین)ع( هشترود

در ایــن بازدیــد کــه مقــارن ظهــر روز چهارشــنبه 16 آبــان صــورت گرفــت، دکتر صومی 
از بخش هــای مختلــف بیمارســتان  بــه همــراه نماینــده  و فرمانــدار شهرســتان 
کردنــد. در ادامــه جلســه ای به منظــور بررســی مشــکات بهداشــت و درمــان  بازدیــد 
شهرســتان هشــترود برگــزار شــد. در ایــن جلســه 15 مصوبــه بــرای رفــع بخشــی از 
مشــکات شهرســتان موردتوافــق مســئولین شهرســتانی و دکتــر صومــی و  هیئــت 

گرفــت. همــراه قــرار 
می
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
بسیجی بودن، وظیفه سنگینی را بر دوش دانشجو 

قرار می دهد

کـــرد: "دانشـــجوی بســـیجی"  کیـــد  رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز تأ
بـــه  می دهـــد.  قـــرار  دانشـــجویان  دوش  بـــر  را  ســـنگینی  وظیفـــه  بـــودن، 
ــین  ــر محمدحسـ ــز، دکتـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ
صومـــی در مراســـم استکبارســـتیزی و آییـــن تودیـــع و معارفـــه مســـئول بســـیج 
مهـــر  شـــایان  شـــهید  تـــاالر  در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  دانشـــجویی 
کـــرد: در آســـتانه 13 آبـــان هســـتیم و اغلـــب حاضـــران  دانشـــکده پزشـــکی اظهـــار 
خوانده انـــد.  متـــون  در  فقـــط  و  ندیده انـــد  را   57 آبـــان   13 جمـــع  ایـــن  در 
ــد  گفتنـ ــک  ــل لبیـ ــام راحـ ــدای امـ ــه نـ ــوزان بـ ــش آمـ ــان دانـ ــزود: در 13 آبـ وی افـ
را  ســـتم  و  ظلـــم  ریشـــه  می کردنـــد،  وظیفـــه  احســـاس  کـــه  دانشـــجویانی  و 
ــتکبار  ــا اسـ ــارزه بـ ــه مبـ ــی بـ ــه جاسوسـ ــخیر النـ ــا تسـ ــرار داده و بـ ــه قـ ــورد هجمـ مـ
ــای  ــی ویژگی هـ ــروز برخـ ــه امـ کـ ــم  ــب می کنـ ــرد: تعجـ کـ ــوان  ــد. وی عنـ پرداختنـ

گفتنـــی اســـت، در ایـــن مراســـم  گـــر این چنیـــن بـــود، مـــردم بـــه مبـــارزه بـــا ایـــن رژیـــم نمی پرداختنـــد.  منفـــی رژیـــم شـــاه را نمی بیننـــد و از آن دوران تعریـــف می کننـــد، ا
ــز معرفـــی شـــد و از زحمـــات "محمدشـــاهی” قدردانـــی بـــه عمـــل آمـــد. "هـــادی حنیفـــی" به عنـــوان مســـئول جدیـــد بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ

حضــور فعــال دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ششــمین نمایشــگاه 
نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی

رشد بیش از پنجاه درصدی ایده ها و طرح های 
نوآورانه زون دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به 

سال گذشته

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
دارو،  غــذا  زون  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
مدیریــت  بــا  بهداشــتی  و  آرایشــی 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
و  نــوآوران  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــش از 11۰  ــا بی ــیدی ب ــع رش ــن آوران رب ف
طــرح و ایــده جدیــد نســبت بــه ســال 
ــدی  ــش از پنجاه درص ــد بی ــته رش گذش

اســت. داشــته 
وزیــر  حضــور  بــا  امســال  نمایشــگاه 
ــده  ــارت، نماین ــدن و تج ــت و مع صنع
)امام جمعــه  اســتان  در  ولی فقیــه 
مســئولین  اســتان(،  محبــوب 
کشــوری، اســتاندار، ریاســت و معاونین 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افتتــاح 
ــگاه  ــن نمایش ــت ای ــر اس ــد. قابل ذک ش
ــتانداری  ــرف اس ــاالنه از ط ــورت س به ص
برگزارشــده و متخصصان، کارشناسان 
در  فنــاوری  و  ایــده  صاحــب  افــراد  و 
تمامــی زمینه هــای علمــی و صنعتــی 
در  می تواننــد  هزینــه  کمتریــن  بــا 
ایــن نمایشــگاه شــرکت و نســبت بــه 
و  تجاری ســازی  یــا  و  ایــده  معرفــی 

نماینــد. اقــدام  آن  فــروش 
از مهم تریــن بخــش ایــن نمایشــگاه 
ــادی  ــای زی ــاله بازدیدکننده ه ــه هرس ک
را بــه خــود جــذب می کنــد زون غــذا، 
کــه  اســت  بهداشــتی  و  آرایشــی  دارو، 

امســال نیــز ضمــن رونمایــی از یکــی 
بازدیدکننــدگان  از طرح هــای موجــود 

زیــادی را بــه خــود جــذب کــرده بــود.
ســتاد  غرفــه  اســت   قابل ذکــر 
دانشــگاه نیــز بــا توزیــع انــواع بروشــور 
پمفلــت  و  یادداشــت  دفترچــه  و 
بررســی  و  نظــارت  ضمــن  آموزشــی 
ایــن  در  شــرکت کنندگان  طرح هــای 

آمــوزش  و  اطاع رســانی  بــه  حــوزه 
عمــوم بازدیدکننــدگان نیــز می پــردازد. 
گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه تــا روز 
از ســاعت  15  مــاه  آبــان  دوشــنبه 14 
بازدیدکننــدگان  و  بــوده  دایــر   21 تــا 
مختلــف  قســمت های  از  می تواننــد 
بازیــد و بــا انــواع طرح هــای ارائه شــده 

شــوند. آشــنا 

برگزاری یازدهمین کمیته راهبری نظام ارجاع

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز یازدهمین کمیتــه راهبری 
نظــام ارجــاع روز نهــم آبــان مــاه نودوهفت با حضور روســا و کارشناســان کمیته نظام 
ارجاع و بیمه ســامت اســتان در ســالن کنفرانس حوزه ریاســت برگزار شــد. در کمیته 
نظام ارجاع مصوبات جلســه قبلی شــامل تشــکیل جلسه هماهنگی با سازمان های 

بیمه گــر در خصــوص نظــام ارجــاع، پیگیــری اعمــال تغییــرات نرم افــزاری در ســامانه ســیب توســط معاونــت بهداشــتی، خریدهــای ســخت افزاری پیگیــری گــردد. پیــرو اعام 
آمادگی بیمه ســامت توســط مدیرکل بیمه ســامت اســتان مقرر گردید مکاتبه با آمار و فناوری وزارت برای برقراری اســتحقاق ســنجی ســرپایی در سطح یک انجام پذیرد.
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جلسه کمیته رسیدگی به نابسامانی اعزام بیماران برگزار شد

گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز جلســه رســیدگی به کمیته رســیدگی به نابســامانی اعزام  به 
روز دوشــنبه چهاردهــم آبــان مــاه  نودوهفــت بــا حضــور دکتــر رحمانــی  رئیــس اداره فوریت های پزشــکی اســتان، 
کارشناســان حوزه  دکتر نظری مدیریت اداره نظارت بر درمان دکتر حســینی  مســئول مرکز رصد ســامت و ســایر 
کمیتــه رصــد ســامت در ســالن کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار شــد. جلســه فــوق به منظــور بررســی و رســیدگی بــه 
که ریاســت آن به عهده معاون درمان و دبیری آن  گفتنی اســت در این جلســه  نحوه اعزام بیماران برگزار شــد. 
بــه عهــده مســئول رصد ســامت اســت مقرر گردیــد از اعزام بدون ضــرورت علمی بیماران جدا" خــودداری گردد.

پنجمین پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی امام رضا 
)ع( تبریز با موفقیت انجام شد

پنجمیــن پیونــد کبــد در مرکــز آموزشــی درمانــی امام رضــا )ع( تبریز همزمــان با هفته 
گیرنــده پایــدار اســت. بــه  اهــداء عضــو بــا موفقیــت انجــام و وضعیــت عمومــی پیونــد 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، پنجمیــن پیونــد کبــد در مرکز 
ــا موفقیــت  ــا هفتــه اهــداء عضــو ب آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( تبریــز همزمــان ب
کــه در  گیرنــده پایــدار اســت. آقــای 28 ســاله ای  انجــام و وضعیــت عمومــی پیونــد 
اثــر حادثــه ترافیکــی دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود و بــا رضایــت خانــواده، درمجمــوع 

چهــار ارگان اساســی وی بــه چهــار بیمــار منتظــر، حیــات دوبــاره بخشــید.
خســرو آقاپــور مســئول روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( تبریــز 
کــه بــه دنبــال ســانحه رانندگــی دچــار مــرگ  اظهــار داشــت: بیمــار فــرد 28 ســاله ای 
مغــزی شــده بــود پــس از تشــخیص متخصصــان مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا 

)ع( و تائیــد مــرگ مغــزی وی 4 ارگان اصلــی وی اهــداء شــد.
کــه ماه هــا منتظــر پیونــد  وی افــزود: ایــن اهــداء بــه چهــار نفــر از بیمــاران هم وطــن 
عضــو بودنــد زندگــی دوباره بخشــید و کبد اهدائی وی منجــر به انجام موفقیت آمیز 

گردیــد. کبــد وی بــه خانــم 46 ســاله اهــدا  کــه  کبــد در تبریــز شــد  پنجمیــن پیونــد 
آقاپــور ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن کلیه هــای وی نیــز بــه آقا 47 ســاله و آقای 43 ســاله 
در ایــن مرکــز بــا موفقیــت پیونــد زده شــد. مدیــر روابــط عمومــی مرکــز امــام رضــا )ع( 
تبریــز در خصــوص پیونــد قلــب فــرد اهداءکننــده گفــت: قلــب نامبــرده  جهــت پیونــد 

بــه بیمــار نیازمنــد، بــه تهــران منتقــل شــد.

روز جهانی استروک )سکته مغزی( 
آموزش به شهروندان در خصوص سکته مغزی 

روزهای ۱8 و ۱۹ آبان در تبریز

انجمــن حمایــت از بیمــاران ســکته مغــزی اســتان آذربایجــان شــرقی  بــا همــکاری 
گاهــی  مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا هــدف آ
کــه  بخشــیدن بــه عمــوم مــردم در خصــوص پیشــگیری از وقــوع ســکته مغــزی 
کشــور اســت،  برنامه هــای متعــددی را توســط  تیــم  دومیــن علــت مرگ ومیــر در 
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روز جمعــه 97/8/18  از ســاعت 1۰:3۰ 
صبــح تــا اتمــام نمــاز جمعــه، در محــل مصــا اعظــم حضــرت امــام خمینــی )ره( 
گانــه )خواهــران و بــرادران( در دو نوبــت صبــح )9:3۰ الــی  تبریــز، در 2 چــادر جدا
13:3۰( و نوبــت عصــر )16  الــی 19( اجــرا می کنــد و بــا پخــش پمفلــت و بروشــور، 
گرفتــن فشــارخون، قنــد خــون، قــد، وزن و ضربــان قلــب بــه عمــوم شــهروندان 

عزیزمــان مشــاوره و آموزش هــای الزم را یــادآوری خواهــد نمــود.
ــی اســتروک )ســکته  ــان روز جهان ــودن روز 7 آب ــه علــت مصــادف ب گفتنــی اســت: ب
مغــزی( بــا ایــام اربعیــن حضــرت اباعبــداهلل )ع( انجمــن حمایــت از بیمــاران ســکته 
مغــزی اســتان آذربایجــان شــرقی  بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب 
ــد.  ــزار می نمای ــر برگ ــا تأخی ــن روز را ب ــای ای ــز برنامه ه ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش

محل های در نظر گرفته شده برای این موضوع روز 19 آبان:
 ولیعصر مابین فلکه بزرگ و فلکه بازار )سنگ فرش( / عصر

فلکه دانشگاه )زیر تلویزیون بزرگ مستقر در چهارراه(/ صبح
 خیابان 17 شهریور جدید/ جنب کلینیک فرهنگیان نوبت عصر

 بازار تبریز )میدان نماز(/ صبح
میدان ساعت/ اول تربیت بزرگ/ روبروی مسجد شعبان/ عصر

 نصف راه / مقابل پاساژ ستاره باران/ عصر
گلی / ورودی �� مقابل پله ها / نوبت صبح و عصر  پارک ائل 

  مقابل کلینیک شیخ الرئیس / نوبت عصر
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گزارش بازدید ادواری  مقطع كارشناسی ارشد و 
دکترای رشته آموزش بهداشت

ــع  ــد ادواری مقط ــز بازدی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه   ب
کارشناســی ارشــد و دکترای رشــته آموزش بهداشــت و ارتقاء ســامت توســط اعضای 

هیئت ممتحنه، ارزشــیابی و برنامه ریزی رشــته آموزش بهداشــت و ارتقاء ســامت  
گــروه  دکتــر داوود شــجاعی زاده و جنــاب  دکتــر ســید محمدمهــدی هــزاوه ای از 
آمــوزش بهداشــت و ارتقــا ســامت دانشــکده بهداشــت در راســتای ارزشــیابی دوره 

گانــه بــه عمــل آمــد. ارشــد و دکتــرا به صــورت جدا
ابتــدا جلســه ای بــا حضــور اعضــای هیئــت بــورد و هیئت رئیســه دانشــکده تشــکیل 
گروه هــای آموزشــی و همچنیــن  و در خصــوص راهکارهــای پیشــرفت و توســعه 
گردیــد در  گــزارش مختصــری از فعالیت هــا و امکانــات موجــود در دانشــکده ارائــه 
گانــه ای بــرای دانشــجویان ارشــد و دکتــرای  ادامــه برنامــه نشســت مســتقل و جدا
ــا اعضــای هیئــت برگــزار شــد و در خاتمــه اعضــای بــورد  رشــته آمــوزش بهداشــت ب
ــر  ــا  دکت ــز جلســه ای ب ــوم پزشــکی تبری ــا حضــور در معاونــت آموزشــی دانشــگاه عل ب

تقی زادیــه معــاون آموزشــی دانشــگاه داشــتند.

دوازدهمین پیوند سال و پنجمین پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال جاری

محمد عالم دوست فرزند شهید عالم دوست با اهدای اعضا، به چند نفر زندگی بخشید.

کبــد در ســال  دوازدهمیــن پیونــد ســال 97 و پنجمیــن پیونــد 
جــاری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــت معاونــت 
درمــان، در مرکــز پیونــد مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا بــا موفقیــت انجــام شــد.  بــه 
ســاله"  محمــد  آقــای 28  مغــزی  مــرگ  فــرد  دانشــگاه،  روابــط عمومــی  گــزارش 
ــت  ــد نهایــی پزشــکی و رضای ــد شــهید عالم دوســت بعــد از تائی ــم دوســت؛ فرزن عال

گل هــای پژمــرده در لیســت انتظــار  ــاد ، بــه  ــواده خیــر زنده ی ــاالی خان و همــکاری ب
زندگــی دوبــاره بخشــید. کبــد و دو کلیــه زنده یــاد محمــد عالــم دوســت کــه بــه دنبال 
تصــادف، دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود بــه ترتیــب بــه یــک خانــم 45 ســاله و دو مــرد 
گــروه خونــی مناســب قلــب بیمــار بــرای  گیرنــده بــا  پیونــد زده شــد و بــه دلیــل نبــود 

فراهــم آوری دریچه هــا بــه مرکــز قلــب تهــران منتقــل شــد.

 خارج کردن سنگ شاخ گوزنی بزرگ از کلیه مرد ۴۴ ساله

کــردن ســنگ  ج  پزشــک متخصــص مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( تبریــز بــا اســتفاده از روش الپاراســکوپی موفــق بــه خــار
گوزنــی بــه ابعــاد 4/5*3/5 شــد. شــاخ 

گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، علیرضا فرشــی متخصص  بــه 
اورولــوژی و جــراح الپاراسکوپیســت در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: بیمــار مــرد 44 
کــه بــه دلیــل درد شــدید در ناحیــه پهلــوی چــپ بــه بیمارســتان مراجعــه  ســاله ای 
کــرده و پــس از بررســی و انجــام آزمایش هــای تخصصــی و تصویــرداری مشــخص 
ــث  ــه و باع ــکیل یافت ــی تش گوزن ــاخ  ــزرگ ش ــنگ ب ــار س ــرپ بیم ــه چ کلی ــه در  ک ــد  ش

اختــال در سیســتم ادراری وی شــده بــود.
گفــت: یکــی از مزایــای مهــم  متخصــص اورولــوژی بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز 
کــه با کمتریــن بــرش و حداقــل درد و خونریزی بیمار  عمــل الپاراســکوپی ایــن اســت 

تحــت مــداوا قــرار می گیــرد.
کمبــود فضــا در ایــن روش جــراح بایــد نهایــت دقــت را  فرشــی ادامــه داد: بــه لحــاظ 
کــه بــا بــرش هــر یــک از عــروق و خونریــزی داخلــی هرلحظــه امکان  داشــته باشــد چرا
گــردد لــذا دقــت و مهــارت جــراح از اهمیــت  دارد تــا ایــن عمــل بــه عمــل بــاز تبدیــل 

وافــری برخــوردار اســت  و پیش شــرط اصلــی ایــن نــوع اعمــال جراحــی اســت.
گفــت:  کــردن ســنگ و نیــز ابعــاد آن  ج  وی در خصــوص مدت زمــان و نحــوه خــار
گوزنــی  کوچک تــر از تــوپ پینــک پنــگ و بــه شــکل شــاخ  کمــی  بزرگــی ایــن ســنگ 
کــه بــه روش الپاراســکوپی و از ناحیــه خلــف صفاقــی مــورد جراحــی قــرار  بــوده 

گرفــت و ایــن تکنیــک بــرای اولیــن بــار 
کــه اجــرا شــد. فرشــی افــزود: ایــن  اســت 
کامــل و از قســمتی  ســنگ به صــورت 
کلیــه در آن ناحیــه  کمتریــن عــروق  کــه 

ج و در مدت زمــان حــدود  کامــل خــار وجــود دارد بــرش داده شــده و ســنگ به صــورت 
3 ســاعته بــا موفقیــت انجــام یافــت. ایــن متخصــص اورولــوژی بــا بیــان اینکــه 
کــرد:  ــاز اســت، اضافــه  کمتــر از عمــل ب خونریــزی حیــن عمــل در ایــن روش بســیار 
کلیــه معمــواًل بیمــار نزدیــک بــه هــزار سی ســی خــون از دســت  در اعمــال جراحــی بــاز 

می دهــد ولــی در روش الپاراســکوپی بیــن 1۰۰ الــی 2۰۰ سی ســی اســت.
کمتــر  وی مــدت نقاهــت بیمــار را در ایــن روش نســبت بــه اعمــال جراحــی بــاز 
کلیــه بیمــار بــرش داده شــده  گفــت: بــه لحــاظ اینکــه بــرای خــروج ســنگ  دانســته و 

ــاه اســت. ــار 2 م ــر مــدت نقاهــت بیم کث حدا
ــوژی و جــراح الپاراسکوپیســت  شــایان ذکر اســت، علیرضــا فرشــی متخصــص اورول
کلیــه و مجــاری  از ســال 2۰۰6 در تبریــز درزمینــٔه اعمــال جراحــی الپاراســکوپی 
ادراری مشــغول فعالیــت بــوده و بالغ بــر دو هــزار عمــل جراحــی الپاراســکوپی انجــام و 

ــت. ــوزش داده اس ــه را آم کلی ــی  ــای جراح ــر از رزیدنت ه ــن نف چندی
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برگزاری اولین چالش گاه بررسی و امکان سنجی تولید 
دستگاه آندوسکوپی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گاه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا موضــوع امکان ســنجی تولیــد  اولیــن چالــش 
کنفرانــس  ســالن  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  آندوســکوپی  دســتگاه 

بیمارســتان امــام رضــا)ع( برگــزار شــد.

ــور  ــا حض ــه ب ــش گاه ک ــه چال ــن جلس ای
علــوم  دانشــگاه  محتــرم  رئیــس 
پزشــکی تبریــز، معــاون تحقیقــات و 
اســاتید و فناوریــان  فنــاوری و  ســایر 
ــود  ــش ب ــامل 2 بخ ــکیل یافــت. ش تش
کــه در بخــش اول پــس از ســخنرانی 
)رئیــس  صومــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  محتــرم 
تبریــز( در مــورد فنــاوری و پیشــرفت 
ــز،   ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل آن در دانش
ــوارش )جنــاب  ــن از اســاتید حــوزه گ 5 ت
خوش باطــن،  منوچهــر  دکتــر  آقــای 
شــیرمحمدی،  دکتــر  بافنــده،  دکتــر 
دکتــر  خانــم  ســرکار  و  مــؤدب  دکتــر 
ــا نحــوه اســتفاده  ســپهری( در رابطــه ب
از ابزارهــای گوناگــون در انجــام اعمــال 
ــف آندوســکوپی و کلونوســکپی  مختل
در  و  فرمودنــد  ارائــه  را  توضیحاتــی 
ــخنرانی  ــس از س ــه پ ــش دوم جلس بخ
معاونــت محترم تحقیقــات و فناوری 
)جنــاب آقــای دکتــر جویبــان( و رئیس 
مرکــز رشــد تجهیــزات پزشــکی )جنــاب 
رابطــه  اقــدم( در  آقــای دکتر هاشــمی 
بــا رونــد تولیــد و حمایــت از فــن آوران 
تجاری ســازی  و  مجــوز  اخــذ  رونــد  و 
محصــوالت فنــاوری و تشــویق آن هــا 
زمینــه،  حضــار  ایــن  فعالیــت در  بــه 
بــا  رابطــه  در  گفت وگــو  و  بحــث  بــه 
توانایــی  حاضــر  فــن آوران  اینکــه 
ســاخت کدام یــک از ایــن ابزارهــای و 
دارنــد  را  آندوســکوپی  دســتگاه های 
پرداختنــد. در پایــان جلســه، جنــاب 
آقــای دکتــر صومــی از فــن آوران دعــوت 
توانایــی  در حــد  تــا هرکــدام  نمودنــد 
ــی  ــواد مصرف ــد از م ــه تولی ــدام ب ــود اق خ
اصلــی  دســتگاه های  همچنیــن  و 

نماینــد. آندوســکوپی 

ی بــه  این  جزئیــات 6 مرحله ســخنران
ــود:  ترتیب ب

در اولیــن مرحلــه ســخنرانی جناب  �

اطاعــات  خوش باطــن  دکتــر  آقــای 
ــکوپی و  ــتگاه آندوس ــورد دس ــی در م کل
چگونگــی انجــام ایــن عمــل بــر روی 
بیمــاران توضیحاتــی را ارائــه فرمودند.

ــر  � ــای دکت ــاب آق ــه دوم جن در مرحل
از  اســتفاده  نحــوه  مــورد  در  بافنــده 
ــد  ــا گای ــی کار ب ــفنکتروتوم، چگونگ اس
وایــر، نحــوه درآوردن ســنگ از مجــرای 
ــده و نحــوه injection در  ـ ـ مــری و معـ
سیســتم گوارشــی  همــراه بــا وســایلی 
را  اســت  ضــروری  کار  ایــن  بــرای  کــه 

فرمودنــد. ارائــه  توضیحاتــی 
جنــاب  � نیــز  مرحلــه  ســومین  در 

ــا نحــوه  ــر مــؤدب در رابطــه ب ــای دکت آق
مجــرای  از  تومورهــا  انــواع  درآوردن 
از  اســتفاده  بــا  گوارشــی  دســتگاه 
ــن  ــا ای ــوه کار ب ــوزن های FNA  و نح س

فرمودنــد.  ســخنرانی  ابزارهــا 
ایــن چالشــگاه  � در مرحلــه چهــارم 

ســرکار خانــم دکتــر ســپهری در خصوص 
دســتگاه مانومتری و نحــوه اندازه گیری 
فشــارهای ناحیــه فوقانــی و تحتانــی  
ایــن  از  اســتفاده  بــا  گــوارش  دســتگاه 

ــد.   ــه فرمودن ــی ارائ ــتگاه توضیحات دس
 در پنجمین مرحله از این چالشگاه  �

در  شــیرمحمدی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
مــادرزادی  تنگی هــای  رفــع  خصــوص 
همچنیــن  و  گــوارش  دســتگاه 
ــط  ــدی توس ــده بع ــای ایجادش تنگی ه
ایــن  رفــع  چگونگــی  و  بیماری هــا 
ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  بیماری هــا 
مختلــف آندوســکوپی توضیحــات الزم 

را ارائــه فرمودنــد. 
اســاتید،  � ایــن  از ســخنرانی    پــس 

خوش باطــن  ــر  ـ ـ ـ دکتـ آقــای  جنــاب 
ــم  ـ ـ جسـ درآوردن  مختلــف  ابزارهــای 
نشــان  را  گــوارش  از سیســتم  خارجــی 
از آن هــا را  بــا هرکــدام  داده و روش کار 

نمودنــد. ارائــه 
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ح تحقیقاتی فراخوان طر
اولویت های طرح های پژوهشی مرتبط با حوادث و مصدومیت های ترافیکی

پزشـــکی  کل  اداره  تفاهم نامـــه  پیـــرو 
آذربایجـــان شـــرقی و  اســـتان  قانونـــی 
مرکـــز تحقیقـــات پیشـــگیری از آســـیب حـــوادث جـــاده ای درزمینـــٔه اجـــرای پروژه هـــای 
تحقیقاتـــی مشـــترک بدین وســـیله لیســـت اولویت هـــای طرح هـــای پژوهشـــی مرتبـــط 

بـــا حـــوادث و مصدومیت هـــای ترافیکـــی بـــه شـــرح ذیـــل ایفـــاد می گـــردد:
مطالعــات مرتبــط بــا مدیریــت خدمــات پــس از بــروز حادثــه )از صحنــه حادثــه تــا  �

بیمارستان-بیمارستان(
مطالعات اپیدمیولوژیک حوادث مصدومیت ها �
مطالعات ارزیابی ریسک �
مطالعات مرتبط با رفتار و جنبه های روان شناختی حوادث �
مطالعات مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با حوادث �
مطالعات سنجش ایمنی محیط �

مطالعات سنجش ایمنی وسایل نقلیه �
مطالعــات طراحــی، بومی ســازی و ارزیابــی اعتبار و پایائی پرسشــنامه ها و ابزارها �
مطالعات اپیدمیولوژیک در حیطه حوادث ترافیکی �
مطالعات مرتبط با آموزش ایمنی �
مطالعات بهبود زیرساخت ها در ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث �
مطالعات فنی _ مهندسی مرتبط با ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث �
مطالعات مرور سیستماتیک در حیطه حوادث و ارتقای ایمنی �
 مطالعات مداخله ای ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث �

 برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمانید.
338۰۰568 مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای 
333184۰۰-داخلی1۰3 اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 
ieprc90@yahoo.com پست الکترونیکی:  

فرود اضطراری پرواز تهران - آمستردام در فرودگاه تبریز

 ســخنگوی اورژانــس آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه فــرود اضطــراری پــرواز تهــران 
- آمســتردام در فــرودگاه تبریــز بــه دلیــل ایســت قلبــی تنفســی  یکــی از مســافران 
گفــت:  ســخنگوی اورژانــس آذربایجــان شــرقی با اشــاره بــه فرود اضطــراری پــرواز تهران 
- آمســتردام در فــرودگاه تبریــز بــه دلیــل ایســت قلبــی تنفســی  یکــی از مســافران گفــت: 
مســافر هلنــدی توســط کارشناســان اورژانــس فــرودگاه تحــت  احیــای قلبــی و ریــوی 
پیشــرفته acls قــرار گرفــت. وحیــد شــادی نیا  اظهار داشــت: پــرواز تهران - آمســتردام 
بــه دلیــل ایســت قلبــی تنفســی مــرد 3۰ ســاله اهــل هلنــد در فــرودگاه تبریز فــرود آمد.  
کارشناســان اورژانــس بافاصلــه اقــدام الزم بــرای احیــای قلبــی و  وی ادامــه داد: 
ریــوی ایــن فــرد را بــا موفقیــت انجــام دادنــد و بیمــار بــرای انجــام اقدامــات درمانــی 

ــز منتقــل شــد. ــه یکــی از بیمارســتان های شــهر تبری ب
کـــرد.  گفتنـــی اســـت پـــرواز پـــس از یک ونیـــم ســـاعت توقـــف در فـــرودگاه تبریـــز را تـــرک 

طبـــق اطاعـــات رســـیده وضعیـــت فـــرد مذکـــور مســـاعد و روبـــه بهبـــودی اســـت.

انتخاب طرح "بسته بندی فعال مواد غذایی" به عنوان 
ایده و طرح برتر نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در  ب
مراســم اختتامیــه نمایشــگاه نــوآوری و 
فنــاوری ربــع رشــیدی، زون غــذا، دارو، 
ــگاه  ــرف دانش ــتی از ط ــی و بهداش آرایش
کســب  حائــز  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
بیشــترین جوایــز ایــن نمایشــگاه شــد.
جانشــین  نعمتــی  محبــوب   دکتــر 
ارائه شــده  ایــن زون دربــاره طرح هــای 
بــا  ایــن نمایشــگاه گفــت: امســال  در 
اطاع رســانی  قبلــی،  برنامه ریــزی 
ــا  ــایر معاونت ه ــکاری س ــع و هم به موق
ــش  ــن افزای ــگاه ضم ــد دانش ــز رش و مراک

ارائه شــده  طرح هــای  و  ایــده  تعــداد 
ســال  بــه  نســبت  نمایشــگاه  در 
ارائه شــده  طرح هــای  کیفیــت  قبــل، 
نحــو  بــه  نیــز  تجاری ســازی  ازنظــر 
قابل توجهــی بــاال بــوده و همیــن امــر 
باعــث شــد داوران علمــی و صنعتــی 
نمایشــگاه ضمــن انتخــاب بیشــترین 
دارو،  غــذا،  زون  از  برتــر  طرح هــای 
ــای  ــی از طرح ه ــتی یک ــی و بهداش آرایش
مطرح شــده طــرح "بســته بندی فعــال 
ــرح  ــده و ط ــوان ای ــی" را به عن ــواد غذای م

کننــد. انتخــاب  نمایشــگاه  برتــر 

ایــن  داد:  ادامــه  نعمتــی  دکتــر 
نمایشــگاه با اســتقبال فراوانی از طرف 
و  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران 
مــردم مواجــه شــده و فرصتــی را بــرای 
تــا دانشــجویان و  کشــور فراهــم آورده 
کارشناســان و صاحبــان ایــده و فنــاوری 

بــه تولیــد و تجاری ســازی طرح هــای 
و  رشــد  شــاهد  و  شــده  امیــدوار  خــود 
باشــیم  ایده هــا  شــکوفایی طرح هــا و 
کــه البتــه ضمــن بررســی چندیــن طــرح 
ایــن زون اقدامــات اولیــه تجاری ســازی 

و تولیــد بــرای آن هــا فراهــم شــد.
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جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت 
بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و 

سازمان تعزیرات حکومتی

ـــو  ـــورت ویدئ ـــوری به ص کش ـــترک  ـــه مش ـــگاه، جلس ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ب
ـــر درمـــان دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی  کارشناســـان نظـــارت ب کنفرانـــس مدیـــران و 
کشـــور و ســـازمان تعزیـــرات حکومتـــی روز سه شـــنبه 22 آبان بـــا حضـــور دکتـــر  سراســـر 
کارشناســـان نظـــارت و اعتباربخشـــی  پورفتحـــی معـــاون درمـــان دانشـــگاه و روســـا و 
ــا هـــدف مـــرور  ــازمان تعزیـــرات حکومتـــی اســـتان بـ و مدیـــران و روســـای شـــعب سـ

ـــزار شـــد. ـــه تخلفـــات درمانـــی برگ قوانیـــن، مقـــررات و فرایندهـــای رســـیدگی ب

حادثه در کارخانه فوالد و آسیب شدید دست کارگر بالگرد  اورژانس را به پرواز درآورد

رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  گفــت: ســاعت 7 صبــح امــروز یکشــنبه 13 آبــان اپراتــور فوریت هــای پزشــکی 115 
کــه بافاصلــه نیروهــای 115 هشــترود بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. دکتــر فــرزاد رحمانــی افــزود:  هشــترود تماســی مبنــی بــر حادثــه در کارخانــه فــوالد هشــترود دریافــت نمــود 
در ایــن حادثــه جــوان 34 ســاله از ناحیــه دودســت و ســینه دچــار حادثــه شــده بــود توســط نیروهــای  115 هشــترود بــه بیمارســتان امام حســین )ع( هشــترود انتقال داده شــد.

وی ابراز داشت: مصدوم پس از اقدامات اولیه در بیمارستان هشترود توسط اورژانس هوایی به بیمارستان امام رضا )ع(  تبریز انتقال یافت.

هدف برنامه جامع سالمت استان بهبود شاخص های سالمت مردم و افزایش مشارکت درون بخشی و بین بخشی

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مســئول دبیرخانــه کارگــروه ســامت، ایمنــی   بنــا بــه 
و امنیــت غذایــی اســتان بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه جامع ســامت اســتان آذربایجان 
ــا  کــه ب شــرقی افــزود: ایــن برنامــه یــک ســند باالدســتی در جغرافیــای اســتانی اســت 
هــدف ارتقــای عادالنــه شــاخص های ســامت بــا مشــارکت همــه دســتگاه ها و مــردم 

زیــر نظــر ســازمان برنامه وبودجــه و اســتانداری تدویــن، تصویــب و اجــرا می شــود.
دکتــر نورآبــادی در جلســه هم اندیشــی نماینــدگان معاونت هــای دانشــگاه علــوم 
کــرد: هــدف از تدویــن و اجــرای برنامــه جامــع ســامت اســتان  کیــد  پزشــکی تبریــز تأ

بهبــود شــاخص های ســامت مــردم و افزایــش مشــارکت  درون بخشــی و بیــن 
بخشــی اســت.   ایشــان بــا بیــان اینکــه مداخــات اجتماعــی و محیطــی، مداخــات 
نظــام ســامت و مداخــات ترویجــی ســبک زندگــی جــزو ســه حیطــه اولویــت دار 
مداخــات در تنظیــم برنامــه جامعــه ســامت اســتان اســت گفــت: برنامه ریزی هــا در 
حوزه هــای مختلــف اســتان بایــد همــگام بــا ســامت بــوده و در راســتای تحقــق ایــن 
امــر مهــم در اســتان بایــد دســتگاه های اجرایی برنامه هــای مختلفــی را بــا مدیریــت 

کننــد. ارشــد اســتانی در اســتانداری، اجــرا 

مدیر ارزیابی عملکرد و بازرسی دانشگاه  در بازدید تیم ارتقای سالمت 
نظام اداری دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه

پیگیر مشکالت و درخواست های شبکه بهداشت و 
درمان میانه خواهیم بود

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از روابــط عمومــی  بــه 
گروهــی مدیریــت  شــبکه بهداشــت و درمــان میانــه، تیــم بازرســی و بازدیدهــای 
ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی در 
مورخــه 22 آبــان 97 از واحدهــای مختلــف شــبکه بهداشــت و درمــان میانــه بازدیــد و 
عملکــرد آن هــا را ارزیابــی نمودنــد.  ابراهیــم صومــی مدیــر ارزیابــی عملکــرد و بازرســی و 
پاســخگویی بــه شــکایت دانشــگاه در ایــن رابطــه گفت این گــروه ، تمامــی واحدهای 
شــبکه بهداشــت  و درمان و بیمارســتان های برکت امام و خاتم االنبیا را مورد ارزیابی 
قــرار داده و بــا توجــه دســتورالعمل میــزان رضایــت دانشــگاه بعــدًا اعــام خواهــد شــد.  
دکتــر ســیمین فــر مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان نیــز ضمــن قدردانــی از حضــور 

گــروه  بازرســین در مــورد مشــکات و کمبودهــا ســخن گفــت. ابراهیــم  صومــی رئیــس 
تیــم ارتقــای ســامت نظــام اداری نیــز قــول مســاعدت و پیگیــری الزم را داد.
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نمایشگاه عکس و تجهیزات در معاونت بهداشت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

و محتــوای  نمایشــگاه عکــس عملکــرد  پدافنــد غیرعامــل،  مناســبت هفتــه  بــه 
ــش  ــع در دو بخ ــتان ها تاب ــه شهرس کلی ــران  ــت بح ــم مدیری ــور تی ــا حض ــی ب تجهیزات
محتوایــی عکــس و تجهیــزات عملیاتی در حوزه مدیریت خطر در معاونت بهداشــت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.
و محتــوای  نمایشــگاه عکــس عملکــرد  پدافنــد غیرعامــل،  مناســبت هفتــه  بــه 
کلیــه شهرســتان ها تابــع در دو بخــش  تجهیزاتی بــا حضــور تیــم مدیریــت بحــران 
محتوایی عکس  و تجهیزات عملیاتی در حوزه مدیریت خطر در معاونت بهداشــت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.
در بخــش محتوایــی اول انعــکاس بخشــی از عملکــرد شــبکه های بهداشــت و درمان 
در حــوزه مدیریــت خطــر بــا محتــوای نمایشــگاه عکــس و در بخــش دوم نمایشــگاه بــا 
محتــوای تجهیــزات عملیاتــی ازجملــه حمــل و انتقــال چینش کلیه وســایل مرتبط با 
اســتقرار پســت فرماندهــی حادثــه در شــرایط اضطــراری و مدیریــت بحــران در منطقــه 

آســیب دیده را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز  به نقل از علیــزاده رئیــس اداره 
کاهش خطر بایا و حوادث معاونت بهداشــت هدف کلی این نمایشــگاه ارزیابی توان 
مدیریتــی شــبکه ها در برنامه ریــزی بــرای پاســخ صحیــح، مؤثــر و به موقــع در بحران هــا 
اســت و اهــداف اختصاصــی آن ترغیــب شــبکه ها بــرای تکمیــل تجهیــزات مدیریــت 
ــاز،  ــع موردنی ــی در مواق ــور تیم ــن حض ــع، تمری ــتقرار به موق ــور و اس ــن حض ــر، تمری خط
تمریــن نحــوه تدویــن  IAP )اکشــن پلن پاســخ بــه حــوادث و بحران هــا(  توســط تیــم 
مدیریتــی، پایــش و ارزشــیابی و انتخــاب شــبکه های برتــر و تجلیــل از برترین هــا  پــس 

از ارزشــیابی  اســت.
گفتنــی اســت، از پنــج شــبکه بهداشــت برتــر، پــس از ارزشــیابی  و پایــش  تجلیــل بــه 

عمــل آمــد.
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همایش پدافند غیرعامل در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ــا هــدف تقویــت هماهنگی هــای بیــن  ــزارش روابــط عمومــی ایــن همایــش ب گ ــه  ب
بخشــی و بــرون بخشــی، ارزیابــی عملکــرد واحــد مدیریــت خطــر شهرســتان ها، 
ــن  ــا، تبیی ــه بای ــخ ب ــه پاس ــوص برنام ــان در خص کارکن ــش  ــات و دان ــی اطاع ارزیاب
ضــرورت و اهمیــت پدافنــد زیســتی در حــوزه ســامت، انعــکاس تصویــری عملکــرد 
در  ســریع  کنــش  وا تیم هــای  انســجام  خطــر،  مدیریــت  حــوزه  در  شهرســتان ها 
حــوزه بهداشــت و پیشــگیری بــا همــت تمــام تیم هــا شــرکت کننده از شهرســتان 
گســترش شــبکه، بهداشــت محیــط، مبــارزه  گروه هــای  تابعــه متشــکل مســئولین 
کنــش ســریع  بــا بیماری هــا، مدیریــت خطــر بایــا، رابطیــن دفتــر فنــی، تیم هــای وا
ــوم پزشــکی تبریــز  و مســئولین محتــرم شــبکه، در معاونــت بهداشــت دانشــگاه عل

برگزار شد.   
 دکتــر درســتی معاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  در خصــوص اهمیــت 
کاهــش آســیب و توجــه بــه اصــول راهبــردی پدافنــد غیرعامــل و  پیشــگیری و 
ــزوم آمادگــی  ــا مخاطــرات و ل ــز و تســهیات بهداشــتی در مواجهــه ب ک ــاب آوری مرا ت
کانون هــای خطــر مطالبــی را بیــان نمــود. گروه هــای فنــی و پشــتیبانی و شناســایی 
ــا و حــوادث معاونــت بهداشــت،  کاهــش خطــر بای  مهنــدس علیــزاده رئیــس اداره 
گزارشــی از عملکــرد واحدهــای شهرســتانی و معاونــت بهداشــت ارائــه نمــوده و 

آمادگــی  حفــظ  و   )DMAT( ســریع  کنــش  وا تیم هــای  تجهیــز  و  توانمندســازی 
ــاخت و  ــدات انسان س ــا تهدی ــه ب ــت مقابل ــت را جه ــوزه بهداش ــای ح ــه بخش ه کلی
بیوتروریســتی و اقــدام در راســتای کاهــش آســیب مخاطــرات بــا رویکــرد پیــش فعــال 
و توجــه بــه تمــام جنبه هــای خطــر و توجــه حرفــه ای بــه مقولــه مدیریــت خطــر و گذر 

ــرد. ــام ب ــت ن ــت بهداش ــای معاون ــی را از اولویت ه ــنتی و احساس ــات س از اقدام
کمیتــه پدافنــد غیرعامــل دانشــگاه و رئیــس مرکــز   دکتــر رحمانــی دبیــر محتــرم 
کمیتــه پدافنــد دانشــگاه مطالبــی را  فوریت هــای پزشــکی، در خصــوص عملکــرد 
ــمرده  ــم ش ــگاه را مه ــای دانش کارگروه ه ــردی  کارب ــتمر و  ــت مس ــود و فعالی ــان نم بی
کارکنــان و  و تدویــن ســناریوهای متعــدد و تمریــن و مانــور را در توانمندســازی 

مدیــران، مهــم و اساســی ذکــر نمــود.
ــاء ایمنــی  ــد بر ارتق کی ــا تأ ــر فنــی دانشــگاه، ب ــع و دفت ــر  مناب مهنــدس صالحــی مدی
کثــری دفتــر فنــی بــا  کز بهداشــت و درمانــی، تعامــل حدا ســازه ای و غیــر ســازه ای مرا
معاونــت بهداشــت دانشــگاه در اتخــاذ تصمیمــات و پیگیــری تحقــق مصوبــات و 

درنهایــت ارتقــاء  ایمنــی در واحدهــا را خواســتار شــد.
گفتنــی اســت در آخــر همایــش از مســئولین واحــد مدیریــت خطــر شهرســتان ها و پنج 

شهرســتان برتــر در همایــش  تجلیــل بــه عمــل آمد.
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سیزدهمین آزمون صالحیت بالینی دانشکده پزشکی

روز  عمومــی  پزشــکی  دوره  پایــان  بالینــی  صاحیــت  آزمــون  دوره  ســیزدهمین 
ــز آمــوزش، پژوهــش و  ــا حضــور  14 دانشــجو در مرک ــان مــاه 97 ب پنجشــنبه 24  آب
ســنجش مهارت هــای بالینــی دانشــکده پزشــکی تبریز برگــزار شــد. آزمــون رأس 
کشــوری شــروع شــد و در ســاعت 1۰/3۰ اتمــام یافــت. ســاعت 8:3۰ طبــق برنامــه 

هــدف از ایــن آزمــون، ارزیابــی و تعییــن توانمنــدی بالینــی دانش آموختــگان دوره 
دکتــرای عمومــی رشــته پزشــکی و همچنیــن ارزیابــی پایان بخش هــای بالینــی در 
کارورزی است. آزمون مهارت های عملی بالینی به روش ساختارمند  پایان مرحله 
کیــد بــر مهارت هــای ارتباطی،  تصمیم گیری  بالینی  مبتنــی   ــا تأ عینــی بالینــی، ب
انجام  مهارت های  عملی  تشــخیص  فیزیکــی  و  معاینــه  و  ح حال  شــر اخــذ  بــر 

درمانــی در یــک نوبــت 14 ایســتگاهی 
گفتنــی اســت ایــن آزمــون  برگــزار شــد.    
بــرای اولیــن بــار از دی مــاه ســال 1394 
ــزار  ــت برگ ــیزده نوب ــون در س کن ــاز و تا آغ

شــده اســت.

برگزاری دومین نشست فصلی گروه بیماری های 
غیرواگیر در سال۹7 در مرکز بهداشت استان

گــزارش روابــط عمومــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر شــعربافی رئیــس  بــه 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معاونــت  گیــر  غیروا بیماری هــای  کارشناســان  گــروه 
پزشــکی تبریــز ضمــن عــرض خیرمقــدم و خوش آمدگویــی بــه حاضریــن اهــداف 
کــز بهداشــت شهرســتان ها بــا  کردنــد. ایشــان وضعیــت توافــق مرا جلســه را بیــان 
کــز بهداشــتی درمانــی، پایــش مدیریتــی شهرســتان ها و نقــاط قــوت و ضعــف  مرا
و  اجتماعی، اختصــاص  ژنتیــک  برنامــه  کنــون،  تا شــده  پایــش  شهرســتان های 
گــروه، دفاتــر  کارشناســان شهرســتان به تناســب فرایندهــای  توزیــع مناســب نیــرو 
کارشناســان  کــز بهداشــتی درمانــی شهرســتان، دریافتی هــای  بازدیــد و پایــش مرا

گیــر در شهرســتان را ارائــه نمــود. غیروا
گیــر مرکــز بهداشــت اســتان بــه ترتیــب در  گفتنــی اســت کارشناســان بیماری هــای غیروا

خصــوص فرآیندهــای خــود بــه شــرح ذیــل مطالــب خــود را ارائــه نمودنــد.
 صادق پور: در خصوص نحوه غربالگری سرطان کولورکتال و مشمول جمعیت گروه 
هــدف غربالگــری، ارزیابــی لیپیــد و ثبت مــوارد شناسایی شــده آن در برنامــه نرم افزاری 
ــه شهرســتان ها جهــت شــروع و انجــام ــاغ آن ب کارکنــان و اب ســیب، برنامــه ســامت 
 پوردولتــی: در خصــوص برنامــه ارزیابــی فعالیــت بدنــی، وضعیــت تحــرک بدنــی در 
شهرســتان و برنامه هــای پیشــنهادی در جهــت ارتقــا و ارزیابــی صحــت اجــرای برنامــه 

و نتایــج آن
 دکتــر ســلطانی: کلیــات مراقبــت دیابــت  و ارائــه گزارشــی تحلیلــی از وضعیــت مراقبــت 
کیــد بــر ثبــت مــوارد مراقبــت دیابــت در نرم افــزار ســیب و  دیابــت در شهرســتان ها و تأ

گــزارش توســط شهرســتان های داوطلــب در ایــن خصــوص، درخواســت ارائــه 
و  شهرســتان ها   در  خطرســنجی  برنامــه  اجــرای  موجــود  وضعیــت  گــزارش  پاشــا 

مقایســه تحلیلــی بیــن شهرســتان در خصــوص رونــد اجــرا و نتایج انجام خطرســنجی، 
پیشــنهاد های اصاحــی در جهــت ارتقــا رونــد انجــام برنامــه و مراقبــت فشــارخون،
کــم کاری مــادرزادی   دکتــر طالبــی: مراقبــت و ثبــت مــوارد فنیل کتونــوری)PKU(   و 
گــزارش وضعیــت  تیروئیــدی برنامــه غربال گــری فنیل کتونــوری در نــوزادان و ارائــه 

شهرســتان ها
فــرم  گزینه هــای  تکمیــل  نحــوه  گیــر:  غیروا بیماری هــای  کارشــناس  عبدالهــی،   
کــز  کــز بهداشــتی درمانــی شهری روســتایی و مرا اســتاندارد ثبــت مــوارد ســرطانی در مرا

کــد ملــی، کلیــه بیمارســتان ها بخصــوص ثبــت  آموزشــی درمانــی 
گزارشــی از نحــوه ثبــت   دکتــر یگانــه: موضوعــات ژنتیــک اجتماعــی، تاالســمی و ارائــه 
کز مشــاوره و نظارت دقیق کارشــناس ســتادی  زوج های ناقل و متقاضی ازدواج در مرا

بــر دفاتــر ثبت CBC در آزمایشــگاه  شهرســتان.
در این نشســت  دکتر شــعربافی ضمن جمع بندی مطالب ارائه شــده به پرســش های 

مطرح شــده پاســخ دادند.

معرفی مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث ترافیکی به عنوان قطب پژوهشی 
ترافیک در کشور

در پــی تاش هــای پیگیرانــه و نقــش ملی مرکــز تحقیقــات پیشــگیری از آســیب حــوادث جاده ای جهــت ارتقــای ســامت 
کان منطقــه 2 آمایــش ســرزمینی آمــوزش  کشــور و نیــز حمایت هــای بی شــائبه دســت اندرکاران  و ایمنــی ترافیــک در ســطح 
کشــور بــا موافقــت جنــاب آقــای دکتــر ملــک زاده )معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــاوری وزارت متبــوع(  عالــی بخــش ســامت 
کلیــه دســت اندرکاران  گردیــد. ایــن موفقیــت بــزرگ را بــه  کشــور معرفــی  مرکــز مزبــور به عنوان قطب  پژوهــش ترافیــک در ســطح 

دخیــل در ایــن عرصــه تبریــک  و تهنیــت عــرض می نماییــم.
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گفت: کلیوی  گرامیداشت هفته حمایت از بیماران  دکتر طاهراقدم در مراسم 
رعایت شاخص های استاندارد نسبت دستگاه دیالیز به بیمار در آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
نســبت  اقــدم  گفــت:  طاهــر  دکتــر 
در  بیمــار  بــه  دیالیــز  دســتگاه 
نــرم  ســطح  در  شــرقی،  آذربایجــان 

اســت. اســتاندارد  و  کشــوری 
علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی  معــاون 
گرامــی  مراســم  تبریــز در  پزشــکی 
بیمــاران  از  حمایــت  هفتــه  داشــت 
مشــکات  قبــًا  کــرد:  اظهــار  کلیــوی 
و  داشــتیم  دیالیــز  بخــش  در  زیــادی 
ــاران در  ــه بیم ــات ب ــه خدم ــود ارائ باوج
ــدیم،  ــکل می ش ــار مش ــت، دچ ــه نوب س
وزارت  حمایت هــای  بــا  امــروزه  امــا 
بهداشــت و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز و کمــک خیــران ســامت، اکثــر 
اســتان،  ســطح  در  بیمارســتان ها 

بخــش دیالیــز دارنــد. 
ــان  ــای متولی ــه تاش ه ــاره ب ــا اش وی ب
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  امــر 

ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــز، خاطرنش تبری
تأمیــن  وظیفــه  عمده تریــن  این کــه 
دانشــگاه  عهــده  بــر  مــردم  ســامت 
علــوم پزشــکی اســت، پیــرو تاش هــا و 
اقدامــات در این راســتا، شــمار دســتگاه 
ما یــک  اســتان  در  بیمــار  بــه  دیالیــز 
ــج  ــی پن ــار ال ــر چه ــه ازای ه ــتگاه ب دس
ــا  ــاران م ــوده و بیم ــر ب ــت، بهت بیمار اس
فقــط در نوبــت صبــح و عصــر دیالیــز 

می شوند.   
 122 دیالیــز  افــزود:  بخــش  وی 
رضــا  امــام  بیمارســتان  تختخوابــی 
)ع( نیــز در نــوع خــود بی نظیــر بــوده 
و حتــی بعضــی تخت هــا نیــز خالــی 
هســتند، حــدود 17۰۰ بیمــار دیالیــزی 
در اســتان داریــم کــه نزدیــک بــه 1۰۰۰ 
نفــر از آنــان در بیمارســتان های دولتــی 

دیالیــز می شــوند. 
ــر نقــش آمــوزش  ــا تأکیــد ب طاهراقــدم ب

فرهنگ ســازی  و  شــهروندان  بــه 
بــه  ابتــا  از  پیشــگیری  به منظــور 
ابتــا  از  پــس  گفــت:  کلیــه،  نارســایی 
تــا  اســت  مجبــور  فــرد  بیمــاری،  بــه 
دیالیــز  بــرای  نوبــت  ســه  هفتــه ای 
ــد و  ــه کن ــتان مراجع ــه بیمارس ــدن ب ش
هزینــه زیــادی بــه سیســتم ســامت، 
نیــز  دیالیــز  دســتگاه  تأمیــن  چــون 
می تــوان  ازایــن رو  می کنــد،  تحمیــل 
ــاری و  ــن بیم ــه ای ــا ب ــوزش، از ابت ــا آم ب
مشــکات بعــدی آن پیشــگیری کــرد. 

 وی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان های 
بیمــاران  بــه  کمــک  در  مردم نهــاد 
کلیــوی یــادآور شــد: انجمــن حمایــت 
خوشــبختانه  کلیــوی  بیمــاران  از 
حمایت هــای خوبــی از ایــن بیمــاران 
ــران  ــه خی ــت ک ــا الزم اس ــت، ام ــرده اس ک
بــرای  مردم نهــاد  ســازمان  های  و 
کمــک بــه بیمــاران کلیــوی و آمــوزش 

وارد  بیش ازپیــش  شــهروندان  بــه 
عمــل شــوند، کار خیــر فقــط ســاختن 
و  رقــت  هزینــه  نیســت،  بیمارســتان 
آمــد، ازکارافتادگــی ایــن بیمــاران نیــز 
از  می تواننــد  خیــران  و  بــوده  مطــرح 
ایــن طریــق بــه بیمــاران کمــک کننــد. 
از  حمایــت  »هفتــه  مناســبت  بــه 
بیمــاران کلیــوی«، جمعــی از مســئوالن 
رئیــس  قائم مقــام  از  اعــم  اســتان 
تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
آذربایجــان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
نماینــده  و  تبریــز  فرمانــدار  شــرقی، 
شــورای  مجلــس  در  تبریــز  مــردم 
ــران  ــه ای ــن کلی ــس انجم ــامی و رئی اس
ــتان  ــی بیمارس ــش 2۰ تختخواب از بخ
شــهید محاتــی تبریــز بازدیــد کــرده و از 
ــاران  ــکات بیم ــان مش ــک در جری نزدی

گرفتنــد. قــرار 

 دوره بازآموزی پزشکان متقاضی اخذ مجوز معاینات سالمت شغلی

کار بـــرای پزشـــکان عمومـــی متقاضـــی  گـــزارش روابـــط عمومـــی بهداشـــت اســـتان آذربایجـــان شـــرقی دوره بازآمـــوزی مـــدون طـــب  بـــه 
اخـــذ مجـــوز معاینـــات ســـامت شـــغلی در حـــال برگـــزاری اســـت. ایـــن دوره بـــا مشـــارکت ســـازمان جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان و معاونـــت 
گفتنـــی  بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از  27 آبـــان الی 1 آذرمـــاه در ســـالن اجتماعـــات مرکـــز بهداشـــت اســـتان برگـــزار شـــد. 

کار و پزشـــکی اجتماعـــی و طـــب پیشـــگیری اســـت. اســـت مدرســـین ایـــن دوره از متخصصیـــن طـــب 

در آستانه روز دانشجو انجام شد؛
حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در جمع 

دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گلســتان و بوســتان  نماینــده ولی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی از خوابــگاه 
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــرد. ب ک ــد  ــز بازدی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
علــوم پزشــکی تبریــز، حجةاالسام والمســلمین دکتــر ســید محمدعلــی آل هاشــم در 
ــوم پزشــکی  گلســتان و بوســتان دانشــگاه عل آســتانه روز دانشــجو از خوابگاه هــای 
کــرد. بازدیــد از بســترها و زیرســاخت های موجــود در خوابگاه هــا بــرای  تبریــز بازدیــد 

ــود. ــد ب ــه برنامه هــای ایــن بازدی فعالیت هــای مختلــف دانشــجویان ازجمل
آل هاشــم بعــد از حضــور در خوابــگاه در جمــع صمیمــی دانشــجویان خوابگاهــی در 

گفتگــو بــا دانشــجویان پرداخــت. اتــاق دانشــجویان حضــور یافــت و بــه 
وی  از دانشــجویان دربــاره مســائل و دغدغه هــای دانشــجویان فعــال در رابطــه بــا 
فعالیت هــای دانشــجویی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی پرســید و در مــورد فضــا 

و  زیرســاخت های موجــود بــرای فعالیــت در دانشــگاه ها بعــد از انقــاب اســامی 
به صحبــت  پرداخــت .

و  شــخصی  زندگــی  مــورد  در  دانشــجویان  آینــده  برنامه هــای  مــورد  در  گفتگــو 
ح شــده در دیدار دانشــجویان بــا نماینده  اجتماعــی آنــان ازجملــه دیگــر مباحــث مطر

ولی فقیــه در اســتان بــود.
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سومین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت 
دهان و دندان برگزار شد

کارشناســان بهداشــت دهــان و دنــدان در ســال  گــروه  ســومین  نشســت فصلــی 
کارشناســان مســئول ســامت دهــان و دنــدان شــبکه های  1397 بــا حضــور 
ــتان  ــز بهداشــت اس ــس مرک کنفران ــالن  ــتان ها در س ــان شهرس بهداشــت و درم
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  دکتــر  برگــزار شــد. بــه 
گــروه کارشناســان بهداشــت دهــان و دنــدان معاونــت بهداشــت  علیپــور رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن عــرض خیرمقــدم، اهــداف برگــزاری 
گزارشــی از عملکــرد واحدهــای بهداشــت دهــان و  نشســت فصلــی را بیــان و 

دنــدان شهرســتان ها طــی 8 ماهــه اول ســال 1397 را ارائــه نمودنــد.
گفتنــی اســت؛ ثبت اطاعــات دهــان و دنــدان در ســامانه ســیب و ســامانه نامــاب، 
راســتی  و دنــدان در HMC  و  فرایندهــای بهداشــت دهــان  اصــاح چک لیســت 
آزمایــی خدمــات، وارنیــش فلورایدتراپــی دانــش آمــوزان ابتدایــی ســال تحصیلــی 
98 -97، پیگیــری پس خورانــد پایش هــای اســتانی و محیطــی و پاســخ بــه آن 
کــودکان  گزارشــی از عملکــرد شهرســتان ها از برنامــه  ظــرف یــک مــاه پــس از پایــش، 
گروه هــای ســنی برنامه هــا و  12 ســاله )پایــه ششــم( فاقــد مشــکل دندانــی، جــدول 

ــر اســاس آن از ســامانه  گروه هــای ســنی ب فرایندهــای دهــان و دنــدان و اســتخراج 
ک انگشــتی،  ســیب، شــاخص های بهداشــت دهــان و دنــدان شهرســتان ها )مســوا
ــیب،  ــامانه س ــاس س ــر اس ــی و ...( ب ــش فلورایدتراپ ــدان، وارنی ــان و دن ــه ده معاین
ح  گــزارش ارجاعــات ســطح 1 بــه ســطح 2 خدمــات بهداشــت دهــان و دنــدان، شــر
کاردان هــای تکنســین ســامت دهــان و ثبــت خدمــات در ســامانه ســیب،  وظایــف 
کلینیک هــای ســیار دندانپزشــکی و ثبــت خدمــات آن هــا در ســامانه اداره ســامت 

گرفــت. دهــان و دنــدان )ســطح 2( موردبررســی قــرار 

بازدید رئیس اورژانس هوایی کشور از محل پد اورژانس شهرستان میانه
با اختصاص بالگرد به میانه شاهد افتتاح دومین 

اورژانس هوایی استان تا چندین روز آتی در این شهر 
خواهیم بود

هوایــی  اورژانــس  رئیــس  ســرور  دکتــر 
همــراه  بــه  کشــور  اورژانــس  ســازمان 
دکتــر رحمانــی رئیــس اورژانــس پیــش 
بیمارســتانی و مدیــر حرروادث دانشــگاه 
پــد  محــل  از  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
اورژانــس هوایــی و فوریت های پزشــکی 

کــرد. شهرســتان میانــه بازدیــد 
دانشــگاه  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز  دکتــر مشــایخی 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان در جلســه ای 
هوایــی  اورژانــس  رئیــس  حضــور  بــا 
اســتان  اورژانــس  رئیــس  کشــور، 
شــیویاری  دکتــر  و   شــرقی  آذربایجــان 
از  تقدیــر  بــا  میانــه  مــردم  نماینــده 
پیگیری هــا و تاش هــای ایــن عزیــزان 
در راه انــدازی اورژانــس هوایــی میانــه، 
بــه  توجــه  بــا  را  اورژانــس  ایــن  وجــود 
اینکــه شهرســتان میانــه از پهناورتریــن 
کشــور  غــرب  شــمال  در  شهرســتان ها 

محســوب شــده الزم و ضــروری خوانــده 
افــزود: شهرســتان میانــه بــا 4 بخــش و 
کندگــی  گســتردگی و پرا 5 شــهر دارای 
روســتایی و جمعیتــی بــوده و به تبــع آن 
دیگــری  حــوادث  و  تصادفــات  شــاهد 
کــه لــزوم راه انــدازی اورژانــس  هســتیم 
هوایــی را چندیــن برابــر می نمایــد. وی 
اورژانــس در  پایــگاه  ایجــاد  همچنیــن 
شــهر آچاچــی میانــه کــه خــط گــذر تهران 
چندیــن  تــردد  مرکــز  و  بــوده  اروپــا  بــه 
اضافــه  خوانــده  ضــروری  را  اســت  راه 
کــرد: تأمیــن زمیــن و پیگیــری تأمیــن 
آمبوالنــس در ایــن پایگاه را متقبل شــده 
ــا ایجــاد ایــن پایــگاه از  و انتظــار داریــم ب
ســوی ســازمان اورژانس اســتان و کشــور 
بتوانیــم بــه تکمیــل زنجیــره خدمــات 
کنیــم. کمــک  اورژانــس در شهرســتان 
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 بازدید تیم ارتقای سالمت نظام اداری دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورزقان

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــه نقــل از روابــط عمومــی 
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ورزقــان، تیــم اداره بازرســی و رســیدگی بــه 

شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روز ششــم آذرمــاه نودوهفــت از بیمارســتان، 
کــرده و آن  کــز  و واحدهــای اداری شــبکه بهداشــت و درمــان ورزقــان بازدیــد  مرا
را  مــورد ارزیابــی قراردادنــد. در پایــان بازدیدهــا جلســه ای بــا حضــور رئیــس اداره 
بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، رئیــس شــبکه 
کارشناســان تیــم ارتقــای ســامت نظــام  بهداشــت و درمــان  و بیمارســتان ورزقــان، 

ــزار شــد. اداری در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان برگ
گردیــده و پــس از بحــث بررســی ها  گــزارش مربــوط بــه بازدیدهــا ارائــه  در ایــن جلســه 
کــرده و نقــاط ضعــف در جهــت حفــظ ســامت  گردیــد نقــاط قــوت ادامــه پیدا مقــرر 

نظــام اداری بهبــود بخشــیده شــود.

مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز به پایتخت نوزادان در کشور تبدیل شده است

رئیـــس مرکـــز آموزشـــی و درمانـــی الزهـــراء 
آموزشـــی  مرکـــز  کـــرد:  کیـــد  تأ )س( 
درمانـــی الزهـــراء تبریـــز بـــه پایتخـــت 
ـــوزادان در کشـــور تبدیـــل شـــده اســـت.  ن
ـــگاه،  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
مراســـم  در  واعظـــی  مریـــم  دکتـــر 
ـــارس،  ـــوزاد ن ـــی ن ـــت روز جهان گرامیداش
الزهـــراء،  بیمارســـتان  کـــرد:  اظهـــار 
ــمال  ــه در شـ ــطح سـ ــی سـ ــز ارجاعـ مرکـ
ــان  ــور اســـت کـــه متخصصـ غـــرب کشـ

انکولـــوژی، نابـــاروری، پریناتولـــوژی و 
مراقبت هایـــی  آن،  در  ـــوژی  گاینوکول
ـــز  ـــن مرک ـــی در ای ـــطح جهان ـــی در س عال
ارائـــه می کننـــد، بســـیاری از بیمارانـــی 
ناامیـــد  درمانـــی  مراکـــز  ســـایر  از  کـــه 
ـــرده  ـــه ک ـــز مراجع ـــن مرک ـــه ای ـــده اند، ب ش

و نتیجـــه می گیرنـــد. 
ـــز 22۰ تخـــت  ـــرد: ایـــن مرک ـــه ک وی اضاف
تخت هـــا  درصـــد   64 و  دارد  فعـــال 
مربـــوط بـــه حـــوزه زنـــان و 36 درصـــد 

به طـــور  اســـت،  نـــوزادان  مختـــص 
متوســـط ماهانـــه حـــدود 134۰ بیمـــار 
در ایـــن مرکـــز بســـتری و بیـــش از هـــزار 
ــد  ــرار می گیرنـ ــی قـ ــت جراحـ ــورد تحـ مـ
کـــه 25 درصـــد جراحی هـــا، مامایـــی و 
ـــتند.  ـــارداری هس ـــم ب ـــای خت جراحی ه

ـــه بیـــش از چهـــار    وی ادامـــه داد: ماهان
هـــزار نفـــر و روزانـــه حـــدود 15۰ نفـــر بـــه 
اورژانـــس ایـــن مرکـــز مراجعـــه و 65۰ نفـــر 
از کارکنـــان در مرکـــز آموزشـــی درمانـــی 

ـــد.  ـــات می کنن ـــه خدم ـــراء )س( ارائ الزه
پزشـــک   1۰۰ از  بیـــش  افـــزود:  وی 
فـــوق  و  تخصصـــی  حوزه  هـــای  در 
تخصصـــی مشـــغول بـــوده و خدمـــات 
ارائه شـــده در ایـــن بیمارســـتان مثـــل 
خدمـــات نیدکـــپ، بانـــک شـــیر مـــادر، 
تبریـــز  HDU  خـــاص  و   TPN  مرکـــز
نمونـــه  کشـــور،  ســـطح  در  و  بـــوده 

هســـتند.

 ۱۰ درصد نوزادان جهان، نارس به دنیا می آیند

رئیــس بخــش نــوزادان مرکــز آموزشــی 
گفــت:  تبریــز  )س(  الزهــراء  درمانــی 
زودتــر  جهــان،  در  تولدهــا  درصــد   1۰
هســتند. به  نــارس  و  هفتــه   37 از 
دانشــگاه،   عمومــی  روابــط  گــزارش 
دکتــر محمدباقــر حســینی در مراســم 
نــارس  نــوزاد  گرامیداشــت روز جهانــی 
روز  به عنــوان  نوامبــر   17 کــرد:  اظهــار 
جهانــی نــوزاد نارس شــناخته می شــود، 
بــرای جلب توجــه مســئوالن  روز  ایــن 
موضــوع  ایــن  بــه  دســت اندرکاران  و 
ــگ  ــارس رن ــوزاد ن ــاد ن ــده و  نم مطرح ش
بنفــش و یــک قــرارداد جهانــی اســت.
وی افزود: به همت مسئولین دانشگاه 
و  اقدامــات  ــز،  ـ ـ ـ تبریـ ــکی  پزشـ علــوم 
از  مراقبــت  تحــول خوبــی در عرصــه 
نــوزادان نــارس در ســال  های اخیــر رخ 
ــتان  ــر اس ــای پرخط ــت، تولده  داده اس
در مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــراء انجام 

و  ان آی ســی یو  تخــت  می شــوند، 5۰ 
3۰ تخــت نــوزادان داریــم و مراقبت هــای 
ــام  ــور انج ــطح کش ــتانداردی را در س اس
مرکــز  در  خدمــات  ایــن  می د هیــم، 
آموزشــی درمانــی کــودکان و طالقانــی 

ــوند. ــه می ش ــز ارائ نی
از  حمایــت  بــرای  کــرد:  اظهــار    وی 
امکانــات  بــه  نیــاز  نــارس،  نــوزادان 
خاصــی اســت، ســطح هوشــی و رشــد 
ــیار  ــا بس ــرای م ــوزادان ب ــن ن ــل ای و تکام
ــان  ــا از هم ــت م ــر مراقب ــت، اگ ــم اس مه
ــول  ــاس اص ــر اس ــوب و ب ــای اول خ روزه
علمــی باشــد، ایــن بچه  هــا مشــکلی 
در آینــده نخواهنــد داشــت، نــگاه مــا 
مراقبــت مــادر و نــوزاد محــور اســت و 
ــا  ــود ت ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ تمهیدات
مســائل تغذیه  ای و تنفســی نوزادان در 
بهترین شرایط ممکن برطرف شوند. 
ــی  ــه داد: واحدهای ــینی ادام ــر حس  دکت

ــادر  ــیر م ــک ش ــی ان« و بان ــی پ ــل »ت مث
بــرای اولیــن بــار در کشــور در بیمارســتان 
الزهــراء بنیان گــذاری شــد، در ایــن مرکــز 
یــو  اجــازه حضــور در آی ســی  مــادران 
در کنــار نوزادشــان را دارنــد و مــا از ایــن 
ــا  ــم ت ــتقبال می کنی ــادران اس ــور م حض
ــرا  ــند؛ چ ــا باش ــریک کار م ــز ش ــادران نی م
کــه مراقبت  هــای امــروز مــا در سرنوشــت 

آینــده بچه  هــا تأثیــر دارد. رویکــرد مــا 
اســت  ایــن  نــوزادان  ایــن  از  مراقبــت 
کــه بچــه در ســن پنج ســالگی از نظــر 
هوشــی وضعیت خوبی داشــته باشد.   
ــم  ــن مراس ــان ای ــت، در پای ــی اس   گفتن
از تعــدادی از مــادران اهداکننــده شــیر 
درمانــی  آموزشــی  مرکــز  کارکنــان  و 

آمــد. بــه عمــل  الزهــراء)س( تقدیــر 
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حضور کارشناسان اداره کل امور اجتماعی وزارت 
بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  در راســتای تشــکیل  بــه 
کانون هــای ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی کارشناســان اداره کل امــور اجتماعی 

وزارت بهداشــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز حضــور یافتنــد.
رئیس اداره توســعه پایدار وزارت بهداشــت گفت: هم اندیشــی و اســتفاده از تجارب 
همــکاران فعــال در معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دلیــل حضــور 
کل امــور اجتماعــی وزارت بهداشــت بــوده و تشــکیل، راه انــدازی  کارشناســان اداره 
کانون هــای ســامت محلــه  اســتان در طــی دو روز بررســی می شــود. و پایدارســازی 

کانون هــای ســامت محــات در راســتای اجــرای  ــان اینکــه تشــکیل  ــا بی ایشــان ب
برنامــه اجتماعــی شــدن ســامت طراحــی و اجــرا می شــود افــزود: اجــرای دقیــق 

کانون هــای ســامت محلــه، در اســتان نقطــه قــوت دانشــگاه  شــیوه نامه راه انــدازی 
علــوم پزشــکی تبریــز اســت.

میتــرا توحیــدی در بازدیــد از کانــون ســامت محلــه در منطقــه کوجــووار تبریــز گفت: 
درگیــر کــردن مــردم در مشــکات ســامت خــود از اهــداف اصلــی ایــن کانون هــا اســت 

و نتایــج فوق العــاده مشــارکت مــردم در ایــن کانــون مشــهود اســت.

 جلسه هماهنگی شورای درمان دانشگاه 1397
دکتر پورفتحی معاون درمان دانشگاه: اندیکاسیون و استانداردهای اعزام باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد

ــر پورفتحــی “معــاون  ــا حضــور دکت پنجمیــن  جلســه هماهنگــی شــورای درمــان  ب
کارشناســان معاونــت درمــان  بــا شــرکت دکتــر پناهــی “رئیــس  درمــان”، مدیــران و 
ســازمان نظــام پزشــکی تبریــز “، روســای و مدیــران بیمارســتان های دانشــگاهی 
و غیردانشــگاهی، روســای شــبکه ها و روســای ســازمان های بیمه گــر اســتان، در 
کــز بــدون در نظــر گرفتــن نوع  ح مشــکات مرا محــل بیمارســتان شــمس باهــدف طــر
بیمارســتان )خصوصــی، نیمه خصوصــی یــا تابعــه دانشــگاهی( جهــت همفکــری و 

کــز برگــزار شــد. درک درســت از میــزان مشــکات مرا
گــزارش روابــط عمومیدانشــگاه،  دکتــر پورفتحــی ضمــن خوش آمدگویــی و  بــه 
کــه میزبــان پنجمیــن  گــروه پزشــکی شــمس  تشــکر از هیئت مدیــره بیمارســتان 
جلســه هماهنگــی شــورای درمــان بودنــد، بحــث اصلــی ایــن نشســت را در حیطــه 
کــز دولتــی  مســائل اورژانــس دانســتند وبــر توزیــع متناســب بیمــاران اورژانــس در مرا

کیــد نمودنــد. و خصوصــی تأ
در ادامــه مقــر رشــد یــک نفــر نماینــده از بیمارســتان های خصوصــی جهــت شــرکت 
در جلســات پرســش و پاســخ شــورای عالــی بیمه هــا جهــت تســریع در رونــد درمــان 

گرفتــه شــود. در نظــر 
کیــد نمودنــد: مــوارد تهدیدکننــده حیــات بیمــاران  درنهایــت دکتــر پورفتحــی تأ
گانــه خطاهــای پزشــکی Never event( به محــض وصــول ســریعًا بــه  )مــوارد 28 
معاونــت درمــان اطاع رســانی و معاونــت درمــان در عــرض 6 ســاعت بــه وزارت 
کز دیگر جز بیمارســتان،  مطبــوع گــزارش خواهــد نمــود، در صــورت وصــول خبر از مرا

ــا بیمارســتان متخلــف خواهــد نمــود. معاونــت درمــان برخــورد قاطــع ب
"ضمــن  شــمس  پزشــکی  گــروه  بیمارســتان  مدیرعامــل   " طاهــری  فیــروز  دکتــر 
از  مطالبــات  و  درآمدهــا  پرســنلی،  ماهانــه  هزینه هــای  بــه  خوش آمدگویــی، 
تــا تکمیلــی ســال 96( بیمارســتان شــمس  پایــه  مؤسســات )بدهــی بیمه هــای 
گفت: اهــم مــوارد مطــروح در پنجمیــن جلســه  اشــاره نمودنــد. به طورکلــی می تــوان 

شــورای درمــان مــوارد زیــر بــود
1-در اهمیــت کاربــردی نظــام ارجــاع  بــر زیرســاخت های کمیته هــای نظــام ارجــاع و 
مراحــل اســتقرار نظــام ارجــاع در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و چالش هــای نظــام 

کیــد نمودند. ارجــاع تأ
2-چالــش مدیریــت خطــا و مدیریــت مصــرف منابــع )آنتی بیوتیــک و ریــوز(، بــر 

اجــرای شــیوه نامه وقــوع وقایــع ناخواســته درمانــی اشــاره نمودنــد.
3- مسائل روز بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سامت  مطالبی ارائه گردید.

4-مبحث مطالبات از مشکات جدی بیمارستان های خصوصی مطرح گردید.
5-مدیریــت منابــع و مصــارف و کاهــش هزینه هــا بــا درســت و بهینــه مصــرف کردند 

گردید. اشــاره 
و  اعزام هــا  زیــاد  تعــداد  بــه  توجــه  بــا  بیمارســتانی،  اورژانس هــای  6-مشــکات 
الزم  اندیکاســیون  اعزام هــا  درصورتی کــه  گردیــد:  مقــرر  موجــود  نابســامانی های 
نداشــته باشــد و یــا اســتانداردهای اعــزام بیمــار رعایــت نگــردد، مــوارد مذکــور توســط 

گرفــت. معاونــت درمــان بررســی و برخــورد الزم انجــام خواهــد 
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 دکتر طاهراقدم در اولین جلسه پیام گزاران سالمت آذربایجان شرقی:
پیام گزاران سالمت، رابطین و مشاورین سالمت در دستگاه ها می باشند

ــورای  ــه ش ــن جلس ــز،  اولی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه   ب
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــدگان اس ــدی نماین ــور 1۰۰ درص ــا حض ــامت ب ــزاران س پیام گ
گفــت: اجتماعــی شــدن ســامت بــدون مشــارکت  تشــکیل شــد. دکتــر طاهراقــدم 
کلیــه ارگانهــای  همگانــی امــری ناممکــن اســت و تنهــا در ســایه تعامــل وهــم افزایــی 
و  دســت یافت  مهــم  ایــن  بــه  می تــوان  مــردم  عمومــی  و  غیردولتــی  و  دولتــی 
پیام گــزاران ســامت درواقــع  رابــط و مشــاور ســامت در دســتگاه ها می باشــند.
معــاون اجتماعــی دانشــگاه بــا بیــان اینکــه افزایــش پاســخگویی اجتماعــی ســامت 
کــرد:  در دســتگاه ها، ضــرورت تشــکیل شــورای پیام گــزاران ســامت اســت اظهــار 
خــود،  کارکنــان  ســامت  حفــظ  بــه  ســبت  ن  ســازمان ها  در  حساســیت  ایجــاد 
گیرنــدگان خدمــات بــا فعالیت هــای ارزشــمند  ســامت محیط زیســت و ســامت 
نورآبــادی  جلســه،  دکتــر  ادامــه ی  می شــود.در  محقــق  ســامت  پیام گــزاران 
آموزشــی  مطالــب  ارائــه ی  شــرقی،  بــا  آذربایجــان  ســاغ  دبیرخانــه  مســئول 
پایــدار،  توســعه  علمــی  تشــریح  و  ســامت  مفهــوم  تعریــف  بیــان  ضمــن  الزم ، 
داد. توضیــح  حاضریــن  بــرای  جامعــه  روز  مثال هــای  بــا  را  اجتماعــی  ســرمایه 

ایشـــان یکـــی از وظایـــف شـــورای پیام گـــزاران ســـامت اســـتان را برقـــراری و عملیاتـــی 
کـــردن مفهـــوم عدالـــت در ســـامت آحـــاد جامعـــه برشـــمرد و برنامه ریزی هـــای 
کمیته هـــای زیرمجموعـــه ی شـــورای پیام گـــزار  منســـجم و علمـــی در تشـــکیل 

ــرارداد. ــد قـ کیـ ــورد تأ ســـامت را مـ
پیام گـــزاران  شـــورای  بخشـــی  بیـــن  همکاری هـــای  در  گفـــت:  نورآبـــادی  دکتـــر 
کمیته هـــای موضوعـــی  ســـامت، ارزیابـــی اثـــرات ســـامتی HIA یـــا پیوســـت ســـامت 
گفـــت پیوســـت ســـامت می توانـــد هـــر  و تفاهم نامه هـــا را بســـیار مهـــم خوانـــد و 

سیاســـت و برنامـــه ای را در مراحـــل طراحـــی و اجـــرا تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد.
گفتنی اســت: در این نشســت شــیوه نامه اســتقرار شــورای پیام گزاران تشریح گردید. 
ح وظایــف، فرایندهــای  فرمــت واحــدی بــرای تعییــن اقدامــات ســامت محور، شــر
گزارش هــا و ارزیابــی ســاالنه پیام گــزاران دســتگاه ها ارائــه شــد  شــورا و شــاخص ها و 
و در پایــان ایــن نشســت 8 نفــر از اعضــای پیام گــزاران ســامت اســتان بــرای ریاســت 
شــورا عضــو شــدند و آقایــان رحیــم قدیمــی و دکتــر خدایــی بــه ترتیــب به عنــوان 
شــدند. انتخــاب  اســتان  ســامت  پیام گــزاران  شــورای  رئیــس  نائــب  و  رئیــس 

درخشش دانشجویان دانشگاه در جشنواره ملی قرآن و عترت
کسب رتبه های برتر توسط کاروان قرآنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جشنواره ملی قرآن در سه رشته

گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، دانشــجویان شــرکت کننده  به 
در  ســی و ســومین جشــنواره ملی قرآن و عترت )ع( از دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
توانســتند رتبه هــای برتــر در ســه رشــته از ایــن جشــنواره را بــه خــود اختصــاص 
ــه  ــم، س کری ــرآن  ــز  ق ــج ج ــظ پن ــاب و حف کت ــص  ــیح، تلخی ــته های تواش ــد. رش دهن
کــه در هرکــدام از ایــن ســه  رشــته از ســی و ســومین جشــنواره قــرآن و عتــرت بودنــد 

کننــد. کســب  رشــته دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز توانســتند رتبــه 

رتبــه ســوم توســط گــروه  تواشــیح فاطــر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، حمیــد راســتی 
رتبــه  ســوم در رشــته تلخیــص کتــاب و دانیــال محروقــی رتبــه چهــارم در رشــته حفظ 

پنــج جــزء قــرآن کریــم کســب شــد. 
ــا  ــز ب ــی تبری ــرودگاه شــهید مدن ــز در ف ــوم پزشــکی تبری ــی دانشــگاه عل کاروان قرآن از 
حضــور دکتــر محمــد آقــازاده معــاون دانشــجویی فرهنگــی و جمعــی از دانشــجویان 
و مســئوالن مدیریــت امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســتقبال شــد.
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 با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور 
جلسه شورای استانی نهاد نمایندگی دانشگاه های 

آذربایجان شرقی برگزار شد

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، جلســـه شـــورای  بـــه 
حضـــور  بـــا  شـــرقی  آذربایجـــان  دانشـــگاه های  نمایندگـــی  نهـــاد  اســـتانی 
حجت االسام والمســـلمین دکتـــر رســـتمی رئیـــس نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم 
کشـــور و دکتـــر محمدحســـین صومـــی رئیـــس دانشـــگاه  رهبـــری در دانشـــگاه های 
کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت دانشـــگاه برگـــزار شـــد. علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ســـالن 

آموزش مهارت های فرزندپروری همگانی »نوجوان 
سالم« ویژه کارشناسان سالمت روان

وزارت  اعتیــاد  و  اجتماعــی  روانــی،  ســامت  دفتــر  سیاســت های  راســتای  در 
مهارت هــای  “آموزشــی  دوروزه  کارگاه  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
کــز و  کارشناســان ســامت روان مرا فرزندپــروری همگانــی »نوجــوان ســالم« ویــژه 

شــد. برگــزار  تابعــه  ســامت  مجتمع هــای 
کارشــناس  گــزارش روابط عمومــی مرکــز بهداشــت اســتان، بــه نقــل از فریدونــی  بــه 
کارگاه  پیشــگیری و درمــان اختــاالت مصــرف مــواد مرکــز بهداشــت اســتان، ایــن 
گرایــش بــه مصــرف مــواد در ســنین نوجوانــی و بــا هــدف  در راســتای پیشــگیری از 
ــروه  گ ــط  ــال توس ــنی 17-12 س ــروه س گ ــن  ــروری والدی ــای فرزندپ ــاء مهارت ه ارتق

ســامت روانــی اجتماعــی و اعتیــاد مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.
گــروه ســامت روان معاونــت بهداشــت، افزایــش پوشــش برنامــه  اصــل رحیمــی مدیــر 
پیشــگیری از اختــاالت مصــرف دخانیــات، الــکل و مــواد مخــدر از اهــداف بســیار مهم 
و اساســی مرکــز بهداشــت اســتان اعــام نمــوده و دراین ارتبــاط افــزود؛ بــر اســاس بــرش 
اســتانی ســند ملــی پیشــگیری از اعتیــاد بایــد 25 درصــد  گــروه هــدف )جمعیــت تحت 
ــزان  ــه می ــال  ب ــی هرس ــم  یعن ــه شش ــان برنام ــا پای ــتان( ت ــامت اس ــام س ــش نظ پوش
گیــرد. 5 درصــد تــا پایــان ســال 97  تحــت پوشــش برنامه هــای پیشــگیری قــرار 

اصــل رحیمــی ضمــن اشــاره بــه اهمیــت اهــداف کارگاه، موضوعــات مختلــف در حوزه 

فرزندپــروری بــرای گــروه ســنی 17-12 ســال در قالــب "نوجــوان ســالم”  را تبییــن کرد.
کارگاه  شــرکت کنندگان  بــا مفاهیــم و دانــش فرزندپــرورى،  گفتنــی اســت در ایــن 
مهارت هــاى فرزندپــروری هوشــمندانه و مؤثــر، ارتبــاط مناســب بــا نوجــوان، حضــور 
در زندگــی نوجــوان،  نظــارت بــر نوجــوان و قانون گــذاری بــراى خانــواده، توجــه بــه 
ــدان، جلســات خانوادگــی و  ــر فرزن ــا دوســتان، والدیــن الگــوى مهــم و مؤث رابطــه ب
گاهــی و  نقــش آن در غنــی عاطفــی و تصمیم گیری هــای مؤثــر اعضــای خانــواده و آ
گفتگــو بــا نوجــوان دربــاره مــواد در جمعیــت گروه هــای در معــرض خطــر آشــنا شــدند.

خانه مشارکت مردم در آذربایجان شرقی تشکیل شد

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ـــه مشـــارکت  ـــز، خان ـــوم پزشـــکی تبری عل
مـــردم بـــا هـــدف توانمندســـازی مـــردم 
ــود و گروه هـــای  در ارتقـــای ســـامت خـ

مخاطـــب اعضـــاء شـــروع بـــکار کـــرد.
علـــوم  دانشـــگاه  اجتماعـــی  معـــاون 
خانه هـــای  گفـــت:  تبریـــز  پزشـــکی 
ــا هـــدف  ــارکت مردمـــی ســـامت بـ مشـ
اهـــداف  بـــه  دســـتیابی  تســـهیل 
اســـتان،  ســـامت  جامـــع  برنامـــه 
ارتقـــای  در  مـــردم  توانمندســـازی 
اســـتقرار  محیـــط،  و  خـــود  ســـامت 
نظامـــی بـــرای دسترســـی آســـان بـــه 
گروه هـــای مردمـــی به ویـــژه گروه هـــای 
در  آنـــان  مشـــارکت  و  آســـیب پذیر 

ارزشـــیابی  و  پایـــش  و  اجـــرا  تدویـــن، 
اســـتان  ســـامت  ارتقـــای  طرح هـــای 

می شـــود. تشـــکیل 
داشـــت:  اظهـــار  طاهراقـــدم  دکتـــر 
واقعـــی  نیازهـــای  مـــردم،  مشـــارکت 
ـــاء  ـــای احص ـــه نیازه ـــردم را ب ـــامت م س
ـــد  ـــک می کن ـــامت نزدی ـــام س ـــده نظ ش
و ایـــن موضـــوع در اجتماعـــی شـــدن 
مـــردم  ســـامت  تضمیـــن  و  ســـامت 
یـــک گام بـــه جلـــو به حســـاب می آیـــد.
دبیرخانــه  رئیــس  نورآبــادی  دکتــر 
امنیــت  و  ســامت  ایمنــی  کارگــروه 
غذایــی اســتان در آیین تشــکیل خانه 
مشــارکت مــردم گفــت: دبیرخانه خانه 
مشــارکت مــردم در ســامت در معاونــت 

اجتماعی دانشــگاه مســتقر می شــود و 
منابــع مالــی آن از طریــق منابع خیریه 
مردمــی  مشــارکت های  محــل  و 
شــد. وی همچنیــن  تأمیــن خواهــد 
خانه هــای  ایجــاد  شــد:  یــادآور 
اســتان  شهرســتان های  در  مشــارکت 
معاونــت   اصلــی  برنامه هــای  جــزو 
ایــن  بــر  ســعی  و  اســت  اجتماعــی 
اســت کــه تــا پایــان ســال خانه هــای 
شــهرهای  تمــام  در  مــردم  مشــارکت 

شــود. تشــکیل  اســتان 
ـــای  ـ ـ ـ اعضـ ـــکه  ـ اینـ ـــان  ـ ـ ـ بیـ بـــا  وی 
خانـــه مشـــارکت اســـتان، نماینـــدگان 
جـــزو  و  بـــوده  مردمـــی  تشـــکل های 
نخبگان اجتماع هســـتند خاطرنشـــان 

ارائـــه  در  مشـــارکت  خانه هـــای  کـــرد: 
نوآورانـــه  و  خـــاق  پیشـــنهاد های 
ـــب  ـــردم، تصوی ـــامت م ـــای س ـــرای ارتق ب
برنامه هـــای مشـــارکت مردمـــی، ارائـــه 
ـــارکت  ـــتانی در مش ـــق اس ـــات موف تجربی
مـــردم از طریـــق برنامه هـــای فصلـــی و 
ـــتان  ـــامت در اس ـــای س ـــش برنامه ه پای

نقـــش مهمـــی ایفـــا خواهنـــد کـــرد.
ـــه  ـــن جلس ـــزارش در ای ـــن گ ـــه همی ـــا ب بن
طـــی انتخابـــات صـــورت گرفتـــه آقـــای 
دکتـــر برزگـــر به عنـــوان رئیـــس خانـــه 
مشـــارکت و آقایـــان قـــدرت الـــه منصوری 
نائـــب  به عنـــوان  دشـــن  غامرضـــا  و 
شـــدند. انتخـــاب  دوم  و  اول  رئیـــس 
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دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان

بــر  نظــارت  کارشناســان  توانمندســازی  کارگاه  و  آموزشــی  دوره  اولیــن 
کــرد. کشــور در تبریــز آغــاز بــکار  درمــان دانشــگاه های قطــب شــمال غــرب 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، احمــد موقــری معــاون دادســتان  بــه 
کارشناســان نظــارت  کارگاه توانمندســازی  اســتان در اولیــن دوره آموزشــی و 
بــر درمــان، اظهــار کــرد: در قانــون نظــام پزشــکی، قوانینــی ذکرشــده اســت کــه 
عــدم رعایــت آن، صرف نظــر از برخــورد هیئت هــا و مجموعــه درمــان، جنبــه 
کیفــری داشــته و مجموعــه مکلــف بــه رســیدگی، موظــف اســت تــا تخلفــات را 
کــه  کنــد، شــش مــاه تــا دو ســال حبــس و انفصــال موقــت بــرای مدیــری  گــزارش 

گــزارش نکــرده، اعمــال می شــود. تخلفــات را 
گزارش هــای   گــزارش نیــز در درجــه دوم حائــز اهمیــت بــوده و  وی افــزود: نــوع 
گــزارش خــاف واقــع در بحــث مســائل  بایــد مســتند بــر ادلــه واقعــی باشــند اعــام 
کنــد  کــه اســناد محرمانــه را فــاش  اداری و قضائــی قابل تعقیــب اســت و مثــًا فــردی 

تــا ســه مــاه حبــس و جــزای نقــدی متوجــه او اســت.
و جراحــان،  اطبــاء  اســامی،  قانــون مجــازات  مــاده 648  داد: طبــق  ادامــه  وی 
کــه بــه اقتضــای شغلشــان، محــرم اســرار مــردم  کســانی  کلیــه  ماماهــا، داروفروشــان و 
می شــوند، در صــورت افشــای اســرار مــردم، محکــوم بــه ســه مــاه و تــا یــک ســال حبــس 

ــال جــزای نقــدی می شــوند. و پرداخــت شــش میلیــون ری
موقــری در خصــوص مبانــی قضایــی تجویــز داروهــای روان گــردان و مخــدر به گونــه ای 
کــه فــرد را معتــاد کنــد، اظهــار کــرد: این اقــدام نیز پیگرد قانونــی دارد، شــاغان حرفه های 
کننــد، عــدم رعایــت ایــن قانــون،  پزشــکی مکلــف هســتند، تعرفه هــای پزشــکی را رعایــت 

اصطاحــًا ســرقت بیمــار نامیــده می شــود.
وی بیــان کــرد: هــر فــردی به عنــوان مســلمان و انســان موظــف اســت تــا در مواجهــه با کســی 
کنــد، در غیــر ایــن صــورت، عــاوه بــر دیــه، شــش مــاه تــا  کــه نیــاز بــه کمــک دارد، بــه او کمــک 

ســه ســال حبــس منتظــر کســی اســت کــه از وظیفــه قانونــی اش امتنــاع کــرده اســت.
از  اســتفاده  "ممنوعیــت  عنــوان  تحــت  واحــده ای  مــاده   گفــت:  تبریــز  دادســتان  معــاون 
کــه بــه تائیــد وزارت بهداشــت نرســیده اســت نیــز پیگــرد قانونــی  عناویــن پزشــکی جعلــی" 

دارد.
نظــارت  کارشناســان  ویــژه  توانمندســازی  آموزشــی  دوره  اولیــن  در  نیــز  یوزباشــی  احــد  ســید 
کمیت هــا، بازرســان و مراجــع  کشــورها و حا الــزام می کنــد تــا  کــرد: عدالــت  بــر درمــان، اظهــار 
رســیدگی کننده بــرای حمایــت از حقــوق مصرف کننــده، قوانیــن مناســبی را در ایــن خصــوص در 
کــه ایــن  کــه حتــی قانــون بــد را هــم بایــد اجــرا کنیــم، چرا نظــر بگیرنــد،  ولــی همــه مــا معتقــد هســتیم 
کــه یکــی از  کنیــم  حالــت، بهتــر از نبــود قانــون اســت و بایــد حداقــل قوانیــن موجــود را به درســتی اجــرا 

کنیــم.  کســب  کارگاه هــم ایــن اســت تــا حداقــل رضایــت مــردم را  اهــداف برگــزاری ایــن 
 یوزباشــی متذکــر شــد: عمــده وظیفــه مــا بازرســی محــور اســت، نــه شــکایت محــور، نبایــد منتظر باشــیم 
کنــد و بازرســی ها بایــد، قبــل از آن صــورت بگیــرد،  کــه دانــش فنــی زیــادی نــدارد، شــکایت  کســی  تا
بازرســان ضمــن آمــوزش دیــدن مناســب، بایــد بــه مــردم هــم آمــوزش دهنــد، پیشــگیری فقــط بــه حــوزه 
بیماری هــا مربــوط نمی شــود، پیشــگیری در حــوزه جرایــم و تخلفــات هــم یکــی از الزمه هــای جلوگیــری 

از بــروز آن اســت. 
کشــور مــا در حــوزه حقــوق مصــرف، قوانیــن جســته گریخته ای وجــود دارنــد  کــرد: متأســفانه در  کیــد  وی تأ

کــه ســازمان دهی  نشــده اند. 
کــه اطاع رســانی و آمــوزش، یکــی از مؤلفه هــای اساســی  کــرد: اعتقــاد داریــم   وی در پایــان، خاطرنشــان 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــده و ابــزاری بــرای دفــاع از حقــوق مــردم اســت، مــردم بایــد بتواننــد تشــکیات 
مشــخصی بــرای پیگیــری حقوقشــان داشــته باشــند و بــرای ســؤال از دســتگاه های مختلــف بــه آن هــا مراجعــه 

کننــد.
کارشناســان نظــارت بــر درمــان دانشــگاه های قطــب  کارگاه توانمندســازی  گفتنــی اســت: اولیــن دوره آموزشــی و 

کشــور بــه مــدت دو روز 5 و 6 آذر در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. شــمال غــرب 
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کید کرد:  معاون درمان دانشگاه تأ
تشدید نظارت بر تخلفات بیمارستانی

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از تشــدید نظــارت بــر تخلفــات بیمارســتانی، خبــر 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  دکتــر حجــت پورفتحــی در اولیــن دوره آموزشــی و  ــه  داد. ب
کــرد: بــا برگــزاری ایــن دوره، تــاش  کارشناســان نظــارت بــر درمــان اظهــار  کارگاه توانمندســازی 

کنیــم. کثر حقــوق بیمــاران را رعایــت  کــردن نظارت هــا، حدا ــا بــا بهینــه  داریــم ت
وی،  اهمیت ایمنی بیمــاران را یکــی از  اهــداف برگــزاری ایــن کارگاه دانســت و گفــت: بخــش 
کنــد و از  کننــدگان تنــگ  نظــارت تــاش دارد تــا بــا بی طرفــی، فرصــت را بــرای سوءاســتفاده 

کنــد. سوءاســتفاده و اجحــاف در حــق دیگــران، جلوگیــری 
کــرد: مســیر، چنــدان همــوار نبــوده و ایــن بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت، امــا  کیــد  وی تأ
کــه بــا بیمارســتان های متخلــف، به طــور جدی تــری برخــورد شــود و  تصمیــم بــر ایــن شــد 

قطعــًا بــا تبعــات آن نیــز مواجــه خواهیــم شــد.
کارشناســان نظــارت بــر  کارگاه توانمندســازی  گفتنــی اســت؛ اولیــن دوره آموزشــی و 
کشــور،  کارشناســان نظــارت دانشــکده های قطــب شــمال غــرب  درمــان بــا حضــور 
کنفرانــس مرکــز ملــی مدیریــت  بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و در ســالن 

ســامت بــه مــدت دو روز در حــال برگــزاری اســت.
رئیــس اداره ی نظــارت و اعتباربخشــی امــور درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کیفــی و نحــوه آشــنایی همــکاران بــا  کــرد: ارتقــاء ســطح  کیــد  نیــز در ایــن جلســه تأ

مقــررات نظارتــی، مهم تریــن هــدف مــا اســت.
برنامــه  اجــرای  راســتای  گفــت: در  ایــن مطلــب  بیــان  بــا   کاظــم محدث نیــا 
کشــور، تکالیفــی از ســوی  عملیاتــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی شــمال غــرب 
کارگاه توانمندســازی  کــه برگــزاری اولیــن  وزارت بهداشــت محــول شــده اســت 
کارشناســان نظــارت بــر درمــان بــا حضــور دانشــکده های قطــب شــمال غــرب 

کشــور، از آن جملــه اســت.
کارشناســان نظارتــی  کارگاه، آشــنایی  کــرد: موضــوع اصلــی ایــن  وی اضافــه 

کار اســت. بــا نحــوه نظــارت بــر مطب هــا، مؤسســات و دفاتــر 
وی افــزود: آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات نظارتــی بــر امــور مؤسســات و 
کارگاه اســت و ایــن  ح شــده در ایــن  درمانگاه هــا نیــز از دیگــر مباحــث مطر
کــه نحــوه نصــب  موضــوع در چهــار الــی پنــج محــور بررســی می شــود 
تابلــو، وضعیــت ورودی مطــب و ســر درب و حتــی راه پله هــا و رعایــت 
محورهــای بهداشــتی و قوانیــن و مقــررات دســتورالعمل ها در ایــن 

ــه هســتند. خصــوص، از آن جمل
کــه بــرای  کــرد: آیین نامه هــای نظارتــی   محدث نیــا خاطرنشــان 
گانــه تبییــن شــده نیــز در ایــن کارگاه، موردبررســی  هــر قســمتی جدا

قــرار می گیــرد. 

اصالح نظارت ها، راه اصالح جامعه است

ــرد:  ک ــد  کی ــز تأ ــوم پزشــکی تبری دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه عل
ــاح  ــات، راه اص ــر مادی ــود در براب ــظ وج ــت و حف ــی، صداق ک ــا، پا ــاح نظارت ه اص

جامعــه اســت.
 به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، دکتر محمدحســین صومی 
کارشناســان نظــارت بــر درمــان دانشــگاه های قطــب شــمال  کارگاه توانمندســازی  در 
کــرد: از ســال 71، در پســت های مختلــف، مســئولیت نظــارت بــر  کشــور، اظهار  غــرب 
امــور درمانــی و تخلفــات را بــر عهــده داشــته ام و بــا مشــکات ایــن حــوزه آشــنا هســتم.
کیــد بــر اینکــه متأســفانه انتخاب هــای مــردم در برخــی  دکتــر صومــی در ادامــه بــا تأ
زمینه هــا به جــای بهتــر شــدن، بدتــر شــده اســت، افــزود: انتظــار مــی رود بــا گذشــت زمــان 
گاهــی، مــردم انتخاب هــای بهتــری داشــته باشــند، امــا مثــًا در حــوزه درمــان،  و افزایــش آ
بــه دلیــل افزایــش قیمــت دارو و خدمــات درمانــی، بســیاری، مراجعــه بــه طــب ســنتی های 

غیرمجــاز و مراجعــه بــه شکســته بندهای محلــی را ترجیــح می دهنــد.
رئیــس دانشــگاه ادامــه داد: فرهنــگ درمــان برخــی بیماری هــای صعب العــاج بــا طــب 
ــم  ــنتی ه ــب س ــره ط ــی چه ــاده و حت ــد، جاافت ــم ندارن ــوز ه ــوارد، مج ــی م ــه در برخ ک ــنتی  س
بســیار عــوض شــده اســت، در طــب کاســیک هــم بــا ایــن مشــکات مواجــه هســتیم، انحــراف 
کــه بــا نــگاه بــه پشــت ســر، نمی تــوان متوجــه میــزان انحــراف شــد،  از مســیر به گونــه ای اســت 
ــه  کــه در چنیــن مــواردی، حق النــاس هــم رعایــت شــود، مســلمانی تنهــا ب ــد توجــه داشــت  بای

ادای فرایــض دینــی، اشــاره نــدارد، رعایــت حقــوق مــردم و بیمــار هــم از آن جملــه اســت.
دکتــر صومــی خطــاب بــه کارشناســان نظــارت بر درمــان، بیان کرد: کارشناســان نبایــد در مدیریت 
مشــارکت کننــد، کاری بــه پیشــینه، آینــده و ظاهــر کســی نداشــته باشــید و به قوانیــن و آئین نامه ها 
کســی زنــگ بزنــد و بــرای عــدم اجــرای قانــون در مــورد شــخص خاصــی،  کنیــد، مثــًا نبایــد  عمــل 
ســفارش کنــد، باوجــود ســخت بــودن، بایــد بــه مجموعــه آئین نامه هــا اشــراف داشــته باشــید کــه این 

نیــز به نوعــی، حق النــاس اســت.
کلینیــک راه انــدازی نمی کنــد و  کــردن،  کســی بــرای تخلــف  کــرد:  کیــد  دکتــر محمدحســین صومــی تأ
ک تریــن افــراد را  کــه دســت های آلــوده، پا کســی ســر می زنــد، امــا بایــد توجــه داشــت  تخلــف به تدریــج از 
هــم ممکــن اســت  آلــوده کننــد، متخلــف بایــد بپذیــرد کــه تخلــف کرده اســت و متوجه اشــتباهش شــود، 

کــرد. نبایــد سیســتم اجرایــی را فــدای منافــع شــخصی 
ــر درمــان دانشــگاه های قطــب  کارشناســان نظــارت ب کارگاه توانمندســازی  گفتنــی اســت، دومیــن روز از 

کشــور در ســالن همایــش مرکــز ملــی آمــوزش  مدیریــت ســامت تبریــز، برگــزار شــد. شــمال غــرب 
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نقش رسانه ها در مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت 

کارگاه آموزشــی نقــش رســانه در آســیب های  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
اجتماعــی و مؤلفه هــای اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت بــه همــت معاونــت اجتماعــی 

ــد. ــکیل ش ــز تش ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
 دکتر طاهراقدم گفت: تشــکیل این کارگاه آموزشــی در راســتای  ضرورت همراهی بیشــتر 
گاه ســازی عمومــی و پیشــگیری از آســیب های  رســانه ها در خصــوص اطاع رســانی، آ
اجتماعــی بــود. ایشــان افــزود: کارگاه آموزشــی نقــش رســانه در آســیب های اجتماعــی 
ــگاه  ــی دانش ــت اجتماع ــت معاون ــه هم ــامت ب ــر س ــر ب ــی مؤث ــای اجتماع و مؤلفه ه
علــوم پزشــکی تبریــز و در پــی رایزنی هــای مرکــز تحقیقــات مؤلفه هــای مؤثــر بــر ســامت دانشــگاه بــرای تعــدادی از اصحــاب رســانه فعــال در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی 
کارگاه هــای بعــدی و بــا موضوعــات  گفــت: در پــی نیازســنجی هایی کــه صــورت می گیــرد  اجتماعــی و ســامت در ســطح اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد. ایشــان در  ادامــه 
کــه توانمندی هــای رســانه ها در  مختلــف در بازه هــای زمانــی تعریف شــده بــرای اصحــاب رســانه برگــزار خواهــد شــد و معاونــت اجتماعــی دانشــگاه بــر ایــن اعتقــاد اســت 
گفتنی اســـــت در ایــــــن کارگاه اساتید مطرح دانشگاه های کشور موضوعات نقــــش رســـــانه ها در آسیب های اجتماعی  گزار است.  ارتقای سطح سواد سامت جامعه بسیار تأثیر 

رســانه و آســیب های اجتماعــی و راه کارهــای پیش گیرانــه و مؤلفه هــای اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت تدریــس شــد.

بیماری هــای صعب العــالج نمی توانــد مانــع تحصیل دانــش آموزان شــود
معلمین خیر استان به یاری کودکان بیمار می آیند

ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــه ارائ ــن جلس اولی
ــه دانــش  در بیمارســتان های اســتان ب
آمــوزان بیماری هــای خــاص در محــل 
آذربایجــان  آموزش وپــرورش  کل  اداره 

ــد. ــکیل ش ــرقی تش ش
ــک  ــکیل ی ــت، تش ــن نشس ــدف از ای ه
معلمیــن  از  متشــکل  آموزشــی  گــروه 
فعالیــت  کــه  بــود  اســتان  خیــر 
از  پیشــگیری  نیکــوکار  گــروه  ایــن 
کــودکان  تحصیلــی  محرومیت هــای 
بیمــار طــی دوره درمان هــای طوالنــی 
اســت. منــزل  یــا  بیمارســتان ها  در 

ســازمان های مردم نهــاد  اداره  رئیــس 
ایــن  فعالیــت  شــروع  از  بعــد  گفــت: 
تــاش  بایــد  خیــر  معلمیــن  از  گــروه 
شــود تــا فعالیــت خــود را در قالــب یــک 
موسســه خیریــه یــا ســازمان مردم نهــاد 

رســمی ادامــه یابــد و بتوانــد داوطلبیــن 
ــد.  ــع کن ــود جم ــه خ ــر را در مجموع خی
ــادآور شــد معاونــت اجتماعــی  ایشــان ی
ــه ای  ــن موسس ــاد چنی ــگاه از ایج دانش

می کنــد. حمایــت 
ــب  ــن داوطل ــور معلمی ــزود: حض وی اف
ــل  ــد تحصی ــه رون ــرای ادام ــو ب و خداج
ــج  ــل رن ــد تحم ــتان می توان در بیمارس
و پروســه درمــان را بــرای کــودکان بیمــار 

ــد. ــان تر کن آس
بــرای  داشــت:  اظهــار  فــر  صادقــی 
خیرخواهانــه  فعالیــت  ایــن  شــروع 
مقــرر شــد رصــد کــودکان بیمــار بــرای 
بیمارســتان  در  بهتــر  برنامه ریــزی 
خیریــه  موسســه  بــه  تبریــز  کــودکان 
قلب هــای ســبز محــول شــود و ایــن 
آمــار  کــه  اســت  مســئول  موسســه 
بســتری و ترخیــص بچه هــا را بــه روز 

بیمــار،  کــودکان  تعــداد  هــرروز  و  کنــد 
و  بیماری شــان  نــوع  و  ســال  و  ســن 

باشــد. معلــوم  بســتری  بخــش 
تمــاس  کــودک  مدرســه  بــا  بعــدازآن 
گرفتــه می شــود تــا از اوضــاع تحصیلــی 
آن هــا  بــه  و  کننــد  کســب  اطــاع  او 
در  دانش آموزشــان  کــه  دهنــد  اطــاع 
معلــم  تعلیــم  تحــت  بیمارســتان 
فــرد  معلــم  از  شــیوه،  ایــن  بــا  اســت. 
راهنمایــی می خواهنــد کــه از کجــا تــا 
کجــا درس بدهنــد تــا کــودک بیمــار از 

نیفتــد. عقــب  درس 
کل  اداره  گفــت:  ادامــه  در  ایشــان 
الزم  همــکاری  قــول  آموزش وپــرورش 
و  آزمون هــا  برگــزاری  ی  درزمینــٔه  را 
ارزشــیابی دادنــد بــه ایــن شــکل کــه 
در  امتحانــات  زمــان  در  کــودک  اگــر 
بیمارســتان یــا منــزل بســتری باشــد، از 
ــزاری  ــرای برگ ــرورش ب ــرف آموزش وپ ط
منــزل  یــا  بیمارســتان  بــه  آزمــون 
هــم  امتحــان  از  کــودک  تــا  می آینــد 

نشــود. محــروم 

نجات ۳ نفر از مرگ براثر مسمومیت با مونوکسید کربن

ــوم پزشــکی  رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت حــوادث دانشــگاه عل
تبریز از نجات ســه نفر از اعضای خانواده ای از مرگ براثر مســمومیت با مونوکســید 
کربــن، خبــر داد. فــرزاد رحمانــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت: بــا اعام مســمومیت ســه 
کربــن، نیروهــای اورژانــس، ســریعًا بــه  گاز مونوکســید  نفــر از اعضــای خانــواده ای بــا 

محــل حادثــه واقــع در شــهرک امــام خمینــی )ره( تبریــز اعــزام شــدند.

کــرد: بــه دنبــال حضــور به موقــع و اقدامــات نیروهــای اورژانــس، ایــن  وی اضافــه 
کــه دو مــرد 65 و 32 ســاله و یــک خانــم 3۰ ســاله بودنــد، از مــرگ حتمــی  ســه نفــر 
نجات یافتــه و بــرای انجــام اقدامــات درمانــی، بــه بیمارســتان شــهید محاتــی 
کربن از آبگرمکن  گاز مونوکســید  کرد: نشــت  تبریز، منتقل شــدند. وی خاطرنشــان 

منــزل، علــت ایــن مســمومیت بــود.
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جلسه هماهنگی مراکز پخش دارویی استان با حضور 
نماینده داروی سازمان غذا و دارو

گفــت  وضعیــت داروی اســتان در حالــت عــادی و قابل قبــول  دکتــر حســن آقاجانــی 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در جلســه  قــرار دارد. بــه 
کــز پخــش اســتانی کــه در ســالن کنفرانــس معاونــت غــذا  هماهنگــی بــا مســئولین مرا
و دارو بــا حضــور نماینــده ســازمان غــذا و دارو در امــور توزیــع دارو و  مدیــر داروی 
اســتان برگــزار شــد دکتــر حســن آقاجانــی ضمــن اشــاره بــه وضعیــت داروهــای کمیاب 
کمبــود بعضــی اقــام دارویــی مرتفــع شــده  گفــت: خوشــبختانه مشــکل  در اســتان 
کــه بــا هماهنگی هــای انجام شــده و  کنــون در وضعیــت ســفید قــرار داریــم  و هم ا

کــز پخــش در آینــده نیــز مشــکل خاصــی نخواهیــم داشــت. همــکاری مرا
کــه ســهمیه داروی  کــرد  وی همچنیــن از نماینــده ســازمان غــذا و دارو درخواســت 
اســتان بخصــوص داروهــای خــاص را افزایــش داده تــا در آینــده نیــز مشــکات 

احتمالــی پیــش نیایــد. 
دکتــر رزازان نماینــده ســازمان غــذا و دارو نیــز در خصــوص توزیــع دارو در اســتان 
کمبودهــای قبلــی رفــع شــده و  گفــت: خوشــبختانه بــا مدیریــت صحیــح در اســتان 
وضعیــت اســتان در ایــن خصــوص خــوب و قابل قبــول اســت. وی همچنیــن در 
خصــوص نبــود بعضــی برندهــای دارویــی خــاص در کشــور گفــت: سیاســت ســازمان 

کــرده و  کمتــر وارد  کــه مشــابه داخلــی دارنــد را  کــه داروهایــی  غــذا و دارو ایــن اســت 
کامــًا بــا مشــابه خارجــی  کیفیــت  کنیــم زیــرا ازنظــر  کشــور دفــاع  از تولیــدات دارویــی 

یکســان بــوده و نیــازی بــه واردات نیســت.
گفــت: مصــرف  کشــور  دکتــر رزازان همچنیــن در خصــوص ســامانه جدیــد دارویــی 
بی رویــه دارو و بعضــًا انبــارش آن ممکــن اســت مشــکاتی را در کشــور فراهــم آورد کــه 
بــرای جلوگیــری از ایــن عمــل در نظــر داریــم بــا راه انــدازی ســامانه نســخ الکترونیکــی 

کنیــم. در آینــده ای نزدیــک از ایــن عمــل جلوگیــری 

بازدید گروه کارشناسان بازرسی و رسیدگی به شکایات 
دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند

گزارش روابط عمومی دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریز، روز سه شـــنبه،  بیســـت ونهم  به 
آبـــان مـــاه نودوهفت  تیـــم بازرســـی و رســـیدگی بـــه شکایات دانشـــگاه بـــا حضـــور 
در شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان مرنـــد بـــه انجـــام بازرســـی های هدفمنـــد از 

طریـــق چک لیســـت های تخصصـــی در واحدهـــای مختلـــف شـــبکه پرداختنـــد.
ـــا حضور بازرســـان حوزه هـــای  کـــه از صبـــح روز سه شـــنبه ب ـــد  در ایـــن بازرســـی و بازدی
گرفـــت  و تـــا پایـــان  مختلـــف در شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان مرنـــد صـــورت 
ــود،  ــوت و قابل بهبـ ــاط قـ ــه نقـ ــا ارائـ ــز بـ ــان نیـ ــت. در پایـ ــه یافـ ــاعات اداری ادامـ سـ
راهکارهـــای اصاحـــی بـــه مســـئولین شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان مرنـــد 
ــگاه و  ــای ســـامت اداری دانشـ ــور حفـــظ و ارتقـ ــد. ایـــن بازرســـی ها به منظـ داده شـ
برنامه هـــای تکلیفـــی اســـناد باالدســـتی و در رابطـــه بـــا موضـــوع مـــاده 91 و 93 قانـــون 

ـــز در  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــال در دانش ـــورت فع ـــوری به ص کش ـــات  ـــت خدم مدیری
حـــال انجـــام اســـت.

مهروموم ۹ عطاری غیرمجاز در تبریز توسط معاونت غذا و دارو

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
از  نقــل  بــه  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
اداره  رئیــس  زاده  میــرزا  احمــد  دکتــر 
و  طبیعــی  فراورده هــای  بــر  نظــارت 
دارو  و  غــذا  معاونــت  مکمــل  و  ســنی 
کــز  مرا از  انجام شــده  بازدیدهــای  در 
گیاهــان دارویــی 9  عطــاری و عرضــه 
عطــاری بــه علــت فــروش انــواع دارو 
کــذب دارویــی و درمانــی  و ادعاهــای 
توســط  قبلــی،  تذکــرات  علی رغــم 

شــدند.  مهرومــوم  دارو  و  غــذا  معاونــت  کارشناســان 
گفــت: بازدیــد از عطاری هــای شهرســتان تبریــز  دکتــر میــرزازاده در ایــن خصــوص 
کــه  کار قــرار دارد و بــا عطاری هایــی  کــز اســتانی نیــز در دســتور  در اولویــت و مرا
اقــام دارویــی و محصــوالت غیرمجــاز و ادعاهــای درمانــی خــاص داشــته باشــند 
برخــورد شــده و در صــورت عــدم توجــه بــه قوانیــن مربوطــه، عطــاری مربوطــه 

ضمــن معرفــی بــه مراجــع قضایــی مهرومــوم خواهــد شــد.
و  نماینــد  تهیــه  داروخانه هــا  از  صرفــًا  را  دارو  گفــت:  پایــان  در  میــرزازاده  دکتــر 
گیاهــان دارویــی  گیاهــی و  عطاری هــا صرفــًا مجــاز بــه فــروش انــواع عرقیــات 

ندارنــد. را  دارویــی  فراورده هــای  تبلیــغ  و  عرضــه  حــق  و  هســتند 
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فرزند سردار شهید حسین همدانی:
دشمن برای مأیوس کردن ما سرمایه گذاری کرده است

وهــب همدانــی در مراســم یــادواره شــهدای وطــن تــا حــرم در مســجد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا 
اشــاره بــه هفتــه بســیج، اظهــار کــرد: شــهدا افتخــار ایــن را داشــتند که بســیجی باشــند و تفکر بســیجی 

در وجودشــان بــود، یــک بســیجی بــه آینــده امیــدوار بــوده و امیــد در وجــودش مــوج می زنــد.
کیــد بــر خصوصیــات اخاقــی شــهید همدانی، افــزود: وقتــی پــدر در اوایل درگیری های ســوریه  وی بــا تأ
کارزار شــدند، شــرایط بســیار بــد و بغرنــج بــود و بســیاری از شــهرها در حــال ســقوط بودنــد، حتــی  وارد 
بســیاری بــه پــدر گفتــه بودنــد کــه امــکان اینکــه هواپیمــای شــما ســالم به زمین بنشــیند، تنهــا 5۰ 
کــه پیــروزی را از آن حــزب اهلل می دانســت، ســبب  درصــد اســت، امــا ایــن تفکــر بســیجی ایشــان 

شــد تــا ناامید نشــود.
بــرای حضــور در جبهــه مقاومــت و  پــدرم  تــاش  کــه  گاهــی فکــر می کــردم  افــزود:  وی 
ــا فکــر می کنیــد  کــه آی کــه ازدســت  رفتــه، بیهــوده اســت و از او می پرســیدم  نجــات چیــزی 
ــد،  کــه می رون ــه راهــی  کــه ب تاش هایتــان نتیجــه می دهــد، ایشــان در جــواب می گفتنــد 

ــد. ــاد دارن اعتق
وی اضافــه کــرد: یــک بســیجی خــودش را  بدهــکار انقــاب می دانــد و شــهید همدانــی نیــز 
ســهمی از ســفره انقــاب بــرای خــودش و خانــواده اش قائــل نشــد تــا زمان شــهادت پدرم، 

اجــازه شناســاندن خــودم و هیــچ امتیــاز خاصــی نســبت به بقیه نداشــتم.
کــردن فتنــه 88،  همدانــی بــا اشــاره بــه نقــش ســردار شــهید همدانــی در ســرکوب 
کــرد: شــهید همدانــی، فــردی فراجناحــی بــود و محبوبیــت زیــادی بیــن  خاطرنشــان 
کمــک اســت،  کــه نیــاز بــه  کــرد  جناح هــای مختلــف داشــت و همین کــه احســاس 
کــه انــواع حرف هــا و  بــه خاطــر حفــظ آبــروی انقــاب، در شــرایطی بســیار ســخت 
گرفتنــد و در برابــر  تهمت هــا متوجــه ایشــان بــود، ایــن مســئولیت خطیــر را بــر عهــده 

هجمــه ســختی ها، خــم بــه ابــرو نیاوردنــد.
وی متذکــر شــد: معتقــد هســتم شــهدا در ابتــدا، شــهید تهمــت می شــوند و بعــدًا 
ــه شــهید  ک ــدر خــودم هــم فکــر می کنــم  ــه درجــه شــهادت می رســند، در مــورد پ ب

ــد. ــهید  ش ــال 88 ش ــی، س همدان
ــد وقتــی  ــرد: ایشــان اهــل انصــاف و معتقــد بودن ک ــان  ــی بی ــد شــهید همدان فرزن
کنــار بــرود، پــدر اهــل  گرفتــه اســت، منافــع شــخصی بایــد  دشــمن نظــام را هــدف 
کــه  کتابــی  کار و تــاش شــبانه روزی بودنــد و بخشــی از ایــن روحیــات پــدر، در 

ــادرم نوشــته اند، آمــده اســت. م
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تأســیس لشــکر 32 انصارالحســین، لشــکر 16 قــدس 
کــرد: پــدر  و دفــاع وطنــی در ســوریه توســط ســردار شــهید همدانــی، بیــان 
اعتقــاد داشــتند کــه انســان بایــد کاری کنــد کــه بعــد از مرگش هــم نتیجه اش 

را ببینــد و لشــکر انصارالحســین امــروز هــم در همه جــا هســت.
ــت،  ــیجیان اس ــای بس ــی از ویژگی ه ــودن یک ــح ب ــه صری ــان اینک ــا بی وی ب
کــه انحرافاتــی بــه جــود آمــد،  کــرد: شــهید همدانــی در دولــت قبــل  اظهــار 
کــرد و در ایــن دولــت هــم بــه همیــن شــکل  به صراحــت موضع گیــری 
کردنــد، ایشــان جملــه معروفــی داشــتند و می گفتنــد "آن هایــی  برخــورد 
کــه بــا آمریکایی هــا قــدم می ز ننــد، مــورد شــفاعت شــهدا قــرار نمی گیرنــد 

به ویــژه دولتمــردان".
همدانــی در پایــان، احتــرام بــه خانــواده، مطالعــه و مشــورت، زندگــی 
بــا مــردم و دنبــال گمنامــی بــودن را ازجملــه محاســن اخاقــی شــهید 

همدانــی دانســت.
گفتنــی اســت؛ یــادواره شــهدای دفــاع مقــدس از وطــن تــا حــرم بــا 
حضــور بســیجیان و بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تبریــز، در مســجد ایــن دانشــگاه، برگــزار شــد.
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کبری: فرزند شهید  اسماعیل ا
هر کس نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت 

باشد، خدامحور نیست

ــا حــرم،  ــاع مقــدس از وطــن ت ــادواره شــهدای دف کبــری در ی حجت االســام ا
ــرم دانســت  ــا جنگ هــا به ویــژه، جنــگ ن ــارزه ب خدایــی شــدن را تنهــا راه مب
ــد پرچــم دار حــق باشــند،  ــه بای ک ــز فرهنگــی  ک گفــت: متأســفانه برخــی مرا و 
کســب  کار فرهنگــی را بــرای  کار می کننــد، برخــی نیــز  در جبهــه صهیونیســم 
از  را  فــرد  خدایــی،  کار  درحالی کــه  می دهنــد،  انجــام  دیگــران،  و  شــهرت 

خــودش می گیــرد.
کیــد بــر اینکــه، شــهدا بــه خــود خــدا متصــل هســتند و  وی در ادامــه بــا تأ
همیشــه دل هــا را نورافشــانی می کننــد، اظهــار کــرد: آنــان بیــرون آمــدن از ایــن 
کــه سراســر ظلمــت و تاریکــی اســت و فــدا شــدن در راه خــدا را بــه مــا یــاد  دنیــا 

دادنــد.
وی افــزود: جبهــه حــق و باطــل از همــان بــدو خلقــت آدم بــوده اســت و 
پرچــم دار جبهــه حــق، انبیــاء و پرچــم دار جبهــه باطــل، ابلیــس و در جلــد 
فرعــون، ابوســفیان و دشــمنان ائمــه معصومیــن )ع( بودنــد، جبهــه حــق و 
گفــت:  ح خواهــد بــود. وی  باطــل تــا ظهــور حضــرت ولیعصــر )عــج( نیــز مطــر
کنده شــده و  طبــق آیــات قرآنــی، شــهدا درراه شــان سســت نیســتند و از دنیــا 
کــه شــهدای کربا، شــهدای انقاب  تنهــا مقصدشــان، رســیدن بــه خدا اســت 
اســامی و جنــگ تحمیلــی نیــز ایــن ویژگی هــا را داشــتند، آن هــا محبــوب خــدا 
ــه  ــبه و تزکی ــه، محاس ــل مراقب ــته و اه ــه داش ــان توج ــه پروردگارش ــدند و ب ش

ــد. ــان را می دیدن گناهش ــد و  ــس بودن نف

کــرد: حــب مقــام و دنیــا شــهدا را از  کبــری" بیــان  فرزنــد شــهید "اســماعیل ا
ــات  ــا مادی ــد ت ــود و شــهدا نگــران بودن طرفــداری از جبهــه حــق بازنداشــته ب

ــد. کن ــدا  ــق، ج ــه ح ــا را از جبه آن ه
کــرد: طبــق نظــر علمــا، شــهادت و ســیر و ســلوک ازجملــه راه هــای  وی اظهــار 
رســیدن بــه خــدا هســتند و بنــا بــه نظــر امــام )ره( شــهدا راه 1۰۰ ســاله را 
یک شــبه پیموده انــد، شــهدا شــمع راه هســتند و مســیر زندگــی را بــه مــا نشــان 

می دهنــد.
گفتنــی اســت؛ یــادواره شــهدای دفــاع مقــدس از وطــن تــا حــرم بــا حضــور 
بســیجیان و بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در 

مســجد ایــن دانشــگاه، برگــزار شــد.

 فراخوان پذیرش دانشجوی پسادکترای پژوهشی 
درزمینٔه فناوری ارگانوئید

میــان  از  تهــران  درمانــی  بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کــه  دانش آموختــگان مقطــع دکتــری و یــا دانشــجویان تــرم آخــر مقطــع دکتــری 
عاقه منــد بــه گذراندن دوره هــای پسادکتری درزمینٔه   فناوریارگانوئید هســتن

پســادکتری می پذیرد. د، پژوهشــگر 
بــرای تربیــت پژوهشــگران  کــه  دوره پســادکترای پژوهشــی دوره ای اســت 

کــز تحقیقاتــی تابعــه دانشــگاه اجــرا می شــود. حرفــه ای در مرا
هــدف از برگــزاری ایــن دوره حفــظ و حمایــت از پژوهشــگران مســتعد و جــوان 
کــز تحقیقاتــی علوم  در راســتای ارتقــاء ســطح تحقیقــات پایــه و کاربــردی در مرا
کشــور اســت.از عاقه منــدان تقاضــا می شــود مــدارک الزم را از طریــق  پزشــکی 

رایانامــهstemcell@sina.tums.ac.ir ارســال نماینــد.

مدارک الزم:
رزومه کامل )سوابق آموزشی و فعالیت های پژوهشی(. 1
2 .PubMed, ISI web of science تصویر کلیه مقاالت علمی نمایه شده در
تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی. 3
تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت برای آقایان. 4
اسکن عکس پرسنلی. 5
گواهــی تحصیــل درتــرم آخــر مقطــع دکتــری . 6 تصویــر مــدرک دکتــری و یــا 

)PhD( تخصصــی

همچنین توجه به موارد ذیل ضروری است:
دانشــجویان نیمســال آخــر دکتــری که تــا تاریخ 3۰ بهمــن 97 از پایان نامه  �

خــود دفــاع نماینــد و مشــکل نظام وظیفــه نداشــته باشــند، می تواننــد در 
کنند. فراخــوان شــرکت 

کثر 2 سال است. � زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی دکتری حدا
جهــت  � متقاضیــان  از  داوطلبــان،  پرونــده  اولیــه  بررســی های  از  پــس 

می شــود. دعــوت  مصاحبــه  در  شــرکت 
آخرین مهلت ارسال مدارک 3 آذر 97 و به هیچ وجه قابل تمدید نیست. �
ــموس ام  � ــگاه اراس ــاتید دانش ــور اس ــا حض ــخ 7 آذر 97 ب ــه در تاری مصاحب

ــود. ــام می ش ــد انج ــی هلن س
ــا شــماره ۰2188997۰49 تمــاس  � ــی ب جهــت دریافــت اطاعــات تکمیل

حاصــل فرماییــد.
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کارگاه آموزشی راهنمای ارزیابی اختالالت سالمت روان

کارگاه راهنمــای تشــخیص  اولیــن دوره 
روان  ســامت  مشــکات  درمــان  و 
گــروه  کــودکان و نوجوانــان بــا همــکاری 
روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
و  بــا حضــور بیــش از  6۰ نفــر  از پزشــکان 
شــد. برگــزار   کــز  ســامت  مرا خانــواده 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  اصــل رحیمــی  مدیــر گــروه 
کارشناســان ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریز ضمن عرض خیرمقدم وضعیت شــاخص های ســامت روان و شــیوع 
اختــاالت روان پزشــکی را تبییــن نمــوده و توجــه بــه تشــخیص و مراقبــت درســت و 
به هنــگام اختال هــای  روان پزشــکی را از مهم تریــن اهــداف برنامه هــای آمــوزش 

کردنــد. مــداوم عنــوان 

ــر اینکــه مطابــق پیمایــش ســامت روان 1 ســال 95 و 96  کیــد ب ــا تأ اصــل رحیمــی ب
کــودکان  و نوجوانــان اســتان از مشــکات روان پزشــکی رنــج  نزدیــک بــه 23 درصــد از 
می برنــد تمرکــز بیشــتر در فرآینــد غربالگری، تشــخیص و مراقبت جمعیت گروه ســنی 

کیــد قراردادنــد.  تــا 19 ســال را مــورد تأ
گــروه روان پزشــکی دانشــگاه دکتــر نــوروزی، دکتــر ترقــی،  کارگاه اســاتید  در ادامــه ایــن 
دکتــر امیــری درزمینــٔه موضوعــات آموزشــی پیش بینی شــده )اصــول شــرح حال و 
معاینــه در کــودک و نوجــوان، انــواع کــودک آزاری، اختــال نقــص توجه-بیــش فعالــی 

کــودکان( ســخنرانی نمودنــد.  و اختــاالت اضطرابــی 
کارگاه ضمــن جمع بنــدی مطالــب ارائه شــده بــه ســؤاالت همــکاران  پاســخ  در پایــان 
داده شــد. گفتنــی اســت کــه این کارگاه بر اســاس پروتکل کشــوری" راهنمــای ارزیابی 
کز  اختــاالت ســامت روان”  تدویــن و طــی ســه دوره بــرای کلیه پزشــکان خانــواده مرا

ســامت اســتان برگــزار می گــردد.

کارگاه های "اصول کسب وکارهای مدرن و استارت آپ ها 
و شناخت تیپ های شخصیتی و مدیریتی" و "رابطه 

تیپ ها با فرآیند کسب وکار”برگزار شد

ــای  ــناخت تیپ ه ــتارت آپ ها و ش ــدرن و اس ــب وکارهای م کس ــول  ــای "اص کارگاه ه
کســب وکار” ه همــت انجمــن  ــا فرآینــد  شــخصیتی و مدیریتــی" و "رابطــه تیپ هــا ب
علمــی دانشــجویی علــوم و صنایــع غذایــی در آمفی تئاتــر دانشــکده تغذیــه و علــوم 
کارگاه اول بــا تدریــس  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  غذایــی برگــزار شــد. بــه 
دبیــر  و  دیجیتــال  محتــوای  تولیــد  زیســت بوم  مدیرعامــل  اســدی  امیرحســین 
کــه در آن بــه ســؤاالتی از  جشــنواره ملــی رســانه های دیجیتــال ســامت برگــزار شــد 
کســب وکار بنویســیم؟ پاســخ  قبیــل چگونــه اســتارت آپ شــویم؟ چگونــه بــوم مــدل 

گردیــد. ح  داده شــد و مباحثــی پیرامــون اســتارت آپ های حــوزه ســامت مطــر
کســب وکار و  کارگاه دوم بــا تدریــس دکتــر مســعود آقایــی مــدرس و منتــور حــوزه 
بررســی  بــه  آن  در  کــه  شــد  برگــزار  شــکوفا  شــتاب دهنده  مدیرعامــل  همچنیــن 
ــث  ــد و مباح ــه ش ــراد پرداخت ــی اف ــای مدیریت ــخصیتی و تیپ ه ــای ش ــواع تیپ ه ان
کارگاه هــا  ایــن  گردیــد.  جمع بنــدی  کامــل  MBTI و MSI به طــور  تســت های  
ــارش افــکار  کارگروهــی و ب ــه همــراه  کــه ب ــه طــول انجامیــد  درمجمــوع 6 ســاعت ب

حاضریــن در طــول مراســم ادامــه یافــت.

نشست اعضای ستادهای اردوهای جهادی 
دانشگاه های علوم پزشکی استان برگزار شد

فــرد مدیــرکل اردوهــای جهــادی وزارت بهداشــت و دکتــر  تــاج  بــا حضــور دکتــر 
کبــر طاهراقــدم، قائم مقــام رئیــس و معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  علی ا
تبریــز؛ نشســت اعضــای ســتادهای اردوهــای جهــادی دانشــگاه های علوم پزشــکی 
کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. اســتان در ســالن 
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همایش »نقطه سر خط«

برگــزاری همایــش »نقطــه ســر خــط« بــا 
ســه محــور - اعتیــاد نویــن - بیمــاری 
اچ ای وی - رفتــار هــای جنســی ســالم 
ــز  ــگاه تبری ــدت دانش ــاالر وح 14 آذر در ت

برگــزار شــد.
ــت  ــی، بهداش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــن  تبریــز  دانشــگاه علــوم پزشــکی 
همایــش کــه بــه همــت دو موسســه 
تبریــز  نیکــوکاری  خیریــه  مردم نهــاد 
مشــارکت  بــا  تبریــز  آذر  محیــای  و 
علــوم  دانشــگاه  و  تبریــز  دانشــگاه 
شــامل  شــد،  برگــزار  تبریــز  پزشــکی 
برنامه هــای متنــوع  علمی و شــاد بود.

در ابتــدای همایــش دکتــر مجیــدی، 
ضمــن  تبریــز  دانشــگاه  رئیــس 
بــر  شــرکت کنندگان  بــه  خیرمقــدم 
ــش اچ آی  ــام آزمای ــزوم انج ــت و ل اهمی

نمودنــد تأکیــد  وی 
در ادامه دکتر صومی، رئیس دانشــگاه 
وضعیــت  ارائــه  بــا  پزشــکی  علــوم 
بیمــاری اچ آی وی در جهــان، کشــور 
ــه  ــع ب ــرش جام ــت نگ ــتان و اهمی و اس
موضــوع آســیب های اجتماعــی و رشــد 
بــه  اعتیــاد  ازجملــه  تهدیدهــا  ایــن 

نمودنــد. اشــاره  کارگاه  اهــداف 
از  کوتــاه  فیلمــی  پخــش  از  بعــد 

فعالیت هــای دو موسســه محیــای آذر 
تبریــز و خیریــه نیکــوکاری تبریــز پانــل 
تخصصــی بــا شــرکت دکتــر نامــداری 
دکتــر  بهداشــت،  وزارت  ایــدز  اداره  از 
دانشــگاه  اجتماعــی  گــروه  از  گابــی 
مرکــز  رئیــس  واحــدی  دکتــر  تبریــز، 
ــز،  ــگاه تبری ــجویی دانش ــاوره دانش مش
از  دکتــر خیــاط زاده و  دکتــر یوســفی 
معاونــت بهداشــت و کریــم زاد شــریفی 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــت اجتماع از معاون
پزشــکی تبریــز تشــکیل و بــه بحــث 
نویــن،  اعتیــاد  محــور  ســه  مــورد  در 
رفتارهــای  و  وی  ای  اچ  بیمــاری 

پرداختنــد. ســالم  جنســی 
در ادامــه پــس از مصاحبــه بــا یــک نفــر 
همایــش  مثبــت،  وی  آی  اچ  بیمــار 
توســط  تئاتــر  و  موســیقی  اجــرای  بــا 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش دانش
خــود  کار  بــه  جوایــز  توزیــع  و  تبریــز 

داد. پایــان 
اجــرای  حاشــیه  در  اســت  گفتنــی 
فرهنگ ســازی  راســتای  در  و  برنامــه 
شــرکت کنندگان  از  نفــر   3۰۰ حــدود  از 
در همایــش، ازجملــه مهنــدس صــادق 
ــر  ــز، دکت ــهر تبری ــورای ش ــو ش زاده، عض
و  تبریــز  دانشــگاه  رئیــس  مجیــدی، 

ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــی، رئی ــر صوم دکت
پزشــکی تبریــز تســت اچ آی وی بــه 

عمــل آمــد.

گرفت درادامه بازدیدهای تیم ارتقای سالمت نظام اداری، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بناب مورد ارزیابی قرار 
هدف بازدید تیم ارتقای سالمت نظام اداری، باال بردن سطح آگاهی کمی و کیفی خدمات بهداشتی، درمانی 

و اداری است

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از روابــط 
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  عمومــی 
ــاه  ــتم آذر م ــاب، روز بیس ــتان بن شهرس
ارتقــای  تیــم  نــود و هفــت، اعضــای 
کارشناســان  و  اداری  نظــام  ســامت 

ســتادی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
از شــبکه بهداشــت بنــاب و واحدهــای 
و  تجهیزاتــی  درمانــی،  بهداشــتی، 

اداری بازدیــد نمودنــد .
عملکــرد  کیــف  و  کــم  ادامــه  در 
واحدهــای شــبکه بهداشــت ودرمــان 

و  پایــش  مــورد  بنــاب  شهرســتان 
ارتقــای  تیــم  کارشناســان  ارزیابــی 
. گرفــت  قــرار  اداری  نظــام  ســامت 
صومــی  ابراهیــم  همچنیــن 
عملکــرد  ارزیابــی  بازرســی،  مدیــر 
ــرداد  ــکایات و مه ــه ش ــخگویی ب وپاس

ــگاه  ــن دانش ــور خیری ــس ام ــر رئی دواتگ
ــامت  ــن س ــه خیری ــرکت در جلس ــا ش ب
حضــور  بــا  بهداشــت که  مرکــز 
ــهر ،  ــورای ش ــس ش ــز، رئی ــدار مرک بخش
ســید  دهیــاران  ،  دکتــر  شهرســتان، 
شــبکه  رئیــس  حســینی  جــال 
بهداشــت و درمــان شهرســتان بنــاب 
و مربیــان خانــه هــای بهداشــت کــه 
بنــاب تشــکیل  در شــبکه بهداشــت 
شــد نکتــه نظــرات اصاحــی خــود را در 
ــبرد  ــور و پیش ــام ام ــد انج ــا رون ــه ب رابط
ســطح  ارتقــاء  جهــت  در  اهــداف 
ــد . ــه نمودن ــام اداری را ارائ ــامت نظ س
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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
موظف به فراهم کردن زمینه برای شکوفایی هرچه بهتر استعدادهای دانشجویان هستیم

علــوم  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 
حــد  در  کــرد:  تأکیــد  تبریــز  پزشــکی 
تــوان و حیطــه کاریمــان، بــرای حــل 
اســتعداد  دانشــجویان  مشــکات 

کــرد. خواهیــم  تــاش  درخشــان، 
دکتــر  عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 
ــش  ــومین همای ــه در س ــی تقی زادی عل
و  درخشــان  اســتعداد  دانشــجویان 
اســتعداد برتــر دانشــگاه علوم پزشــکی 
دانشــجویی  هــر  کــرد:  اظهــار  تبریــز، 
دانشــگاه  مثــل  دانشــگاهی  در  کــه 
ــا دانشــگاهی  ــوم پزشــکی تبریــز و ی عل
معــادل آن در حــال تحصیــل اســت، 
ــه  ــد.  وی اضاف ــمار می آی ــه ش ــه ب نخب
کــرد: مــا به عنــوان مقــام مســئول در 
ایــن زمینــه، موظــف بــه فراهــم کــردن 
ــر  ــر چه بهت ــکوفایی ه ــرای ش ــه ب زمین
ــتیم. ــجویان هس ــتعدادهای دانش اس
بحــث  و  تعامــل  آمــاده  گفــت:  وی 
و  هســتیم  دانشــجویان  بــا  رودررو 
داریــم،  وقــت  آن هــا  بــرای  همیشــه 

و  اســتان  در  کــه  اســتعدادهایی 
بــوده  بی بدیــل  هســتند،  مــا  کشــور 
حیطــه  در  هســتیم  موظــف  مــا  و 
اختیــارات قانونــی بــرای حل مشــکات 
دانشــجویان، گام های مؤثــری برداریم.
مطالعــات  مرکــز  معــاون  پورعبــاس، 
علــوم  دانشــگاه  پزشــکی  توســعه  و 
ایــن  ادامــه  در  نیــز  تبریــز  پزشــکی 
مأموریــت  ســه  کــرد:  اظهــار  همایــش 
ویــژه در دفتــر اســتعدادهای درخشــان 
کــه مربــوط بــه خــود  تعریف شــده اســت 
دانشــجویان، حائــزان شــرایط اعطــای 
تســهیات و دانشــجویان حائــز شــرایط 
کارشناســی بــه ارشــد،  معرفــی از ســطح 
ارشــد بــه دکتــری، دســتیاری پزشــکی 
به صــورت  دندانپزشــکی  دســتیاری  و 

اســت. اســتریت 
ادامــه داد: شناســایی و معرفــی   وی 
شــرایط  حائــز  کــه  فارغ التحصیانــی 
ــی  ــذب هیئت علم ــه اداره ج ــی ب معرف
بــه  معرفــی  و  شناســایی  هســتند، 

ــدوق  ــانی و صن ــروی انس ــرح نی اداره ط
قــرارداد  عقــد  و  دانشــجویان  رفــاه 
فــن  و  پژوهش یــاری  آموزشــیاری، 
یــاری بــا دانشــجویان مشــمول جایــزه 
بنیــاد نخبــگان ازجملــه وظایــف دفتر 
شــمار  بــه  درخشــان  اســتعدادهای 

می آیــد.
المپیادهــای  برگــزاری  افــزود:   وی 
علمــی در حیطه هــای شــش گانه ای 
کــه وزارتخانــه معرفــی کــرده اســت نیــز 
از ســایر وظایــف دفتــر اســتعدادهای 
درخشــان بــوده و جوایــز و تســهیات 
ــدای  ــامل اه ــا ش ــدال آوران المپیاده م
جوایــز نقــدی و لــوح تقدیــر از طــرف 
وزارت و ریاســت دانشــگاه، عضویــت 
و  انفــرادی  ســوم  تــا  اول  نفــرات 
دفتــر  در  کشــوری  گروهــی  اول  رتبــه 

اســت. درخشــان  اســتعدادهای 
کمیتــه  مســئول  شــایان فر،   دکتــر 
دانشــگاه  دانشــجویی  تحقیقــات 
علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در پایــان، 

از  کمیتــه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
ــجویان  ــی دانش ــای پژوهش فعالیت ه
دانشــجویان  و  کــرده  حمایــت 
مجــری  خودشــان  می تواننــد 
کمیتــه  ایــن  و  باشــند  تحقیقــات 
از  تومــان  میلیــون  شــش  ســقف  تــا 
حمایــت  دانشــجویان  تحقیقــات 
ــان  ــا حمایتم ــم ت ــعی داری ــد و س می کن

کنیــم. بیشــتر  را 
آئین نامــه  مفــاد  بــه  اشــاره  بــا   وی 
داد:  ادامــه  برجســته،  پژوهشــگر 
ایــن آئین نامــه هفــت آیتــم دارد کــه 
کافــی  آن  از  مــورد  چهــار  در  فعالیــت 
اســت، داشــتن مقاالت علمی، شــرکت 
در کنگره هــا و ســمینارها، پایان نامــه 
فعالیــت  اختراعــات،  داشــتن  فــرد، 
در کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی و 
تدویــن  و  تحقیقاتــی  طــرح  داشــتن 
نشــر  دفتــر  تائیــد  مــورد  کتاب هــای 
ــگر  ــه پژوهش ــاد آئین نام ــگاه، مف دانش

هســتند. برجســته 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی:
دانشجویان تمام توانشان را برای تعالی علمی به کار بگیرند

تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
کــرد: دانشــجویان تمــام توانشــان  کیــد  تأ
را برای تعالی علمی خودشــان، دانشــگاه 

کار بگیرنــد. و جامعــه بــه 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دکتــر محمدحســین صومــی در ســومین 
همایش دانشــجویان استعداد درخشان 
و اســتعداد برتــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کــرد: هیچ چیــزی به انــدازه  تبریــز، اظهــار 
آموختن و خواندن و استفاده از آن ها برای 

ارتقــاء علمــی، لذت بخــش نیســت.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز بیان 
از  لذت بخش تــر  شــیرینی،  هیــچ  کــرد: 
نشســتن با جمعی فهیم در کاس درس و 
آموخته هــای خــود را بــه دیگــران آموختن، 
نیســت و کتاب بهترین مونســی اســت که 
بهترین هــا را بــه شــما می آمــوزد و در مواقــع 
دل تنگــی هــم بــه شــما کمــک می کنــد، 
قــدر لحظــات را بدانیــد و مهــم ایــن اســت 
که بدانید شــما متفاوت از دیگران هســتید 
و هیــچ دو انســانی باهــم برابــر نیســتند، 
شــما می توانیــد بــه هــر آنچــه می خواهیــد، 

برســید.
گــر می خواهیــد از زندگــی  کیــد کــرد: ا وی تأ
لــذت ببریــد، جــز از توانایی هــای خودتــان، 
از کــس دیگــری انتظــار نداشــته باشــید و 
از توانمندی هایتــان بــرای تعالــی بیشــتر 

کمــک بگیریــد.
وی افــزود: وجــود برخــی موانــع ســاختگی 

گاهــی اجــازه نمی دهنــد انســان بــه  کــه 
ــد موجــب ناامیــدی  اهدافــش برســد، نبای
مــا شــود، اهدافــی کــه در ذهنمان هســتند، 

ــوده  ارزشــمند ب
و پــدر و مــادر و خــود مــا بــرای تحقــق آن 

و اســتفاده از آن در زدودن آالم
مردم تاش زیادی 

کرده ا یم.

انســان هایی  داد:  ادامــه  وی 
حــال  بــه  بودونبودشــان  کــه  هســتند 
دانشــجویان  و  دارد  فــرق  جامعــه 
این چنیــن  بایــد  درخشــان  اســتعداد 
را  استعدادهایشــان  هــم  کــه  باشــند 
کــه از خــود  پــرورش دهنــد و هــم انــرژی 
تأثیــر  نیــز  بــر دیگــران  ســاطع می کننــد 
اســت؛  گفتنــی  باشــد.   داشــته  مثبــت 
برگزیــدگان  از  مراســم  ایــن  پایــان  در 
و  آموزشــی  مختلــف  حوزه هــای  در 

شــد. تقدیــر  پژوهشــی 

مسئول بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی:
روند رو به افزایش گرایش به رشته های تجربی 

و ریاضی در کشور، نگران کننده است

رونــد  کــرد:  کیــد  تأ شــرقی  آذربایجــان  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  مســئول 
کشــور،  در  ریاضــی  و  تجربــی  رشــته های  بــه  گرایــش  افزایــش  بــه  رو 
گــزارش روابــط عمومــی دکتــر امامــی در ســومین  نگران کننــده اســت. بــه 
همایش دانشــجویان اســتعداد درخشــان و اســتعداد برتر دانشــگاه علوم 
کــرد: از دریــدگاه مکاتــب و  ــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار  پزشــکی تبریــز، ب
کــه شــخص محــور اســت، نخبگــی بــه اســتفاده از  فلســفه های انســانی 

کســب قــدرت اشــاره دارد. توانایی هــا بــرای 
گــر مبتنــی بــر آموزه هــای دینــی و الهــی  وی افــزود: تعریــف نخبگــی ا
کســب  کــردن آن بایــد بــرای  باشــد، اســتفاده از توانایی هــا و شــکوفا 
کیــد کــرد: مشــکل ما این اســت کــه نمی توانیم  رضــای خــدا باشــد. وی تأ
اســتعدادهای موجــود در جامعــه را شناســایی کنیــم و متأســفانه توجه هــا 
کشــور مــا بــه رشــته های تجربــی و ریاضــی معطــوف شــده اســت،  در 
انســانی  رشــته های  و  بــوده  برعکــس  کشــورها  ســایر  در  درحالی کــه 
انســانی شــکل دهنده تفکــر  غ التحصیــان رشــته های  پرطرفــدار و فار

ــتند. ــه هس جامع
ــه رشــته های  کشــور وابســته ب ــروت در  امامــی افــزود: بخشــی از تولیــد ث
کــه  فنــی و مهندســی اســت و متأســفانه مــا امســال هــم شــاهد بودیــم 
ســایر  متقاضیــان  از  بیــش  تجربــی  رشــته  کنکــور  در  شــرکت کنندگان 
رشــته ها بودنــد و ایــن وضعیــت نگران کننــده بــوده و بایــد اصــاح شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه نخبــگان بایــد در جامعــه، تأثیرگــذار 
گــر من  باشــند، افــزود: یــک فــرد نخبــه بایــد بــه ایــن ســؤال بیندیشــد کــه ا
به عنــوان اســتعداد درخشــان، برگزیده شــده ام، "هیــچ مســئولیتی 
کشــورم نــدارم؟"، ایــن امتیــاز نبایــد باعــث  نســبت بــه 
کــه تافتــه جــدا بافتــه  کنــد  کــه فــرد نخبــه فکــر  شــود 
کــه ایجــاد  کــرد: معتقــد هســتم  اســت. وی بیــان 
کامــًا غلــط بــوده  مــدارس اســتعداد درخشــان 
پــرورش  آمــوزش  و  وزارت  خوشــبختانه  و 
نیــز بــرای جمــع آوری ایــن مــدارس تــاش 
می کنــد، فــرد نخبــه بایــد در میــان ســایر افــراد 

کنــد. پــرورش پیــدا 
آذربایجــان  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  مســئول 
ــی  ــز تحصیل ــرد: اســتفاده از جوای ک کیــد  شــرقی تأ
بنیــاد، هیــچ امتیــاز خاصــی بــرای فــرد نــدارد و نخبــه 
بایــد بتوانــد در طــول فعالیــت تحصیلــی اش، امتیــاز جمــع 
کــه ایــن نیــز تنهــا بــه فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی اشــاره  کنــد 
نداشــته و فعالیت هــای اجتماعــی هــم در ایــن میــان، مهــم هســتند.

کــه واقعیــات  کــرد: یکــی از وظایــف نخبــگان ایــن اســت  وی خاطرنشــان 
از  مــردم  توقــع  تــا ســطح  نکننــد  و ســکوت  کــرده  بیــان  به درســتی  را 
مســئوالن، بــاال بــرود و یکــی از اهــداف بنیــاد ملــی نخبــگان، اداره جامعه 
بــه دســت نخبــگان کشــور اســت، در برخــی مــوارد، جامعه بــا دادن امتیاز 
خاصــی بــه افــراد، آنــان را بی اخــاق می کنــد. وی در پایــان متذکر شــد: در 
گروهــی و برنامه هــای  بنیــاد ملــی نخبــگان، ســعی می کنیــم تــا حــرکات 
کارآفرینــی را توســعه دهیــم، در خصــوص "جایــزه شــهید احمدی روشــن" 

کنیــم. نیــز ســعی داریــم تــا اواخــر آذر آئین نامــه اش را ابــاغ 

مشکل ما این است که 
نمی توانیم استعدادهای 

موجود در جامعه 
را شناسایی کنیم و 

متأسفانه توجه ها در 
کشور ما به رشته های 
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شده است

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

69فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 681397 فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 1397



پیام دکتر درستی رئیس مرکز بهداشت استان به 
مناسبت روز جهانی ایدز

ـــدز )1 دســـامبر  1۰ آذر( دکتـــر درســـتی معـــاون بهداشـــت  ـــی ای ـــه مناســـبت روز جهان ب
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  بـــا نگاهـــی اجمالـــی بـــر آمـــار کشـــور و اســـتان و بـــا توجـــه 
گاهـــی از ســـامتی خـــود، مـــن هـــم آزمایـــش اچ  آی  وی  بـــه شـــعار امســـال »برای آ
می دهم« بـــر اهمیـــت بســـیج همگانـــی بـــرای شناســـایی افـــراد مبتـــا بـــه اچ  آی  وی 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز،  دکتـــر  کیـــد نمودنـــد. بـــه  تأ
درســـتی معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، تخمیـــن زده می شـــود 
ــده از  ــوارد ثبت شـ کل  مـ ــتند و  ــه اچ آی وی هسـ ــا بـ ــور مبتـ کشـ ــر در  ــه 6۰۰۰۰ نفـ کـ
کنون 38474 نفـــر بوده انـــد و تـــا پایـــان شـــهریور 1397 از بیـــن افـــراد مبتـــا  ابتـــدا تا
کـــه از  گزارش شـــده 2486۰ نفر زنـــده هســـتند  بـــه اچ آی وی  شناســـایی، ثبـــت و 
کـــز ارائه دهنـــده خدمـــت  ایـــن تعـــداد 14459 نفـــر بـــرای دریافـــت خدمـــات بـــه مرا
گرچـــه  84  مراجعـــه می کننـــد و تعداد 12434 نفـــر تحـــت درمـــان قـــرار دارنـــد. ا
کل مـــوارد را مـــردان و 16 درصـــد را زنـــان تشـــکیل می دهنـــد؛ اما الگـــو درصـــد 
مردان در ســـال های اخیر تغییر کرده ا و  ی راه انتقال و درصد ابتای زنـــان 
گزارش شـــده در شـــش مـــاه اول  کل مـــوارد شناســـایی و  کـــه از  ســـت به گونه ای 
ســـال جـــاری  31 درصـــد موارد ثبت را زنـــان و 69 درصد آن ها را مردان تشـــکیل 

می دهنـــد .
کشــور  کنــون در  کــه از ســال 1365 تا کل مــواردی  علــل ابتــا بــه اچ آی وی در بیــن 
بــه ثبــت رســیده اند بــه ترتیــب، تزریــق بــا وســایل مشــترك در مصرف کننــدگان 
کــودك 1.6  مــواد 67.5  درصد،  رابطــه جنســی 18.7 درصــد و انتقــال از مــادر بــه 
گــروه نامشــخص مانــده  درصــد بــوده اســت.  راه انتقــال در 11.5 درصــد از ایــن 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت ک راه انتقــال ۰.7 درصــد از ایــن مــوارد مربــوط بــه خــون و 
فرآورده هــای خونــی در ســال های پیــش از اجــرای سیاســت پاالیــش صددرصــدی 

خــون ســالم توســط ســازمان انتقــال خــون اســت.
کــه در شــش ماهه اول ســال جــاری  کــه در بیــن مــواردی  ایــن در حالــی اســت 
ــی انتقــال در 37 درصــد مــوارد اعتیــاد تزریقــی،  تشــخیص داده شــده اند راه احتمال

4۰ درصــد روابــط جنســی، 2 درصــد مــادر بــه کــودک و در 21 درصــد راه احتمالــی ابتا 
بیــان نشــده اســت.  ضمنًا هیچ مــورد ابتــا جدیــدی از طریــق خــون و فرآورده هــای 
خونــی ثبت نشــده اســت. در جمعیــت تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم  پزشــکی 
تبریــز تــا پایــان شــش ماهه اول ســال جــاری تعــداد 455 مــورد اچ آی وی مثبــت 
کنــون فوت شــده اند. الگــوی انتقــال  کــه از ایــن تعــداد 2۰5 نفــر تا گزارش شــده اســت 
کشــور در اســتان  کشــوری بــوده و هماننــد ســایر نقــاط  در اســتان نیــز مشــابه الگــوی 

نیــز در دو ســال اخیــر انتقــال جنســی رونــد رو بــه افزایــش را نشــان می دهــد.
گفتنــی اســت رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان آذربایجــان شــرقی  در جهــت  تحقــق  
گاهــی از ســامتی خــود، مــن هــم آزمایــش اچ،  شــعار ســال روز جهانــی ایدز “بــرای آ

آی، وی می دهم” آزمایــش تســت اچ آی وی دادنــد.

پیام رئیس دانشگاه در رابطه با روز جهانی ایدز

 موضــوع اچ  آی  وی/ ایدز HIV/AIDS صرفــًا یــک موضــوع بهداشــتی نیســت و 
ــش انــگ  کاه ــرای  ــذا ب ــادی، فرهنگــی و ... اســت ل ــاد اجتماعــی، اقتص دارای ابع
مشــارکت  بــه  نیــاز  اجتماعــی،  حمایت هــای  و  بیماریابــی  افزایــش  و  تبعیــض  و 
سیاســت گذاران و مســئوالن و تبییــن برنامه هــا و ارائــه آموزش هــای الزم در بیــن 
آحــاد مــردم اســت. یــک دســامبر روز جهانــی ایــدز  و در ایــران هفتــه اطاع رســانی 
ایــدز )8 تــا 14 آذر( فرصــت مناســبی هســت تــا اقدامــات و دســتاوردها و چالش هــای 
کــه از بیمــاری خــود اطــاع ندارنــد،  گرفتــاری  گــردد. می دانیــم افــراد  موجــود بیــان 
ضمــن بــه تأخیــر انداختــن درمــان خــود باعــث شــیوع بیمــاری در جامعــه می گردنــد. 
گاهــی از  لــذا  شــعار امســال هفتــه اطاع رســانی ایــدز جملــه زیــر اســت: »بــرای آ
همــکاران  تمامــی  از  می دهــم«.  وی  اچ  آی   آزمایــش  هــم  مــن  خــود،  ســامتی 
گاهی هــای فــردی و اجتماعــی و  عرصــه ســامت انتظــار مــی رود،  جهــت افزایــش آ
ترویــج عملــی رفتارهــای درســت، بــا ســرلوحه قــرار دادن ایــن شــعار نهایــت  تــاش 
گیرنــد. خــود را بــرای تشــویق مــردم جهــت  انجــام تســت های داوطلبانــه  بــکار 
دکتر محمدحسین صومی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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برگزاری دومین نشست فصلی گروه سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس در سال 
۹7 در مرکز بهداشت استان

گــروه  فصلــی  نشســت  دومیــن 
نوجوانــان،  ســامت  کارشناســان 
 1397 ســال  در  مــدارس  و  جوانــان 
و  مســئول  کارشناســان  حضــور  بــا 
ســتاد  و  شهرســتان ها  کارشناســان 
مرکــز بهداشــت اســتان در محل ســالن 
شــماره 2 مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی  دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، داهیــم رئیــس 
ــان،  ــامت نوجوان ــان س ــروه کارشناس گ
ــت  ــت بهداش ــدارس معاون ــان و م جوان
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

مدیریــت  و  برنامه ریــزی  خصــوص 
پایــش  عملیاتــی،  برنامــه  فرایندهــا، 
نقــاط   و  شهرســتان ها  مدیریتــی 
شهرســتان های  ضعــف  و  قــوت 
ــات  ــار و اطاع ــون، آم ــده تاکن ــش ش پای
ــه  ــی را ارائ ــتان ها مطالب ــالی شهرس ارس

نمودنــد.
کارشــناس  خوش مــرام  ادامــه  در 
بهداشــت  مرکــز  نوجوانــان  ســامت 
اســتان در خصــوص توســعه برنامــه  
ــوان  ــت نوج ــت جمعی ــی و مراقب ارزیاب
دانش آمــوز(،  غیــر  و  )دانش آمــوز 
در  خودمراقبتــی  ترویــج  و  توســعه 
و  نوجوانــان  و  آمــوزان  دانــش  بیــن 
نوجوانــان  توانمندســازی  جوانــان، 
و اولیــای آنــان در خصــوص ســامت 
پیشــگیری  برنامــه  توســعه  بلــوغ، 
کنتــرل  نوجوانــان،  در  کم تحرکــی  از 

ــوزان  ــش آم ــی در دان ــه وزن و چاق اضاف
مــدارس  کاســپین(،  )مداخــات 
ایــن  تجزیه وتحلیــل  شــبانه روزی، 
ــتان ها در  ــت شهرس ــا و وضعی فراینده
هریــک از فرایندهــای مذکــور  مطالبــی 

نمودنــد. ارائــه  را 
ســامت  کارشــناس  امــروزی  ســپس 
در  اســتان  بهداشــت  مرکــز  جوانــان 
خصــوص گــزارش اقدامــات و وضعیــت 
مــدارس  موردتوافــق،  شــاخص های 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــامت و نق ــروج س م
غربالگــری  و  ویزیــت  نتایــج  آن، 
جوانــان، پیشــگیری از مــرگ جوانــان 
ســالم،  ازدواج  ترافیکــی،  حــوادث  و 
در  پرخطــر  رفتارهــای  از  پیشــگیری 
جوانــان و ســبک زندگــی ســالم در آنــان 

مطالــب خــود را بیــان نمودنــد.  
گفتنــی اســت در ایــن نشســت دکتــر 

گــروه پیشــگیری  رئیــس  زاده  خیــاط 
ــت  ــز بهداش ــر مرک ــای واگی از بیماری ه
اســتان در خصــوص بیمــاری آنفلوانــزا، 
پیشــگیری  و  انتقــال  روش هــای 
ســامت  کارشناســان  نقــش  و  آن  از 
در  مــدارس  و  جوانــان  نوجوانــان، 
کنتــرل و پیشــگیری از ایــن بیمــاری در 
مــدارس و دانشــگاه ها مطالبــی را ارائــه 

نمودنــد.
در  شهرســتان  کارشناســان  ادامــه  در 
خصــوص مشــکات اجرایــی فرایندهــا 
ــد. در  ــر پرداختن ــث و تبادل نظ ــه بح ب
ضمــن  داهیــم  نشســت  ایــن  پایــان 
بــه  ارائه شــده  مطالــب  جمع بنــدی 
پاســخ  مطرح شــده  پرســش های 

دادنــد.

  برگزاری کارگاه پژوهشی دانشجویی ترجمان و تبادل 
دانش 

پزشــکی  علــوم  دانش دانشــگاه  تبــادل  و  دانشــجویی ترجمان  پژوهشــی   کارگاه 
علمــی  مرجعیــت  و  آینده نــگاری  کارگــروه   ، RDCC مرکــز  همــت  بــه  تبریــز 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دفتــر فکــت  دانشــگاه برگــزار شــد. الزم بــه ذکــر 
در  کار  ســامانه  رئیــس  کارآفرینــی،  و  توســعه  رئیــس اداره  ایــن کارگاه  در  اســت 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون  کل  اداره  عمومــی  مدیر روابــط  گیــر،  فرا بخــش 
کارگــروه تحــول دانشــگاه علــوم پزشــکی  کان منطقــه ی آمایشــی  اســتان ، دبیــر 
داشــتند. آرتان  حضــور  شــتاب دهنده  و  اســتان  اســتارت آپ های  نیــز  و  تبریــز 

دریافت جایزه ملی مقاله برتر در سومین جشنواره 
ملی و كنگره بین المللی علوم و فناوری های 
سلول های بنیادی توسط خانم فرزانه فتحی

ـــز ســـلول  ـــه فتحـــی تحـــت عنـــوان "تشـــخیص زودهنـــگام تمای ـــم فرزان ـــه خان مقال
بنیـــادی مزانشـــیمی بـــا اســـتفاده از بیوسنســـور نـــوری" از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
کنگـــره بین المللـــی علـــوم و فناوری هـــای  تبریـــز در ســـومین جشـــنواره ملـــی و 
گردیـــده اســـت. ســـلول های بنیـــادی موفـــق بـــه دریافـــت جایـــزه ملـــی مقالـــه برتـــر 
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نشست پرسش و پاسخ 
مدیران مسئول نشریات 

دانشجویی با رئیس 
دانشگاه برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز، نشســت پرســش 
نشــریات  مســئول  مدیــران  پاســخ  و 
دانشــجویی بــا رئیــس دانشــگاه علــوم 
تــاج  بــا حضــور دکتــر  پزشــکی تبریــز 
فــر مدیــرکل اردوهــای جهــادی وزارت 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
ــن  ــت ای ــوزه ریاس ــات ح ــالن اجتماع س

ــد. ــزار ش ــگاه برگ دانش
دکتــر صومــی در رابطه با فعالیت های 
گفــت:  دانشــجویان  نشــریاتی 
یــک  در  مطبوعاتــی  فعالیت هــای 
جامعــه اگــر در راســتای صحیــح انجام 
شــود و هــدف و نیــت فعــاالن درســت 
جامعــه  آن  پیشــرفت  شــاهد  باشــد 

رشــد  بــا  مختلــف  زمینه هــای  در 
گاهی هــای اجتماعــی خواهیــم بــود و  آ
ــد  ــه می گوین ــتانی ک ــه دوس ــخ ب در پاس
حــد  در  نشــریات  در  مطالــب  برخــی 
شناســنامه دار  نشــریه  یــک  مطلــب 
و  تــاش  بگویــم  بایــد  نیســتند 
کوشــش در هــر زمینــه ای مخصوصــًا 
در مباحــث مربــوط بــه فرهنــگ حتــی 
ــردن و  ــاش نک ــر ت ــد ب ــوده باش ــر بیه اگ
منفعــل بــودن ارجحیــت دارد؛ همــه را 
ــی  ــه حت ــم چراک ــوت کنی ــاش دع ــه ت ب

ــا  ــا گروهــی بی هــدف ی اگــر تــاش فــرد ی
ــا رشــد  ســطح  پاییــن باشــد ســرانجام ب
ــدف  ــوم ه ــا مفه ــاش ب ــل از آن ت حاص
آشــنا خواهنــد شــد و ســطح آن ارتقــا 

یافــت. خواهــد 
وی عنــوان کــرد: از دانشــجویان عزیــز 
نشــریاتی می خواهــم در جهــت نقــد، 
ــی  انتقــاد و اعتــراض به جــا بکوشــند ول
مراقــب باشــند کــه فعالیت هایشــان به 
ســمت توهیــن و تهمــت پیــش نــرود 
چراکــه نقــد، انتقــاد و اعتــراض به جــا 

از  توهیــن  و  تهمــت  و  رشــد  موجــب 
عواملــی اســت کــه در رشــد کــم و یــا عدم 

رشــد  جامعــه نقــش دارد.
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
بســترهای  ارتقــای  بــر  همچنیــن 
انتشــار نشــریات به صــورت الکترونیک 
تأکیــد کــرد و گفــت: امــروزه   تولیــدات 
بیشــترین  می تواننــد  الکترونیــک 
مخاطــب را جــذب کننــد چراکــه دامنــه 
تولیــدات  از  بیشــتر  مخاطبانشــان 

اســت. چاپــی 

میزان پیشرفت و مشکالت پیش رو در اعتباربخشی 
آموزشی بیمارستان ها

رئیــس دانشــگاه: تمــام اعضــاء محتــرم هیئت علمــی بایــد در خدمــت آمــوزش و ارائه 
گیران باشــند. خدمــات بهتــر بــه مــردم و فرا

گــزارش روابــط عمومــی در جلســه بررســی مشــکات اعتباربخشــی آموزشــی   بــه 
کــه بــا حضــور روســا، مدیــران  کــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  مرا
و معاونیــن آموزشــی بیمارســتان ها برگــزار شــد، دکتــر تقی زادیــه معــاون آموزشــی 
ــزان پیشــرفت  ــی می ــد مطالبــی در خصــوص نحــوه ارزیاب گزارشــی از رون دانشــگاه، 

ــرد. ک ــان  اعتباربخشــی آموزشــی بی
وی ضمــن تشــکر از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای اعتباربخشــی آموزشــی،  9۰ 
کــز اقدامــات  ــراز داشــت: بایســتی مرا کــرده و اب درصــد ایــرادات را نرم افــزاری اعــام 
الزم را جهــت مستندســازی صحیــح  و اصولــی انجــام دهنــد. معــاون آموزشــی 1۰ 
کــرده و قــول مســاعد در خصــوص  درصــد مشــکات را ســخت افزار و بودجــه عنــوان 

تأمیــن بودجــه موردنظــر را دادنــد. در ادامــه جلســه دکتــر محمدحســین صومــی  
رئیــس دانشــگاه ضمــن بیــان مطالبــی در خصــوص اهمیــت اعتباربخشــی خواســتار 
کیــد داشــت تمام  اهتمــام بیشــتر مســئولین در حــل مشــکات بیمارســتان ها شــد و تأ
اعضــاء محتــرم هیئت علمــی بایــد در خدمــت آمــوزش و ارائــه خدمــات بهتــر بــه 
گیــران باشــند وی همچنیــن توجــه روســا و مدیــران بیمارســتان ها را در  مــردم و فرا

گیــران را خواســتار شــد. کیفیــت ارائــه خدمــات بــه مــردم و فرا بهبــود 

به مناسبت روز جهانی معلوالن
مدیرکل بهزیستی استان با حضور در دانشگاه از 
خدمات آقای عافیان و خانم ذاکری تجلیل نمود

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، محســن ارشــدزاده  بــه 
بــا  بــا همراهــی معاونیــن دانشــگاه  مدیــرکل بهزیســتی اســتان و هیئــت همــراه 
حضــور در ســتاد مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا تعــدادی از همــکاران 
دارای معلولیــت  دیــدار نمودنــد. ارشــدزاده در ایــن دیدارهــا ضمــن تقدیــر از زحمــات 
ــت، از  ــکاران دارای معلولی ــه هم ــگاه ب ــران دانش ــات مدی ــن توجه ــکاران و حس هم

کــری تجلیــل نمــود. خدمــات آقــای ســید اســماعیل عافیــان و خانــم ذا
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افتتاح دومین دوره آموزش کوتاه مدت اخالق پزشکی 
و حرفه ای ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه

کوتاه مــدت اخــاق پزشــکی و حرفــه ای ویــژه  آئیــن افتتــاح دومیــن دوره آمــوزش 
کلــی توانمندســازی اعضــای هیئت علمــی  اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه  بــا هــدف 
گیــران به منظــور رعایــت تعهــدات و الزامــات حرفــه ای و مواجهــه صحیــح  و ســایر فرا
بــا چالش هــا و موضوع هــای اخــاق پزشــکی در مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش 
علــوم پزشــکی برگــزار شــد. ایــن دوره بــه مــدت حــدود 2۰ هفتــه آموزشــی، چهارشــنبه 
هــر هفتــه بــرای تعــدادی از اعضــای محتــرم هیئت علمــی معرفی شــده از طریــق 
دانشــکده های دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و ســایر دانشگاه/دانشــکده های کان 

منطقــه آمایشــی 2 تشــکیل گردید.
نخســتین دوره در مهرمــاه 1396 بــا حضــور وزیر محترم بهداشــت، درمان و آموزش 

علوم پزشــکی در محل NPMC افتتاح و در اردیبهشــت 97 به پایان رســید.
ایــن دوره بــا رویکــرد  ترکیبــی )Blended( و بــا اســتفاده از ابزارهــا و امکانــات آمــوزش 
مجــازی به صــورت آمــوزش حضــوری و غیرحضــوری درصــدد بــود توانمندی هــای 
الزم را در مواجهــه بــا چالش هــای اخاقــی فراهــم ســازد. مباحــث مطروحــه در ایــن 
کلیــات و مبانــی اخــاق پزشــکی، اخاقیــات زیســت پزشــکی، اخــاق در  دوره: 
آمــوزش پزشــکی و آمــوزش اخــاق پزشــکی، اخــاق حرفــه ای پزشــکی  و اخــاق در 

ــا ســرفصل های مربوطــه بــود. پژوهش هــای پزشــکی و اخــاق نشــر ب

    تعیین مجازات حبس تعزیری برای  سقط غیرقانونی در دفتر مامایی

صــدور  و  اعتباربخشــی  نظــارت،  مدیــر 
درمــان  معاونــت  درمــان  پروانــه 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز از تعیین 
مجــازات حبــس تعزیــری و ســه ســال 
تعلیــق بــرای ســقط غیرقانونــی در دفتر 

مامایــی در تبریــز، خبــر داد.
گفــت تعــداد دفتــر  دکتــر محمدرضــا شــیخ 
شهرســتان  و  تبریــز  ســطح  در  مامایی فعــال 
ــا تخلفــات و اقدامــات  احصــاء شــده  و به طورجــدی ب
کارشناســان  کــز، برخــورد می شــود. وی افــزود:  غیرقانونــی انجام شــده در ایــن مرا
کارشناســی مامایــی دارنــد و  ــر  ــد از دفات ــرای بازدی معاونــت درمان برنامــه مدونــی ب
ســه روز در هفتــه در نوبت هــای صبــح و عصــر، بازدیدهــای خویش را با چک لیســت 
ــار کارشناســان مامایــی اســتان  ــرد: در کن تدوین شــده  انجــام می دهنــد. وی اظهــار ک
کــه به درســتی ایفــای وظیفــه کــرده و نقــش بی بدیلــی را در تأمیــن ســامت مــردم، ایفــا 
می کننــد، کارشناســانی نیز هســتند کــه اقــدام به مداخات غیرقانونــی و غیرمجاز کــرده و 

در برخــی حیطه هــای تخصصــی پزشــکان متخصــص دخالــت می کننــد.
کــرد: انجــام ســونوگرافی ، ســقط جنین، ارائــه مشــاوره های تغذیــه   دکتــر شــیخ بیــان 
و تعییــن جنســیت، ارائــه خدمــات پوســت و مــو و طــب ســنتی ازجملــه خدمــات 
کــه در برخــی دفاتــر کارشناســان مامایــی ارائــه می شــود و در برخــی  غیرقانونــی اســت 
مــوارد، شــکایت مراجعیــن را بــه دنبــال دارد. وی افــزود: بــر اســاس بازدیدهــای 
مراجعــات  و   19۰ ســامانه  از  رســیده  گزارش هــای  کارشناســان،  سیســتماتیک 
گذشــته در مــورد  مردمــی بــه معاونــت درمــان، چهــار پرونــده مامایــی طــی یــک مــاه 
ســقط جنین غیرقانونــی، بــه معاونــت درمــان ارجــاع داده و پــس از بررســی بــه 

دادســرا فرستاده شــده اســت.
کارشناســان نظــارت بــر درمــان در شهرســتان های  کمــک  کــرد: بــا  وی خاطرنشــان 
کارشناســان مامایــی دنبــال می شــود و ایــن  اســتان نیــز برنامــه نظــارت بــر دفاتــر 
کــه از مهرمــاه ســال جــاری پررنگ تــر  برنامــه در ســال های قبــل نیز اجــرا می شــد 
ــه تبعــات  ــا توجــه ب ــا متخلفــان، برخــورد خواهــد شــد، ب شــده و به طــوری جــدی ب
منفــی اقدامــات غیرقانونــی در برخــی دفاتــر درمانــی، مــردم از مراجعــه بــه این گونــه 

کننــد. دفاتــر جــدًا خــودداری 
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بررسی الگوی مصرف و وضعیت تغذیه ای فرد و خانوار

کارشناســان مســئول تغذیــه   کارگاه آموزشــی توجیهــی بررســی الگــوی مصــرف غذایــی و وضعیــت تغذیــه ای خانوارهــا بــرای 
ــک از  ــر ی ــل ه ــد. تکمی ــزار ش ــه برگ ــات تغذی ــتیتو تحقیق ــاتید انس ــط اس ــوری توس ــس کش کنفران ــو  ــورت ویدئ ــه ص ــتان ها ب شهرس
ک خانــوار و فــرد، پرسشــنامه دموگرافیــک، اجتماعی-اقتصــادی و  پرسشــنامه ها )اعــم از پرسشــنامه 24 ســاعت یادآمــد خــورا
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، پورعلــی  پرسشــنامه فعالیــت فیزیکــی فــرد پرســش شــونده( بصــورت آنایــن صــورت گرفــت. بــه 
رئیــس گــروه بهبــود تغذیــه اســتان به طور مبســوط روش پرسشــگری و بلوک بندی اســتان را بیان نمــوده و مقرر گردیــد زمان انجام 
بررســی و اجرای پرسشــگری ضمن اباغ قبلی از دی ماه آغاز خواهدشــد. گفتنی اســت، در ســطح اســتان 54 خوشــه و در هر خوشــه 
4 خانــوار در دو فصــل زمســتان و بهــار، بــا مراجعــه  کارشناســان  به منازل مورد بررســی تغذیه ای و پرسشــگری قــرار خواهند گرفت.
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در دیــدار صمیمــی با رئیس دانشــگاه 
ح شــد: علــوم پزشــکی تبریز مطر

مسائل آموزشی و رفاهی 
پررنگ ترین مطالبه شورای 

صنفی دانشجویان

ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
دانشــگاه  صنفــی  شــوراهای  دبیــران 
علــوم پزشــکی تبریــز مســائل آموزشــی 
مهم تریــن  به عنــوان  را  رفاهــی  و 
دکتــر  بــا  دیــدار  در  خــود  مطالبــه 
ــد. ــی مطــرح کردن محمدحســین صوم
خوابــگاه  صنفــی  شــورای  اعضــای 
امکانــات  برخــی  بــه  رســیدگی  فجــر 
را  خوابــگاه  ایــن  تفریحــی  و  ورزشــی 
ــگاه  ــن خواب ــای ای ــد، اعض ــرح کردن مط
رفاهــی  مســائل  مــورد  در  همچنیــن 
ــگاه گفتنــد کــه قــول بررســی  ایــن خواب
ــگاه  ــس دانش ــب رئی ــوارد از جان ــن م ای

شــد. داده 
اعضــای شــورای صنفــی خوابــگاه کوثر 
رفاهــی خوابــگاه و میــزان  از مســائل 
فضــای فیزیکــی در اختیارشــان گفتند 
پیــش  آموزشــی  مســائل  برخــی  از  و 
ــوم پزشــکی تبریــز  رئیــس دانشــگاه عل

ــد. ــه کردن گل
دکتــر محمدحســین صومــی در مــورد 
دخترانــه  خوابگاه هــای  مســائل 
مدیریــت  مســئوالن  بــه  عــاوه 
و  بررســی  دســتور  دانشــجویی  امــور 
وی  داد،  را  حاصــل  نتیجــه  گــزارش 
همچنیــن خطــاب بــه دانشــجویان 
در  ایده آل هــا  برخــی  تحقــق  گفــت: 
ــای  ــی خوابگاه ه ــاختار کنون ــا و س فض

و  نیســت  ممکــن  گاهــی  دختــران 
معاونــت  و  دانشــگاه  ریاســت  تأکیــد 
تســریع  بــر  فرهنگــی  دانشــجویی 
تکمیــل پــروژه خوابگاهــی 25۰۰ نفــری 

اســت. خواهــران 
وحیــد قدیمــی دبیــران شــورای صنفــی 
در  بوســتان  خوابــگاه  دانشــجویان 
مــورد کیفیــت تغذیــه ســخن بــه میــان 
آورد و گفــت: در مــورد تغذیــه مــواردی 
از جانــب شــورای صنفــی دانشــجویان 
بــه مدیریــت امــور دانشــجویی انتقــال 
ارتقــا  زیــادی  تــا حــدود  کــه  داده شــد 
هنــوز  ولــی  گرفــت  صــورت  کیفیــت 
تغذیــه  کیفیــت  در  ارتقــا  جــای  هــم 

ایــده آل وجــود دارد. تــا  دانشــجویان 
نگرانــی  مــورد  در  همچنیــن  وی 
فضــای  مــورد  در  پســر  دانشــجویان 
ــا توجــه به احتمــال  فیزیکــی اتاق هــا ب
دانشــجویان  جمعیــت  افزایــش 

خوابگاهــی در آینــده گفــت کــه دکتــر 
کــه  می گویــم  قاطعیــت  بــا  صومــی 
مطمئــن باشــید پســران دانشــجو چــه 
ــای  ــکلی در فض ــده مش ــه در آین اآلن چ
نخواهنــد  خوابگاهــی  فیزیکــی 

داشــت.
ودود نـــوروزی دبیـــران شـــورای صنفـــی 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــجویان دانش دانش
تبریـــز در ایـــن دیـــدار گفـــت: افزایـــش 
ســـاعات کتابخانـــه مرکـــزی، تســـریع 
رونـــد خریـــد کتـــاب بـــر اســـاس لیســـت 
صنفـــی  شـــوراهای  تهیه شـــده 
مطالبه هـــای  ازجملـــه  دانشـــجویان 

اســـت. دانشـــجویان 
شــد:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
برداشــتن مرز دانشــکده ای در استفاده 
دانشــکده های  کتابخانه هــای  از 
و  دانشــجویان  توســط  مختلــف 
ــورد  ــن م ــئوالن در ای ــا مس ــی ب هماهنگ

برخــی  می رســد؛  نظــر  بــه  ضــروری 
مســائل هــم در بیــن دانشــکده های 
طــب  و  توان بخشــی  نویــن،  علــوم 
دســت  امیــد  کــه  دارد  وجــود  ســنتی 

شــود. حــل 
وی افزود: در مورد دانشــکده پرســتاری 
و مامایــی گاهــی شــاهد برخــی مســائل 
مختلــف  برنامه هــای  اجــرای  در 
ــت  ــد اس ــه امی ــتیم ک ــجویی هس دانش
مــورد  در  شــود؛  حــل  نیــز  مــورد  ایــن 
علی رغــم  دانشــگاه  ســینا  اســتخر 
توســط  پرداختــی  نــرخ  پیگیری هــا 
دیگــر  از  دانشجویان phd بیشــتر 
ــه  ــم ک ــت و می خواهی ــجویان اس دانش

بیفتــد. اتفــاق  نــرخ  یکسان ســازی 
صومــی  دکتــر  از  آخــر  در  نــوروزی 
خوابگاهــی  پــروژه  ســاخت  خواســت 

شــود. شــروع  پســران 

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایندهای اجرایی بانک شیر مادران

ایــن برنامــه کــه بــرای 1۰ دانشــگاه منتخــب در طــی 2 هفتــه متوالــی در تاریخهای 8و9و15و16 آذرماه با حضور اســاتید و پرســتاران متصدی بانک شــیر و کارشــناس مســئول 
نــوزادان معاونت هــای درمــان برگــزار شــد. در ایــن برنامــه دو روزه بــرای همــکاران مطالــب تئــوری مرتبــط بــا ایجــاد زیــر ســاخت های بانــک شــیر شــامل پرســنل، آموزش هــای 
فضاهــای مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی بانــک شــیر مــادران، اداره کــردن شــیر اهدایــی در بانــک شــیر،  فرایندهــای پاستوریزاســیون، بررســی های میکروبیولــوژی ارایــه گردیــد.  
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بازدید تیم ارتقای سالمت نظام اداری از دانشکده علوم پزشکی سراب
تأکید بر ارتقای سالمت نظام اداری با اهتمام به قوانین 

و مقررات

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از روابــط عمومــی  بــه 
دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب، ابراهیــم صومــی رئیــس تیــم ارتقای ســامت نظام 
اداری و مدیــر اداره ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم 
کارشناســان ارتقــای ســامت نظــام اداری  پزشــکی تبریــز بــه همــراه اعضــاء تیــم 
دانشــگاه ، روز سه شــنبه ســیزدهم آذرمــاه نــود هفــت از دانشــکده علــوم پزشــکی 
کردنــد. ابراهیــم صومــی در بازدیــد دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب  ســراب بازدیــد 
کارشناســان ایــن اداره از مجموعــه واحدهــای دانشــگاه خبــر  از بازدیدهــای مســتمر 
گفــت: رعایــت قوانیــن و مقــررات باعــث می شــود تــا بــه ســمت ســامت اداری  داد و 
کارشناســان بازرســی باراهنمایی هــا و تذکــرات به موقــع  گام برداریــم  و در ایــن میــان 

می توانــد در پیشــگیری از هرگونــه تخلــف احتمالــی مؤثــر واقــع شــوند.
پــس از حضــور اعضــای تیــم ســامت نظــام اداری در بخش هــای مختلــف اداری و 
درمانی و پایش عملکردها، در پایان نشستی با حضور دکتر ابهری رئیس دانشکده 
علــوم پزشــکی ســراب  و اعضــای تیــم ارتقــای ســامت نظــام اداری برگــزار شــد.
دکتــر ابهــری ضمــن تشــکر از تیــم بازرســی ایــن اقــدام را مثبــت ارزیابــی کــرده و 
اظهــار داشــت کــه بــا شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف هرچــه بهتــر در خدمــت 

ســامت جامعــه گام برداریــم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
اگر قرار است جایی حرف حق زده شود، آن محل، 

دانشگاه است

ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
تأکیــد کــرد: اگــر قــرار اســت جایــی حــرف 
دانشــگاه  محــل،  آن  شــود،  زده  حــق 

اســت.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
دکتــر  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
جلســه  در  صومــی  محمدحســین 
دغدغه هــای  بــه  پاســخگویی 
روز  مناســبت  بــه  کــه  دانشــجویان 
شــایانمهر  شــهید  تــاالر  در  دانشــجو 
ــد،  ــزار ش ــز، برگ ــکی تبری ــکده پزش دانش
ــگاه را  ــجو و دانش ــدر دانش ــرد: ق ــار ک اظه
ــرای  ــگاه ب ــم، دانش ــی می شناس به خوب
مــن کعبــه آمالــی اســت کــه انســان های 

عاقه منــد، پــرکار، بااســتعداد و امیــدوار 
بــرای  راهــی  نقشــه  کــه  آینــده  بــه 
آن  وارد  ترســیم کرده انــد،  زندگی شــان 

می شــوند.
ادعــای  بــه  پاســخ  در  ادامــه  در  وی 
بــر  مبنــی  دانشــجویان  از  تعــدادی 
کشــیک  از  افــراد  برخــی  ســرباززدن 
ایســتادن، اظهــار کــرد: اســامی ایــن افراد 
بــا  برخــورد  کنیــد و منتظــر  گــزارش  را 

باشــید. آن هــا 
وی ادامــه داد: از ســخت گیرترین افــراد 
در ایــن مــوارد هســتم و فــروش نوبــت 
از  مــواردی  و  اکســترنی  و  انترنــی  دوره 
ایــن قبیــل، در قامــوس مــا نمی گنجــد 

و کســی حــق نــدارد بــه خاطر وابســتگی 
بــه شــخص خاصــی از حضــور در کاس 

ــد. ــاز بزن ســر ب
دکتــر صومــی در ادامــه در واکنــش بــه 
گــروه  مدیریــت  وظیفــه  چــرا  اینکــه 
دانشــگاه  آموزشــی  معــاون  و  داخلــی 
بــر  علــوم پزشــکی تبریــز را یــک نفــر 
عهــده دارد، اظهــار کــرد: باید انتخاباتی 
توســط دانشــکده پزشــکی برگزار شده و 

فــرد دیگــری انتخــاب شــود.
درخواســت  بــه  پاســخ  در  وی 
ــودن  ــن ب ــوص پایی ــا در خص رزیدنت ه
کمک هزینه هــا در شــرایط اقتصــادی 
پایــه  رزیدنت هــا  کــرد:  بیــان  کنونــی، 
درصــد  افزایــش  هســتند،   دانشــگاه 
ســالی یک بــار و اول مهــر مصــادف بــا 
آغــاز ســال تحصیلــی، اتفــاق می افتــد و 
ســال مالــی این گونــه برنامه ریزی شــده 
رشــد  افزایــش  نیســت،  قابل تغییــر  و 
هشــت  طــول  در  آموزشــی  اعتبــارات 
ــت و  ــوده اس ــب نب ــته مناس ــال گذش س
پیگیــر اصــاح و افزایــش آن هســتیم.

وی در ادامــه در واکنــش بــه ســخنان 
برخــی دانشــجویان مبنــی بــر اعمــال 
محدودیــت  از ســوی کمیتــه اســکان، 
افــزود: زندگــی جمعــی قوانینــی دارد کــه 
بایــد رعایــت شــود، به عنــوان مســئول، 
بایــد امنیــت خوابــگاه را تأمیــن کنیــم و 
ــروج  ــان ورود و خ ــون زم ــائلی همچ مس
آئین نامــه  در  خوابــگاه  بــه  دانشــجو 

خوابگاه هــا آمــده اســت.
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
ــق  ــگاه مواف ــرون دانش ــوذ از بی اعمال نف
ــور  ــا حض ــی ب ــکل خاص ــتیم و مش نیس
ــه  ــر اینک ــدارم، مگ ــگاه ن ــی در دانش کس
مشــکل  دانشــگاه،  از  خــارج  فــرد  آن 

باشــد. امنیتــی داشــته 
پاســخگویی  جلســه  اســت؛   گفتنــی 
بــه  دانشــجویان  دغدغه هــای  بــه 
مناســبت روز دانشــجو در تــاالر شــهید 
شــایانمهر دانشــکده پزشــکی تبریز و با 
حضور اعضای هیئت رئیســه دانشگاه 

علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.
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با تمام وجودم به اصالحات 
معتقدم/اصالحات به معنی 

تخریب و توهین نیست

نائــب رئیــس اول مجلــس شــورای اســامی تأکیــد 
کــرد: بــا تمــام وجــودم بــه اصاحــات معتقــدم، امــا 
کــه  کنــد  درســت  حــزب   96 امیــد،  لیســت  اینکــه 
ــم،  ــت می کن ــد، مخالف ــا آمده ان ــد از کج ــوان فهمی نت

اصاحــات بــه معنــی تخریــب و توهیــن نیســت.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، دکتــر مســعود پزشــکیان در جلســه پرســش 
و پاســخ دانشــجویان کــه در تــاالر شــهید شــایانمهر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد، گفــت: 
ــوز  ــن هن ــی م ــتم و زندگ ــجو هس ــم دانش ــوز ه ــن هن م
هــم دانشــجویی اســت و بــر اســاس اعتقــادم، زیــر بــار 
ذلــت نرفتــه و حــرف مفــت از کســی نشــنیده و ســر 
ــم  ــام ه ــول و مق ــت، پ ــال پس ــه دنب ــرده ام، ب ــم نک خ

ــتم. نیس
وی افــزود: متأســفانه بــا اســم اســام و  دموکراســی بــه 
چیــزی  یعنــی  ظلــم  نمی کنیــم،  عمــل  هیچ کــدام 
پیــش  در  بــا  و  کنیــم  تکذیــب  نمی دانیــم  کــه  را 
گرفتــن اعمالــی مثــل دعــوا و تهمــت بــه جامعــه ضــرر 

می رســد.
وی ادامــه داد: یکــی از مشــکات در مملکــت مــا ایــن 
اســت کــه همــه فکــر می کننــد عامــه دهــر هســتند و 
همه چیــز را می داننــد، به عنــوان یــک جــراح قلــب 
و پــس از 17 ســال، فقــط در یــک حــوزه از قلــب کــه 
تنهــا یــک عضلــه اســت، نظــر می دهــم، امــا همــه 
بــرای مملکــت نســخه  و  تریبــون می آینــد  پشــت 
می نویســند، اگــر می خواهیــم مملکــت درســت شــود 

بایــد همه چیــز کارشناســی شــود. 
دکتــر پزشــکیان در ادامــه در پاســخ بــه ســؤال یکــی 
نظــام  نبــودن  عادالنــه  بــر  مبنــی  دانشــجویان  از 
آموزشــی و علــت تصویــب قوانینی همچــون افزایش 
رشــته هایی  در  ایثارگــر  و  شــاهد  فرزنــدان  ســهمیه 
مثــل پزشــکی، اظهــار کــرد: معتقــدم ایــن کار عادالنــه 
بــر  دلیلــی  بــودن  هیئت رئیســه  عضــو  و  نیســت 
ــه  ــد ک ــم می کن ــت حک ــت، عدال ــودن نیس ــذار ب تأثیرگ
ــا اســتفاده  ــر باشــد، کــس دیگــری ب هرکســی کــه جلوت
رأی  وقتــی  بزنــد،  جلــو  او  از  نتوانــد  موقعیتــش  از 
داده شــده اســت، کاری نمی شــود کــرد، پیگیــر ایــن 

موضــوع در مجلــس هســتیم.
وی در واکنــش بــه اعتــراض برخــی از دانشــجویان 
تبعیــض  خصــوص  در  عمومــی  بهداشــت  رشــته 
قائــل شــدن بیــن فارغ التحصیــان حــوزه درمــان و 
بیــش از 7۰ هــزار فارغ التحصیــل رشــته بهداشــت، 
بیــان کــرد: اگــر بــه آن قانونــی کــه نوشــتیم به درســتی 
نبودیــم  مشــکاتی  چنیــن  شــاهد  می شــد،  عمــل 

ــا  ــه ب ــه ای جداگان ــد جلس ــکل نیازمن ــن مش ــل ای و ح
فارغ التحصیــان و دانشــجویان ایــن رشــته اســت.

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش، در پاســخ بــه 
اینکــه برجــام چــه دســتاوردی بــرای ایــران داشــت، 
تصریــح کــرد: مــن کارشــناس نیســتم، امــا دیگــران 
فکــر می کردنــد کارشــناس هســتند، در دنیایــی کــه مــا 
زندگــی می کنیــم، روش جمــع آوری داده، ابــزار و روش 
خــاص خــودش را دارد، بررســی کنندگان برجــام روش 
ــرد و  ــل ک ــودش عم ــه روش خ ــس ب ــر ک ــتند و ه نداش
ــر نتیجــه نداشــت،  هرکســی چیــزی  گفــت، برجــام اگ

آمریــکا آن را پــاره نمی کــرد.
ادامــه  در  اســکو  و  آذرشــهر  تبریــز،  مــردم  نماینــده 
در واکنــش بــه انتقــاد برخــی بــه عملکــرد "عبــاس 
ــد  ــن تن ــازی و لح ــابق راه و شهرس ــر س ــدی"، وزی آخون
او، اظهــار کــرد: در هیــچ دوره ای مثــل دوره وزارت آقای 
آخونــدی، بــه ایــن انــدازه بــه وضعیــت پروژه هــای 
راه  اســتان، رســیدگی نشــده بــود، اعتبــاری کــه بــه 
کــه  از دوره هشــتم  اســت،  معلــوم  هــم  داده ایــم  او 
نماینــده بــودم یــک خواســته داشــتم کــه آن تکمیــل 
پــروژه راه آهــن تبریــز بــود کــه بیشــترین بخــش آن 
ارتباطــی  راه هــای  در دوره آخونــدی، تکمیــل شــد، 
ــور،  ــم همین ط ــان ه ــر و ورزق ــز، اه ــل ارومیه-تبری مث
اگــر اعــداد و ارقــام را هــم نــگاه کنیــد، آخونــدی بــدون 
پرداخــت هیــچ پولــی، هواپیمــا آورد و بــاز یکســری 

اعتــراض کردنــد.
را  حــق  رســانه ها  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
ــت  ــده اس ــوری ش ــو ط ــد، ج ــت نزنن ــا تهم ــد، ام بگوین

تهمــت می زنیــم. هــم  بــه  به راحتــی  کــه 
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش، در پاســخ بــه 
انتقــاد برخــی دانشــجویان از "دوزیســتان سیاســی"، 
افــزود: اگــر سازشــگر بــودم، طبابــت می کــردم، کســانی 
ــا  ــد، اآلن کج ــعار می دادن ــما ش ــتر از ش ــه بیش ــد ک بودن
پوپولیســتی  رفتارهــای  نمونــه  این هــا  هســتند؟ 
بــه  نیــازی  مقــام،  و  مــال  داشــتن  بــرای  هســتند، 

تخلــف نــدارم و طبابــت مــرا بی نیــاز می کــرد.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: معتقــد هســتم چــه 
ــود،  ــرا ش ــت اج ــن مملک ــد در ای ــام بای ــه برج FATF چ

امــا اگــر رهبــری بگوینــد، ایــن کار نبایــد انجــام شــود، 
ــب  ــم. نائ ــم می گوی ــرم را ه ــا نظ ــم، ام ــت می کن اطاع
رئیــس اول مجلــس شــورای اســامی، خاطرنشــان 
کــرد: FATF بــه مــا می گویــد پــول کــی به دنیــا می آید، 
ــاک  ــر خ ــی زی ــد و چــه زمان ــی می کن چــه مســیری را ط
مــی رود، اگــر FATF از اول در ایــن کشــور بــود، رشــوه 
ــرار از مالیــات هــم نبــود، اینکــه کســی 1۰ میلیــون  و ف
ــز  ــه حســابش واری ــه 1۰۰ میلیــون ب درآمــد دارد و ماهان

ــدارد. ــودن ن ــت ب ــپ و راس ــه چ ــی ب ــد، ربط می کن
وی در ادامــه در واکنــش بــه اینکــه "اگــر فکــر می کنیــد 
از  نیســتند،  مناســب  ســاختارها  و  نداریــد  اختیــار 
نمایندگــی اســتعفا دهیــد"، گفــت: چنیــن فکر نکنید 
ــن  ــم، ای ــاح کن ــت را اص ــم کل مملک ــن می توان ــه م ک
ــا  ــی جنازه ه ــرد، زمان ــه ک ــه را بیم ــه هم ــود ک ــت نب دول
را تحویــل نمی دادنــد، بهتــر اســت کمــی منصــف 

ــیم. باش
ــه منتقــدان عملکــرد ســتاد احیــای  وی در واکنــش ب
ــرده  ــوب کار ک ــا خ ــتاد  احی ــت:  س ــه، گف ــه ارومی دریاچ
ــان  ــارد توم ــد میلی ــزار و پانص ــدود دو ه ــال ح و تابه ح
بــرای احیــا صــرف شــده اســت و اگــر کســی نقشــه 
بهتــری دارد، بگویــد، دنبــال مقصــر گشــتن، پــاک 
کــردن صورت مســئله اســت، بایــد بــه فکــر چــاره بــود، 
ــدود  ــا ح ــایر پروژه ه ــال آب و س ــل انتق ــاخت تون ــا س ب
یــک میلیــارد مترمکعــب، آب بــه دریاچــه منتقــل 

ــد. ــد ش خواه
بــه  مملکــت  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  پزشــکیان 
هیچ کــس اعتمــاد نکردیــم و همــه را خائــن فــرض 
کردیــم، اآلن هیــچ مســئولی حاضــر بــه تصمیم گیری 
بــرای  کــه  اســت  شــده  طــوری  وضعیــت  نیســت، 
هرکســی کــه کاری را انجــام می دهــد، چندیــن نفــر 
ــه دلیــل مشــکات  ــد و این هــا ب هــم مراقــب می گذارن

سیســتم مــا ایجادشــده اســت.
ــکات  ــه مش ــدم هم ــد: معتق ــر ش ــان متذک وی در پای
دشــمن  کــه  کنیــم  حــل  روشــی  بــا  را  موجــود 
ــوا  ــنی دع ــیعه و س ــد ش ــرا بای ــد، چ ــتفاده نکن سوءاس
کننــد، بــرای رفــع عیب هــای هــم بــه هــم کمــک 

کنیــم.
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پیوند قلب موفقیت آمیز در مرکز شهید مدنی تبریز
سومین بیمار پیوند قلب مرکز قلب شهید مدنی تبریز 

مرخص شد

رئیــس مرکــز قلــب شــهید مدنــی از تیــم پزشــکی پیونــد ایــن مرکــز، اســاتید: دکتــر 
نگارگــر متخصــص بیهوشــی، دکتــر پرویــزی جــراح قلــب و دکتــر تابــان و دکتــر 
انعــام زاده متخصصیــن قلــب و عــروق و ســایر پرســنل و دســت انــدرکاران تاشــگر 
کــرد پیــش از این قلــب هــای  کــرد. وی خاطــر نشــان  ایــن عرصــه تشــکر و قدردانــی 

اهدایــی اســتان بــه تهــران منتقــل مــی شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکترناصــر صفایی رئیس 
ــه لطــف خــدا و تــاش  گفــت: ب ــر  ــا اعــام ایــن خب ــز ب ــی تبری ــز قلــب شــهید مدن مرک
گــر بــا هماهنگــی  هــای تیــم پیونــد قلــب ایــن مرکــز، قلــب بیمــاران مــرگ مغــزی اهدا
از واحــد مدیریــت پیونــد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســریع تریــن زمــان ممکــن 
بــه بیمــاران در نوبــت اســتان پیونــد داده میشــود . در ایــن راســتا ســومین بیمار قلبی 
گــر 18 ســاله ای شــده بــود در ســامت  گیرنــده قلــب اهدا کــه  مــرد بــا ســن 32 ســال 

کامــل ترخیــص شــد.

کشور در سازمان غذا و دارو کاالهای سالمت محور با ارائه دستاوردهای قطب شمال غرب  کشوری مقابله با فساد و قاچاق  همایش 
دکتر نعمتی : اولویت کاری را پیشگیری و آگاه سازی شهروندان با مضرات مصرف محصوالت قاچاق و غیر 

مجاز غذا یی، دارویی، آرایشی، بهداشتی وتجهیزاتی قرار دادیم

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز ســومین کارگاه 
قاچــاق  و  فســاد  بــا  مقابلــه  آموزشــی 
اقــام ســامت محــور کــه بــا هماهنگــی 
ــکایات  ــه ش ــیدگی ب ــی، رس ــر بازرس دفت
دارو  و  غــذا  ســازمان  حقوقــی  امــور  و 
در ســالن ابــن ســینا مرکــز آزمایشــگاه 
حضــور  بــا  دارو  و  غــذا  کنتــرل  هــای 
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و 
ــا قاچــاق کاال  ــارزه ب دارو و مســئولین مب

و ارز کشــور برگــزار شــد .
بازرســی،  مدیــر  دارو،  و  غــذا  معــاون 
حقوقــی  امــور  و  عملکــرد  ارزیابــی 
ــن  ــز در ای ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــتند.  ــال داش ــور فع ــی حض گارگاه آموزش
در ایــن همایــش کــه بــه منظــور هــم 
اندیشــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
ــه  ــه مقابل ــور در زمین ــر کش ــب سراس قط
بــا فســاد اداری و مبــارزه بــا قاچــاق اقــام 
ســامت محــور مانند غــذا، دارو، مکمل 

ــد  ــزار گردی ــکی برگ ــزات پزش ــا و تجهی ه
علــوم  دانشــگاه  دارو  و  غــذا  معاونــت 
را  تبریــز دســتاوردهای خــود  پزشــکی 
در زمینــه یــاد شــده ارائــه نمــوده و بــا 
شــرکت فعــال در همایــش و نمایشــگاه 
در  معاونــت  ایــن  کشــفیات  آخریــن 
قاچــاق  محــور  ســامت  اقــام  زمینــه 
و داروهــای تقلبــی و غیــر مجــاز را بــه 
نمایشــگاه  ایــن  و  گذاشــته  نمایــش 
ــدگان  ــد کنن ــژه بازدی ــتقبال وی ــورد اس م

از جملــه رئیــس ســازمان غــذا و دارو و 
مســئولین نیــروی انتظامــی )پلیــس 

فتــا( کشــوری را در پــی داشــت.
کــه  بازدیــد  ایــن  در  نعمتــی  دکتــر 
برگــزار  همایــش  ایــن  حاشــیه  در 
از  کوتاهــی  گــزارش  ارائــه  ضمــن  شــد 
ــگاه  ــتاوردهای دانش ــا و دس ــت ه فعالی
ســعی  گفــت:  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
پیشــگیری  را  کاری  اولویــت  کردیــم 
گاه ســازی شــهروندان بــا مضــرات  و آ
غیــر  و  قاچــاق  محصــوالت  مصــرف 
آرایشــی،  دارویــی،  مجــاز  غذایــی، 
ــم و  ــرار دهی ــی ق ــتی و تجهیزات بهداش
البتــه اقدامــات موثــری بــا همــکاری 
ــری از  ــرای جلوگی ــتان ب ــا اس ــس فت پلی
فــروش محصــوالت غیــر مجاز ســامت 
محــور در فضــای مجــازی انجــام داده 
و در قطــب شــمال غــرب کشــور در ایــن 
زمینــه هماهنگــی هــای خوبــی انجام 
ــور  ــت بروش ــر اس ــل ذک ــت. قاب ــده اس ش
جهــت  شــده  تهیــه  هــای  کارت  و 
آشــنایی و نحــوه اســتعام محصــوالت 
ایــن  در  نیــز  وارداتــی  محــور  ســامت 
نمایشــگاه توســط معاونــت غــذا و دارو 

تبریــز توزیــع شــد.
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دکتــر جمشــید احتشــام دفتــری جــراح پیشکســوت تبریــزی، نامــی آشــنا بــرای اســاتید و دانشــجویان  پزشــکی در تبریــز 
گــردن بــر روی میــز  کــه می شــوی، قــرآن کریم،ارتبــاط بــا خــدا، فرهنــگ لغــات و کتــاب جراحــی ســر و  اســت. وارد اتاقــش 
خودنمایــی می کنــد. اینجــا همه چیــز حقیقــی اســت و خبــری از فّنــاوری و فضــای مجــازی نیســت. اســتاد با همــان مدل 
کوچکــش  گوشــی های تلفــن همــراه تماس هایــش را پاســخ مــی داد و شــماره تماس هایــش را در دفترچــه تلفــن  اولیــه ی 

گفتــن داشــت. کــرده بــود. چشــم هایش از روزگاران دور خبــر مــی داد و حرف هــای زیــادی بــرای  ثبــت 

گفتگو با جراح پیشکسوت تبریزی

دکتر جمشید احتشام دفتری

از دوران کودکی تان برایمان بگوئید؟
و  اصــل  و  بودنــد  تبریــزی  اصالتــًا  مــن  مــادر  و  پــدر 
نســب خانــواده مــن بــه خانــواده  "ثقة االســام شــهید" 
بازمی گــردد؛ عمــه  مــن عــروس خانــواده  ثقه االســام 
بــود. دوران کودکــی مــن در تبریــز ســپری شــد و در 
تحصیــل  بــه  مشــغول  تبریــز  حکمــت  دبســتان 
شــدم. دوران دبســتان در آن ســال ها 9ســال بــه طــول 
می انجامیــد و ســپس اقــدام بــه انتخــاب یــک رشــته 
ادبــی  و  ریاضــی  طبیعــی،  موجــود  ســه  رشــته ی  از 
رشــته ی طبیعــی  در  و  کــرده  دبیرســتان  در دوره ی 
مشــغول بــه تحصیــل شــدم و دوران دبیرســتان مــن 

ــود. ــران ب ــه ای ــن ب ــه ی متفقی ــا حمل ــادف ب مص

دوران دانشجویی دکتر احتشام دفتری چگونه 
گذشت؟

ـــا  ـــان توده ه ـــار در زم ـــن ب ـــرای اولی ـــز ب ـــگاه تبری دانش
و دموکرات هـــا بـــه ریاســـت »دکتـــر جهانشـــاهی« 
تشـــکیل شـــد. ایـــن حکومـــت پـــس از یـــک ســـال 
منحـــل شـــده و حکومـــت مرکـــزی روی کار آمـــد. 
تـــا آن لحظـــه هیـــچ فعالیـــت  کـــه  ازآن پـــس مـــا 
از  را  دانشـــگاه  درب  ســـر  نداشـــتیم،  سیاســـی 
»تبریـــز اونیورسیته ســـی« بـــه »دانشـــگاه تبریـــز« 

تغییـــر دادیـــم.
یکـــی از معضاتـــی کـــه دانشـــجویان در آن دوره بـــا 
آن مواجـــه بودنـــد، کمبـــود اســـتاد بـــود. هرازگاهـــی 

بـــرای  و  تهـــران می آمدنـــد  از  برجســـته ای  اســـاتید 
مـــا تدریـــس می کردنـــد. بـــه دلیـــل کمبـــود اســـتاد، 
پـــس از مدتـــی مـــا دانشـــجویان اعتصـــاب کـــرده و در 
ـــود،  ـــع ب ـــروزی واق ـــه در ارگ ام ـــکی ک ـــکده ی پزش دانش

ــم. ــع کردیـ تجمـ
آرام  بـــرای  کـــه  نظامیانـــی  بـــه  مـــا  نماینـــده ی 
ـــن  ـــروان ای ـــاب س ـــت "جن ـــد گف ـــده بودن ـــا آم ـــاختن م س
ـــا  ـــن آذربایجانی ه ـــد، ای ـــت کم نگیری ـــان را دس آذربایج
ســـاخته اند".  را  ارگ  کـــه  هســـتند  همان هایـــی 
تجمعـــات مـــا باالخـــره نتیجـــه داد و چنـــد روز بعـــد 
مجلـــس تصویـــب کـــرد کـــه پنـــج اســـتاد خارجـــی را 

بـــرای تدریـــس بـــه مـــا روانـــه ی تبریـــز شـــوند.

کارشناس خبر: پروین جوادی
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با حضور اکثریت اعضاء جلسه شورای دانشگاه 
تشکیل شد.

کــه دکترجودتــی، دکتــر مدائــن و  گــزارش روابــط عمومــی درایــن جلســه  بــه 
دکترجــواد زاده روســای پیشــین دانشــگاه و نیــز اعضــای هیئــت رئیســه و ســایر 
اســاتید و اعضــا حضــور داشــتند مســائل و مــوارد مهــم دانشــگاه مــورد بحــث 

وتبــادل نظــر قــرار گرفــت.
گیر،  گــزارش عملکــرد معاونــت بهداشــتی در حوزه های عمرانی، بیماریهــای وا
گیــر، ثبــت علــل مــرگ ومیر،بهداشــت روان، جامعــه ایمــن، نیــروی  غیــر وا
انســانی و مجتمــع هــای ســامت و اقدامــات ابتــکاری در جهــت پیشــگیری 
گــزارش فراینــد و وضعیــت کنونــی  ــی 96،  و شناســایی بیمــاران از ســال 92 ال
ــود و  ــای موج ــت ه ــی سیاس ــی و بررس ــجویان خارج ــذب دانش ــگاه  درج دانش
گــزارش آمــوزش  ارائــه راهکارهــای الزم درجهــت بیــن المللــی ســازی دانشــگاه، 
زبــان انگلیســی در دانشــگاه و اقدامــات صــورت گرفتــه و برنامــه هــای پیــش 
بینی شــده آن برای مدیران، دانشــجویان، اعضای هیات علمی و همچنین 
بحــث و پیگیــری مصوبــات قبلــی از عمده مباحث مطرح شــده در این جلســه 

شــورای دانشــگاه بــود. 

کنکور در روزگاران گذشته به سختی امروز بود؟
از سرتاســر کشــور  در آن ســال ها کنکــور ورودی دانشــگاه ها تنهــا 75 متقاضــی 
داشــت کــه 6۰نفــر از آنــان پذیرفتــه می شــدند. دوره ی پزشــکی عمومــی شــش 
ســال بــه طــول می انجامیــد و فارغ التحصیــان پــس از اتمــام ایــن دوره در بهــداری 
ــت  ــه خدم ــغول ب ــدار مش ــتادیار( و به ــگاه )اس ــس درمان ــب رئی ــگاه در قال ــا دانش ی
ــه  ــال ب ــار س ــود و چه ــروز ب ــی ام ــادل رزیدنت ــز مع ــتانتی نی ــدند. دوره ی اسیس می ش

طــول می انجامیــد. ورود بــه هــر دوره ای آزمــون ورودی داشــت. 
شــرایط پذیــرش در کنکــور هــم بســیار ســخت بــود؛ به طوری کــه دختــر رئیــس 
ــن  ــا آخری ــه ب ــه فاصل ــا 9 رتب ــت ب ــم نتوانس ــروان" ه ــکر پاک ــت، "سرلش ــازمان امنی س

نفــر قبول شــده وارد دانشــگاه شــود.
مــن هــم پس ازایــن کــه اســتادیار شــدم بــرای گذرانــدن دوره هــای جراحــی توراکــس 
بــه پاریــس رفتــم  و پــس از بازگشــت بــه ایــران دانشــیار شــدم کــه انتخــاب دانشــیار 
نیــز توســط شــورای مرکــزی دانشــگاه ها و طبــق معیارهای بســیار ســخت انتخاب 

می شد.
در  و  رفتــه  انگلســتان  بــه  ســال  دو  مــدت  بــه  دانشــیاری،  ســال  پنــج  از  پــس 
بیمارســتان برونتــون، نشــنل هــارت و چســت هاســپیتال دوره ی جراحــی ســینه 

و عمومــی را گذرانــدم.
حــدود چهــل ســال عضــو هیئت علمــی دانشــگاه بــودم. بــا پیدایــش دانشــگاه آزاد 
ــران  ــا بح ــگاه ب ــن دانش ــکی در ای ــته ی پزش ــیس رش ــاب و تأس ــروزی انق ــس از پی پ
کمبــود اســتاد مواجــه شــدیم و "دکتــر طوفــان"، رئیــس وقــت دانشــکده ی پزشــکی 
بــا همــکاری بنــده و چنــد تــن از همــکاران دیگــر ازجملــه "دکتــر پورزنــد، قرقره چــی، 
خامنــه ای و کهنمویــی" شــروع بــه تدریــس جراحــی بــه دانشــجویان پزشــکی 

ــم. ــا کردی ــه ی صب ــز در مدرس ــگاه آزاد تبری دانش
ــول  ــن مح ــه م ــز ب ــگاه آزاد نی ــروه دانش ــت گ ــی و مدیری ــئولیت فن ــد مس ــدی بع چن
ــاب  ــز انتخ ــا نی ــتان زکری ــی بیمارس ــئول فن ــد و مس ــک معتم ــوان پزش ــد و به عن ش
شــدم. امیــدوارم براثــر مســاعی دولــت بیمارســتان ســجاد )زکریــای قبلــی( نیــز 

راه انــدازی شــود و جوان ترهــا راه مــا را ادامــه دهنــد.

پزشکی قدیم و جدید قابل مقایسه هستند؟
کتاب هایــی کــه در دوران دانشــجویی  مــا تدریــس می شــد، همــان کتاب هــای 
ــی  ــاتید خارج ــط اس ــز توس ــوارد نی ــی م ــود و در برخ ــی ب ــاد خارج ــده در ب ــس ش تدری

تدریــس می شــد.
در طــول چهــل ســال، ســه هــزار عمــل را به تنهایــی انجــام دادم و بخــش عمــده ای 
و  ســونوگرافی  یک بارمصــرف،  ســرنگ   حتــی  کــه  بازمی گــردد  زمانــی  بــه  آن  از 
بایــد  ســرنگ ها  کــه  زمانــی  بــا  امــروز  پزشــکی  و  نداشــت  وجــود  سی تی اســکن 

نیســت. قابل مقایســه  می شــدند،  اســتریل 
 البتــه در گذشــته نیــز علــم پزشــکی مــا تفاوت چندانی با علم پزشــکی کشــورهای 
خارجــی نداشــت. زمانــی بــود کــه پرســتاران بــرای دوخــت دریچــه از کیســه های یخ 
ــدری  ــی به ق ــکی کنون ــت. پزش ــود نداش ــی وج ــتگاه پمپ ــد و دس ــتفاده می کردن اس

پیشــرفته اســت کــه قابل بــاور نیســت.
آنچــه در پزشــکی چــه قدیــم و جدیــد مهــم اســت، تربیــت درســت اســت؛ بــه 
ایــن معنــی کــه هــر کــس بایــد اســتعداد خــود را به درســتی تشــخیص داده و در 
آن حیطــه کار کنــد. در گذشــته کســی کــه دیپلــم طبیعــی داشــت، حــق شــرکت در 

رشــته های مهندســی را نداشــت.
امــا اکنــون شــاهد ایــن نکتــه هســتیم کــه برخــی از ســایر رشــته ها وارد کنکــور 
پزشــکی می شــوند و شــاید چنــدان هــم موفــق نشــوند؛ ازایــن رو هــر کــس بایــد 

متناســب بااســتعداد ذاتــی خــود انتخــاب رشــته کنــد.
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گزارش برگزاری کارگاه " Pubmed پیشرفته"

کامپیوتــری  خ 15/9/97 در ســایت  کارگاه Pubmed پیشــرفته روز پنجشــنبه مــور
ــس  ــا تدری ــی و ب ــت علم ــای هیئ ــی از اعض ــور جمع ــا حض ــت و ب ــکده مدیری دانش
ســرکار خانــم دکتــر فاطمــه غیاثــی برگــزار شــد. ســایت Pubmed یکــی از معتبرترین 
ســایت هــا در حــوزه زیســت پزشــکی و علــوم پزشــکی اســت. ایــن ســایت امــکان 
پایــگاه  و  آنایــن  کتــب  بــه  دسترســی  نیــز  و   Medline بــه  رایــگان  دسترســی 
کارگاه  کنــد. هــدف از برگــزاری ایــن  اطاعاتــی Pubmed Central را فراهــم مــی 
آشــنایی حرفــه ای بــا پایــگاه Pubmed و نحــوه اســتفاده از ســر عنــوان هــای 
بــرای جســتجوی بهینــه و موثرتــر، نحــوه شــخصی   )MeSH( موضوعــی آن
 ،My NCBI کمــک ســازی محیــط Pubmed و مدیریــت منابــع بازیابــی شــده بــا 
آشــنایی با NLM Catalog و نحوه جســتجوی پیشــرفته در Pubmed می باشــد.

)MCMC(مرکز پایش مراقبت های درمانی

پایـــش  مرکـــز  مســـئولین  نشســـت 
 )MCMC(درمانـــی هـــای  مراقبـــت 
ـــتان ـــتاری اس ـــران پرس ـــا مدی ـــگاه ب دانش
مراکـــز  پرســـتاری  مدیـــران  نشســـت 
دانشـــگاهی، غیر دانشـــگاهی اســـتان 
مرکـــز  رئیـــس  رحمانـــی  دکتـــر  بـــا 
حـــوادث  فوریـــت های پزشـــکی اســـتان، 
پایـــش  مرکـــز  رئیـــس  دکترحســـینی 
 )MCMC( درمانـــی  هـــای  مراقبـــت 
دانشـــگاه و دکتـــر نظـــری مدیـــر امـــور 
ـــی خدمـــات بالینـــی  بیمارســـتانی و تعال
معاونـــت درمـــان در ســـالن کنفـــراس 
ــد .  ــزار شـ ــگاه برگـ ــوزه ریاســـت دانشـ حـ
دکتـــر نظـــری مدیـــر امـــور بیمارســـتانی 
بالینـــی معاونـــت  ـــی خدمـــات  تعال و 
درمـــان بـــه هدایـــت و پیگیـــری رونـــد 
توســـط  اعزامـــی  بیمـــاران  درمـــان 
هـــای  مراقبـــت  پایـــش  مرکـــز  مرکـــز 
ــرد و گفـــت  ــاره کـ درمانـــی)MCMC( اشـ
: هزینـــه اعـــزام یـــک بیمـــار بـــه طـــور 
غیرمســـتقیم بـــه ســـایر مراکـــز اســـتان 
اعـــزام  در  اســـت، باید  زیـــاد  خیلـــی 
بیمـــاران دقـــت بیشـــتری بعمـــل آیـــد .
اعـــزام  بـــاالی  آمـــار  بـــه  دکتـــر نظـــری 
ـــز اشـــاره  ـــه تبری بیمـــار از شهرســـتان هـــا ب
ــزام  ــکان از اعـ ــد امـ ــا حـ ــت : تـ ــرد و گفـ کـ
بـــه  بـــد,ون ضـــرورت اعـــزام  بیمـــاران 

ــد.  ــودداری نمائیـ ــز خـ ــز تبریـ مراکـ
مرکـــز  رئیـــس  رحمانـــی  دکترفـــرزاد 
پزشـــکی  هـــای  فوریـــت  و  حـــوادث 
مرکـــز  ســـامانه  فعالیـــت  اســـتان به 
 )MCMC( ـــی پایـــش مراقبتهـــای درمان
درتســـریع رونـــد درمـــان بیمـــاران اشـــاره 

کـــرد و گفـــت: هـــدف کلـــی مدیریـــت 
MCMC نیـــل بـــه ســـاماندهی پایـــش 
و نظـــارت بـــر ارائـــه خدمـــات درمانـــی، 
اثربخـــش،  و  موثـــر  ارتبـــاط  از طریـــق 
ارتقـــای  خدمـــات،  ارائـــه  در  تســـریع 
کیفیـــت خدمـــات و اصـــاح فرآیندهـــا 

اســـت . 
دکتـــر رحمانـــی بـــا اعـــام آمـــار اعـــزام 
ـــزود:  ـــز اف ـــه تبری ـــتانها ب ـــاران شهرس بیم
تخـــت  تعـــداد  از  موجـــود  اطاعـــات 
تعـــداد  بیمارســـتانی  بخشـــهای 
مراکـــز  بســـتری  و  ـــی  خال تختهـــای 
کلـــی  اهـــداف  یابی بـــه  در دســـت 

. دارد  اساســـی  نقـــش   )MCMC(
مســـئول  اقـــدم  دکترحســـینی 
هـــای  مراقبـــت  پایـــش  مرکـــز 
ـــاح  ـــر اص ـــد ب ـــا تاکی ـــی)MCMC( ب درمان
رونـــد فعلـــی در اعـــزام بـــدون ضـــرورت 
بیمـــاران گفـــت: گـــزارش هـــا از طریـــق 
)MCMC( بـــه معاونـــت درمـــان ارائـــه 
ـــرت  ـــا مغای ـــان ب ـــت درم ـــود و معاون میش
برخـــورد  معیـــوب  فرایندهـــای  و  هـــا 

جـــدی مـــی کنـــد. 
در  گفـــت:   )MCMC( مرکـــز  مســـئول 
بیـــن  همـــکاری  تســـهیل  راســـتای 
اســـتان  بیمارســـتانهای  و  واحدهـــا 
امـــکان ایجـــاد تغییـــرات و اصاحـــات در 
ـــت  ـــده اس ـــم ش ـــامانه )MCMC( فراه س
و پیشـــنهادات موثـــر جهـــت ارتقـــای 
ســـطح ســـامانه بـــه وزارت اعـــام خواهـــد 

شد .  
تاکیـــد  ضمـــن  اقـــدم  دکترحســـینی 
بـــر ثبـــت بموقـــع آمـــار گفـــت: الصـــاق 

نابســـامانی  گـــزارش  فـــرم  مســـتندات 
ــرح  ــت شـ ــام درسـ ــوده و انجـ ــروری بـ ضـ
وظایـــف و تکالیـــف تـــک تـــک افـــراد، 
جلوگیـــری  جـــدی  مشـــکات  بـــروز  از 

خواهـــد کـــرد. 
بـــه  تاکیـــد  بـــا  اقـــدم  دکترحســـینی 
ـــگاه  ـــامت دانش ـــد س ـــز رص ـــه مرک وظیف
موجـــود  وضعیـــت  اعـــام  بـــر  مبنـــی 
مراکـــز گفــــت: وضعیـــت تخـــت هـــای 
ـــد  ـــز رص ـــاط مرک ـــا ارتب ـــز ب ـــود در مراک موج
ـــی  ـــام م ـــر اع ـــق ت ـــامانه HIS دقی ـــه س ب
شـــود کـــه ایـــن امـــر در دســـت اقـــدام 
اســـت و امیـــد اســـت در آینـــده نزدیـــک 
ســـطح  افـــزود:  وی  شـــود.  محقـــق 
ـــد  ـــا )MCMC( بای ـــا ب ـــکاری واحده هم

افزایـــش یابـــد و بـــه گزارشـــات کتبـــی 
مقصـــد  و  مبـــدأ  بـــه  مربـــوط  مـــوارد 
ارجـــاع بیمـــار از طریـــق معاونـــت درمـــان 

ــد .  ــد شـ ــورد خواهـ ــیدگی و برخـ رسـ
خدمـــات  مدیـــران  جلســـه  ایـــن  در 
پرســـتارِی مراکـــز آموزشـــی درمانـــی و 
بیمارســـتان هـــای خصوصـــی اســـتان 
بـــه  مربـــوط  مســـائل  و  مشـــکات 
ــورد بحـــث وبررســـی  ــار را مـ ــاع بیمـ ارجـ
ــط  ــای الزم توسـ ــد و راهکارهـ ــرار دادنـ قـ
ـــت  ـــز مدیری ـــس مرک ـــی رئی ـــر رحمان دکت
ـــتان  ـــکی اس ـــای پزش ـــوادث و فوریته ح
ـــش  ـــز پای ـــن مرک ـــش از ای ـــد.  پی ـــه ش ارائ
ـــده  ـــد خوان ـــی، رص ـــای درمان ـــت ه مراقب

مـــی شـــد .
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برگزاری همایش علمی وحدت حوزه و دانشگاه در تبریز

و  حـــوزه  وحـــدت  علمـــی  همایـــش 
دانشـــگاه بـــا هـــدف بررســـی کارکردهـــا و 
راهکارهـــای وحـــدت حـــوزه و دانشـــگاه، 
بـــا حضـــور اســـاتید حـــوزه و دانشـــگاه در 
تـــاالر رازی دانشـــکده داروســـازی دانشـــگاه 

علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دبیـــر اجرایـــی ایـــن 
ـــا تشـــریح جزئیـــات همایـــش  همایـــش ب
ـــرد:  ـــار ک ـــه، اظه ـــه دبیرخان ـــه ب ـــار واصل و آث
ــه  ــه دبیرخانـ ــه بـ ــاه، 17 مقالـ ــی دو مـ طـ
ــه در  ــد کـــه 15 مقالـ همایـــش واصـــل شـ

ـــد. ـــه ش ـــه پذیرفت ـــی اولی ارزیاب

حجت االســـام احمـــد مطهـــری اصـــل در 
ایـــن خصـــوص افـــزود: در ارزیابـــی علمـــی 
نیـــز کـــه توســـط تعـــدادی از اســـاتید حـــوزه 
ــام شـــد،  ــز انجـ و دانشـــگاه از قـــم و تبریـ
چهـــار عنـــوان مقالـــه بـــه عنـــوان مقـــاالت 
برگزیـــده، انتخـــاب شـــد کـــه ایـــن مقـــاالت 

ـــوند. ـــه می ش ـــروز ارای ـــش ام در همای
اهمیـــت  بـــر  تاکیـــد  بـــا  ادامـــه  در  وی 
دانشـــگاه،  و  حـــوزه  وحـــدت  تحقـــق 
گفـــت: از اســـاتید کـــه بـــرای این همایش، 
ـــرده و  ـــی ک ـــد قدردان ـــه کرده ان ـــف مقال تالی
امیدواریـــم بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
حـــوزه و دانشـــگاه بتوانیـــم وحـــدت کامل 

بیـــن ایـــن دو بـــازوی اصلـــی جامعـــه را 
محقـــق کنیـــم.

گفتنـــی اســـت در ایـــن همایـــش مقـــاالت 
حجت االســـام ســـعید علیزاده)اســـتادیار 
عنـــوان  تحـــت  تبریـــز(  دانشـــگاه 
"راهکارهایـــی در اعتصـــام جمعـــی بـــه 
ـــگاه"،  ـــوزه و دانش ـــدت ح ـــل اهلل در وح حب
حجت االســـام نیـــازی)از اســـاتید حـــوزه 
"مهندســـی  عنـــوان  تحـــت  علمیـــه( 
زبـــان و مســـئله مشـــترک وحـــدت حـــوزه و 
دانشـــگاه"، صـــادق ملکـــی تحـــت عنوان 
"وحـــدت حـــوزه و دانشـــگاه در منظومـــه 
فکـــری مقـــام معظـــم رهبـــری" و مقالـــه 

"امـــکان وحـــدت حـــوزه و دانشـــگاه در 
پرتـــو بینـــش الهـــی" توســـط احســـان 
اســـامی  آزاد  دانشـــگاه  شاکری)اســـتاد 

تبریـــز( ارایـــه شـــد.
اســـت درایـــن همایـــش  بـــه ذکـــر  الزم 
حجـــه االســـام حـــاج علـــی اکبـــری رئیـــس 
ائمـــه جمعـــه  شـــورای سیاســـتگزاری 
ــم  ــر آل هاشـ ــام دکتـ ــه االسـ ــور، حجـ کشـ
ــر  ــتان، دکتـ ــه در اسـ ــی فقیـ ــده ولـ نماینـ
پورمحمـــدی اســـتاندار آذربایجانشـــرقی  
ـــوم  ـــگاه عل ـــس دانش ـــی رئی ـــر صوم و دکت
پزشـــکی تبریـــز نیـــز بـــه ایـــراد ســـخن 

پرداختنـــد.

تفاهم نامه همکاری معاونت بهداشت و اجتماعی 
دانشگاه با حوزه و تبلیغات اسالمی استان امضاء شد .

معاونت بهداشــت، معاونت اجتماعی 
ــا مرکــز  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ب
ــازمان  ــه و س ــای علمی ــات حوزه ه خدم
تبلیغــات اســامی اســتان آذربایجــان 
و  حــوزه  وحــدت  هفتــه  در  شــرقی 

دانشــگاه امضــاء شــد.
ــار  ــکاری چه ــه هم ــم نام ــن تفاه دومی
ــت  ــت و معاون ــت بهداش ــه )معاون جانب
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی 
حوزه هــای  خدمــات  مرکــز  بــا  تبریــز 
علمیــه و ســازمان تبلیغــات اســامی 
بــا حضــور  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
مســئولین ایــن مجموعه هــا در هفتــه 
مرکــز  در  دانشــگاه  و  حــوزه  وحــدت 
اســتان  علمیــه  حوزه هــای  خدمــات 

امضــاء شــد.
روابــط عمومــی دانشــگاه  گــزارش  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز  به نقــل از علیزاده 

رئیس گروه کارشناســان آموزش و ارتقاء 
ــا حضــور دکتــر طاهــر  ســامت اســتان، ب
اقــدم معــاون اجتماعــی، دکتردرســتی 
االســام  حجــت  بهداشــت،  معــاون 
والمســلمین ســید ابوالفضــل موســوی 
حوزه هــای  خدمــات  مرکــز  مدیــر 
علمیــه، حجــت االســام والمســلمین 
تبلیغــات  ســازمان  معــاون  باقــری 
ــر  ــفی مدی ــر یوس ــتان و دکت ــامی اس اس
ــات  ــز خدم کل بهداشــت و ســامت مرک
ــه کشــور تفاهــم نامــه  ــای علمی حوزه ه

همــکاری چهــار جانبــه امضــاء شــد.
در ابتدای این نشســت حجت االســام 
والمســلمین موســوی با تقدیر و تشکر 
ــکاری و  ــن، هم ــه حاضری ــور هم از حض
تعامل بیشــتر مجموعه های معاونت 
بــا  دانشــگاه  اجتماعــی  و  بهداشــت 
تقــدم  رویکــرد  بــا  حــوزوی  نهادهــای 

پیشــگیری بــر درمــان را یکــی از عوامــل 
ــت. ــامت دانس ــای س ــر در ارتق موث

ــه  ــری مجدان ــدم از پیگی ــر اق ــر طاه دکت
مرکــز  و  خدمــات  مرکــز  همــکاران 
ایــن  عقــد  بــرای  اســتان  بهداشــت 
تفاهــم نامــه تشــکر کــرد و درادامــه افزود 
دانشــگاه  و  خدمــات  مرکــز  همــکاری 
ســازنده  تعامــل  یــک  پزشــکی  علــوم 

اســت.
دکتــر درســتی نیز ظرفیت شــبکه های 

و  شهرســتانها  درمــان  و  بهداشــت 
ــی  ــوزوی را گام ــای ح ــا نهاده ــل ب تعام
اهــداف  پیشــبرد  راســتای  در  موثــر 
ظرفیــت  و  دانســت  کشــور  ســامت 
طــاب و روحانیــون را بعنــوان ســفیران 
ســامت فرصتــی ارزشــمند معرفــی کــرد

ــه  ــم نام ــای تفاه ــد از امض ــان بع در پای
ایــن  اجــرای  در  فعــاالن  از  همــکاری 

تفاهــم نامــه تقدیــر بعمــل آمــد.

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار
ی

دای
مه 

اط
ر: ف

خب
س 

شنا
کار

81فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 801397 فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 1397



نتایج نهایی و کامل مسابقات جام دانشجوی 
دختران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مســابقات جــام دانشــجوی دختــران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه مناســبت 
برگــزار  رشــته ورزشــی بخــش قهرمانــی  گرامیداشــت شــهدای دانشــجو، در 1۰ 
ــوم پزشــکی تبریــز، مســابقات جــام  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل شــد.به 
گرامیداشــت  دانشــجوی دختــران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه مناســبت 
شــهدای دانشــجو، در 1۰ رشــته ورزشــی بخــش قهرمانــی، طــی نیمــه اول آذر مــاه 

ح زیــر مــی باشــد: گردیــد. نتایــج حاصــل بــه تفکیــک رشــته هــا بــه شــر برگــزار 

 رشته تیراندازی :
ماده تفنگ بادی:

مقام اول مائده جباری دانشکده پزشکی     
مقام دوم زهرا زارعی دانشکده پیراپزشکی

مقام سوم  سمیه قره داغی  دانشکده پزشکی

ماده تپانچه بادی:
مقام اول نسیبه محمد علیپور دانشکده پزشکی

مقام دوم  نازنین زمانی دانشکده پزشکی
 مقام سوم سپیده علیجانی دانشکده تغذیه

 رشته تنیس روی میز :
مقام اول صغری علی اصغرزاده دانشکده ی تغذیه

مقام دوم لیا اصغری دانشکده ی پیراپزشکی
مقام سوم مهسا طهماسبی دانشکده پرستاری مامایی

  رشته شنا:
ماده قورباغه

مقام اول نیکو مرادی دانشکده تغذیه
مقام دوم غزاله فیروزی  دانشکده پیراپزشکی

 مقام سوم آرام اقاهادی دانشکده مدیریت و اطاع رسانی
کرال پشت: ماده 

مقام اول نیکو مرادی دانشکده تغذیه
مقام دوم یلدا احمدی نیا دانشکده پرستاری مامایی

مقام سوم  سحر مسعودی دانشکده دندانپزشکی

ماده کرال سینه:
مقام اول سحر مسعودی دانشکده دندانپزشکی

مقام دوم  غزاله فیروزی دانشکده پیراپزشکی
مقام سوم یلدا احمدی نیا دانشکده پرستاری مامایی

کاراته :   رشته 
کمر رنگی: کاتا  رده 

مقام اول : آیدا رجبی دانشکده پرستاری مامایی
مقام دوم: زهرا کاه فروشان دانشکده دندانپزشکی

مقام سوم:لیا عبدی دانشکده پرستاری مامایی

کاتا کمر مشکی: رده 
مقام اول: زهرا درخشان دانشکده پرستاری مامایی

مقام دوم: زینب سیفی دانشکده توانبخشی  
مقام سوم: پریسا صمدی دانشکده پرستاری مامایی

کومیته وزن منفی ۵۵ کیلوگرم:
مقام اول: زهرا درخشان دانشکده پرستاری مامایی

مقام دوم: بهار حبیبی دانشکده دندانپزشکی
مقام سوم: زینب سیفی دانشکده توانبخشی

کومیته  وزن مثبت ۵۵ کیلوگرم:
مقام اول: زهرا کاه فروشان دانشکده دندانپزشکی

مقام دوم: آیدا رجبی دانشکده پرستاری مامایی
مقام سوم: لیا عبدی دانشکده پرستاری مامایی

برگزاری کارگاه دانشجویی " پروپوزال نویسی" توسط 
:)RDCC( مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه

کارگاه پروپــوزال نویســی بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
بــا تدریــس ســرکار خانــم دکتــر زینــب نیــک نیــاز عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات 
گــوارش و کبــد و ســرکار خانــم دکتــر لیــا نیک نیــاز عضو هیات علمــی مرکز تحقیقات 
کارگاه  گردیــد. هــدف از برگــزاری ایــن  مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی برگــزار 
کلیــات پروپــوزال نویســی، نحــوه ی تشــکیل قســمتهای  آشــنایی دانشــجویان بــا 
کارگاه نحــوه ی نــگارش عنــوان پروپــوزال، بیــان  مختلــف پروپــوزال بــود. در ایــن 
ح و متغیرها بیان شد. مسئله، بررسی متون، نحوه ی تشکیل قسمت اهداف طر
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های 
شمالغرب کشور

کســـب بیـــش از 45 مقـــام در حیطه هـــای مختلـــف دومیـــن جشـــنواره نشـــریات  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز توانســـت بـــا 
ــزارش روابـــط  گـ ــه  ــد. بـ ــاص دهـ ــود اختصـ ــه خـ ــنواره را بـ ــه اول ایـــن جشـ ــور رتبـ کشـ ــمالغرب  ــگاه های شـ دانشـــجویی دانشـ
ــا  ــر غامرضـ ــور دکتـ ــا حضـ ــور بـ کشـ ــمالغرب  ــه شـ ــگاه های منطقـ ــریات دانشـــجویی دانشـ ــنواره نشـ ــن دوره جشـ ــه دومیـ ــز، اختتامیـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ عمومـ
غفـــاری معـــاون فرهنگـــی اجتماعـــی وزارت علـــوم در دانشـــگاه شـــهید مدنـــی آذربایجـــان برگـــزار شـــد. ایـــن جشـــنواره بـــا حضـــور نشـــریات بـــا موضوعـــات مختلـــف از 
کننـــده در ایـــن  کشـــور برگـــزار شـــد و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز توانســـت بیشـــترین مقـــام را در بیـــن دانشـــگاه های شـــرکت  دانشـــگاه های منطقـــه شـــمالغرب 
کننـــد: کســـب  جشـــنواره از آن خـــود نمایـــد. فعـــاالن نشـــریاتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز توانســـتد در بخش هـــای مختلـــف ایـــن جشـــنواره مقام هایـــی را بـــه قـــرار زیـــر 

�  Virtual dr در بخــش نشــریات علمــی تخصصــی در حــوزه علــوم پزشــکی نشــریه
بــه مقــام اول و نشــریهx-ray times بــه مقــام ســوم دســت یافــت.

در بخش آثار برگزیده: "نشــریه اســکناس" در حوزه ســرمقاله و یادداشــت و مصاحبه  �
توانســت بــه مقــام اول دســت پیــدا کنــد. همچنیــن در ایــن بخــش در حــوزه گرافیــک و 
صفحه آرایی نشریه " کاکتوس" دوم شد، در حوزه خبر نشریه " دنتال پاس" مقام سوم

ــزارش نشــریه "صــدای دانشــجو" اول، در مقاله هــای ادبــی نشــریه  � گ  در حــوزه 
"یاغمــور" اول و نشــریه " تمنــای وصــال" ســوم

مقاله هــای  � حــوزه  در  اول،  کنایــه"   " نشــریه  فرهنگــی  مقاله هــای  حــوزه  در 
ســوم  دل"  درد   " نشــریه  اجتماعــی 

 در مقاله های دینی و قرآنی نشریه "پایش" دوم و " ری را " سوم شد. �

ــار ویــژه جشــنواره در حــوزه شــهدای دانشــجو: نشــریات " تنفــس"  � در بخــش آث
اول، "راه نشــان" دوم و" دبیــر" ســوم شــد.

در حوزه فرهنگ مطالعه در جامعه ایران "ترمنامه" اول و "یاغمور" ســوم شــد. در  �
حــوزه فضــای مجــازی: تهدیدهــا و فرصت ها نشــریه " ری را"  اول و "دبیر" دوم شــد.

در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد ملــی: نشــریه " دبیــر" اول و " بیــان" ســوم  �
شــد. نهایتــا در بخــش نشــریات ترکیبــی )فرهنگــی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، 

هنــری و ...( نشــریه " ســس" بــه مقــام ســوم رســید.
الزم بــه ذکــر اســت، در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره از نشــریات و دانشــگاه های 
برگزیــده تجلیــل شــد و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز توانســت عنــوان برتــری ایــن 

کنــد. جشــنواره را از آن خــود 

مانور زلزله و تخلیه در 
بیمارستان استاد شهریار 

بستان آباد

بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  رئیــس 
علــوم  دانشــگاه  حــوادث  مدیریــت  و 
گفــت در جهــت آمادگــی  پزشــکی تبریــز 
حــوزه  پاســخگویی  تــوان  و  بیشــتر 
و  حــوادث  در  درمــان  و  بهداشــت 
براســاس برنامــه زمــان بنــدی شــده و 
هماهنگی هــای انجــام شــده ایــن مانــور 

اجــرا شــد. امــروز دوشــنبه  ظهــر 
بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  رئیــس 
علــوم  دانشــگاه  حــوادث  مدیریــت  و 
گفــت در جهــت آمادگــی  پزشــکی تبریــز 
حــوزه  پاســخگویی  تــوان  و  بیشــتر 
و  حــوادث  در  درمــان  و  بهداشــت 
براســاس برنامــه زمــان بنــدی شــده و 
هماهنگی هــای انجــام شــده ایــن مانــور 

اجــرا شــد. امــروز دوشــنبه  ظهــر 
ح وظایــف  دکتــر فــرزاد رحمانــی افــزود تمامــی ارگانهــای امــدادی بــر اســاس شــر
محولــه اقدامــات الزم را بــرای مصدومیــن در محــل فرضــی انجــام دادنــد و باتوجــه 
بــه ســناریو فرضــی  بعلــت مشــکات ایجــاد شــده  قســمتی از بیمارســتان تخلیــه و 

ــد. ــام ش ــن انج ــای جایگزی ــه در  فض ــی وقف ــی  ب ــات درمان اقدام
وی خاطــر نشــان شــد:این مانــور براســاس مخاطــرات احصــا شــده منطقــه در ایــن 

ســطح بــرای اولیــن بــار در شهرســتان بســتان آبــاد برگــزار شــد.

بیــن مســئولین  بــه ذکــر اســت جلســات آموزشــی و تمرینــی حــدود دو مــاه  الزم 
کارکنــان بیمارســتان و شــبکه بهداشــت و درمــان بســتان آبــاد و EOC)هدایــت  و 

. عملیــات بحــران دانشــگاه)تداوم داشــت 
گفتنــی اســت فرمانــدار شهرســتان بســتان آبــاد از نزدیــک شــاهد مراحــل اجــرای 
منظــم و پویــای مانــور بودنــد و مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از اجــرای مانــور در ایــن 

ســطح اعــام نمودنــد .
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پژوهشگران باید گسترده تر از تخصص خودشان قدم 
بردارند و به فکر همکاری با متخصصان رشته های 

دیگر باشند

ــم  ــرقی در مراس ــان ش ــتاندار آذربایج اس
جشــنواره  هفدهمیــن  اختتامیــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پژوهشــی 
فعــاالن  کــردن  مطــرح  گفــت:  تبریــز 
ــه  ــاوری در جامع ــش و فن ــه پژوه عرص
رســالت  آنــان  بــه  دادن  تریبــون  و 
رسانه هاســت. وی بــه توجــه رســانه ها 
صاحبــان  و  پژوهشــگر  افــراد  بــه 
ــوژی و  ــد تکنول ــان تولی ــاوری و بانی فن

کــرد.  تاکیــد  محصــول در کشــور 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
تبریــز، دکتــر محمــد  پزشــکی  علــوم 
رضــا پورمحمــدی اســتاندار آذربایجــان 
و  پژوهشــگران  جمــع  در  شــرقی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فنــاوران 
تبریــز گفــت: بــا نــام گــذاری ایــن هفتــه 
بــه نــام پژوهــش بــر اهمیــت بیشــتر 
بــه ایــن موضــوع تاکیــد مــی شــود و 
ــال در حــوزه  ــراد فع ــی اف ــزوم قدرشناس ل
ــادآوری  ــر ی ــار دیگ ــاوری ب ــش و فن پژوه

مــی گــردد.
افــزود: هفتــه پژوهــش فرصتــی   وی 
اســت تــا ارج و منزلــت ایــن مقولــه در 
اجتمــاع بیــش از پیــش نمایان گــردد و 
ــک  ــوان ی ــه عن ــش را ب ــه پژوه ــه ب توج
اولویــت در جامعــه اســامی پــر رنــگ 
ــش  ــق و پژوه ــه تحقی ــرا ک ــد چ ــر نمای ت

ــت. ــی ماس ــای دین ــه ه ــزو توصی ج
شــرقی  آذربایجــان  اســتان   اســتاندار 
کشــور  کــه در  را شــاکریم  گفــت: خــدا 
اســامی مــا اتفاقــات مهمــی رخ داده 
اســت و از جملــه بخــش هــای مهــم 
ایــن اتفاقــات توســعه امــر  پژوهــش در 

کشــور اســت.
رییــس ســابق دانشــگاه تبریــز تشــریح 
کــرد: قــدرت هــای بــزرگ اکنــون کســب 
و  البراتورهــا  پیشــرفت  در  را   قــدرت 
آزمایشگاهایشــان جســتجو می کنند؛ 
مــا نیــز بایــد بــرای کســب علــم و تولیــد 
کــه  چــرا  کنیــم ،  همــت  تکنولــوژی 
نیــروی کاری جهــان را کســی مــی تواند 
دانــش  صاحــب  کــه  بگیــرد  کار  بــه 

اســت. وتکنولــوژی 
 ایشــان عنوان کــرد: حــال بایــد افتخــار 

کنیــم کــه به برکــت انقــاب اســامی در 
همــه رشــته هــا می توانیــم در کشــور 

ــم. ــرورش دهی ــص پ متخص
 دکتــر پورمحمــدی افــزود: رمــز بقــای 
و  اســت  علمــی  توســعه  در  کشــور 
بایــد رونــد توســعه علــم و فنــاوری را 
تســریع کنیــم واجــازه ندهیــم شــتاب 
ــی از  ــرا یک ــردد؛ زی ــه گ ــار وقف ــی دچ علم
دارد  وجــود  کشــور  در  کــه  مشــکاتی 
ــاوری  ــم و فن ــد عل ــوازن در تولی ــدم  ت ع
اســت، رســالت دانشــگاه تولیــد علــم 
فنــاوری  تولیــد  از  نبایــد  ولــی  اســت 
و  شــویم  غافــل  نیــز  تکنولــوژی  و 
ــت  ــرای حرک ــد ب ــا بای ــگاه ه ــود دانش خ
همــت  تکنولــوژی  تولیــد  به ســمت 
شــرکت  از  حمایــت  بایــد  و  نماینــد 
هــای دانــش بنیــان و رشــد فنــاوری 
دانشــگاه  راهبــردی  سیاســت های  از 
دیگــر  به عبــارت  باشــد،  هایمــان 
علــم   بــه  تبدیــل  بایــد  را  علممــان 

بکنیــم. آفریــن  ثــروت 
صحیــح  شــناخت  کــرد:  تشــریح  وی 
نیازهــای جامعــه در راســتای تصمیــم 
علــم  تولیــدات  خصــوص  در  گیــری 
کشــور  پیشــرفت  الزمــه  محصــول،  و 
مــا در  بایــد بدانیــم مشــکل  و  اســت 
اســت،  محصــول  بــه  علــم  تبدیــل 
بــه  حرکــت  علــم  کــردن  کاربــردی 

اســت. کشــور  خودکفایــی  ســمت 
 وی عنــوان کــرد: پژوهشــگرانمان باید 
خودشــان  تخصــص  از  تــر  گســترده 
همــکاری  فکــر  بــه  و  بردارنــد  قــدم 
دیگــر  هــای  رشــته  متخصصــان  بــا 

باشــند.
 اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنین 
از تشــکیل کمیتــه ای بــا هــدف مبــارزه 
جــدی بــا ســرقت علمــی در کشــور خبــر 

داد.
بــا  دیــدارش  از  ادامــه  در  وی 
تبریــزی  بهجــت  محمدحســین 
عنــوان  و  گفــت  شــهریار(   )اســتاد 
کــرد: آن موقــع مــن در صــدا و ســیما 
بــه دیــدار  کــردم. روزی  مــی  فعالیــت 
ــده  ــم و بن ــهریار رفتی ــتاد ش ــوم اس مرح

بــه  ای  توصیــه  خواســتم  ایشــان  از 
ــا  ــی ب ــل حدیث ــا نق ــتاد ب ــد، اس ــا بکنن م
ــد  ــمندان مانن ــه دانش ــون ک ــن مضم ای
وبایــد  هســتند  نقــره  و  طــا  معــادن 
آنــان را کشــف کــرد ایــن کشــف ومطــرح 
ــذا از  کــردن را وظیفــه رســانه دانســت. ل
ــن  ــه ای ــل ب ــم عم ــا می خواه ــانه ه رس
رسالتشــان را در اولویــت قــرار دهنــد.
کــردن  کرد: مطــرح   اســتاندار تصریــح 

فنــاوری  و  پژوهــش  عرصــه  فعــاالن 
آنــان  بــه  تریبــون دادن  و  در جامعــه 

هاســت. رســانه  رســالت 
ــز  ــگاه تبری ــی دانش ــت علم ــو هیئ  عض
علــوم  دانشــگاه  مســئوالن  از  آخــر  در 
پزشــکی تبریــز و حاضــران در جشــنواره 
و  پژوهــش  مقولــه  بــه  توجــه  بابــت 
ــکر  ــش تش ــه پژوه ــت هفت ــی داش گرام

ــرد. ک

هم
 اد

هر
ظا

ر: 
خب

س 
شنا

کار

85فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 841397 فصلنه ندای سالمت      شماره نوزدهم - پاییز 1397



از نظر سرعت رشد، جایگاهمان در پژوهش مناسب بوده است
دکتر صومی: جشنواره پژوهشی هر دانشگاه یعنی روز عید پژوهش تحقیقات و فناوری آن دانشگاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
مراســم  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
و  محققیــن  از  تجلیــل  و  اختتامیــه 
علــوم  دانشــگاه  برتــر  پژوهشــگران 
آذرمــاه   26 تاریــخ  در  تبریــز  پزشــکی 
1397 از ســاعت 9 الــی 13 بــا حضــور 
پورمحمــدی  محمدرضــا  دکتــر 
در  آذربایجانشــرقی  اســتاندارمحترم 
ــد. ــزار ش ــازی برگ ــکده داروس ــاالر دانش ت
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 

کننــدگان  شــرکت  جمــع  در  تبریــز 
پژوهــش،  هفدهمین جشــنواره  در 
دانشــگاه  کارآفرینــی  و  فنــاوری 
افزایــی  هــم  بــر  تبریــز  علوم پزشــکی 
جمعــی در دانشــگاه و در سطح کشــور 
ــتای  ــر در راس ــه همدیگ ــک ب ــرای کم ب
ــد  ــو تاکی ــه جل ــای رو ب ــتن گام ه برداش

کــرد. 
 دکتــر محمــد حســین صومــی، رییــس 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ابتدای ســخنان خود در جشــنواره 
پژوهشــی ایــن دانشــگاه گفــت: یاد 
ــود  ــال خ ــان و م ــه از ج ــانی را ک کس
گذشــتند تــا مــا در امنیــت پشــت 
زمینــه  در  یــا  بیاییــم  تریبــون 
فنــاوری  و  تحقیقــات  پژوهــش، 
بتوانیــم در امنیت فعالیت کنیم، 
همچنیــن یاد والدین و اســاتیدی 

کــه بــرای شــکوفایی تــک تکمــان 
ــی  ــز گرام ــد را نی ــیده ان ــت کش زحم

ــم. ــی داری م
ــا جشــنواره  پژوهــش  وی در رابطــه ب
پژوهــش  جشــنواره  گفــت: 
یعنــی  عیــد پژوهــش تحقیقــات و 
فنــاوری دانشــگاه رییــس دانشــگاه 
از   نمایــی  معرفــی  را  آییــن  ایــن 
پژوهش و فناوری دانشــگاه عنوان 

نمــود و تاکیــد کــرد، در ایــن جشــنواره 
هــا  بایــد بــا همدیگــر بنشــینیم و در 
مــورد راهکارهــا بــرای ارتقــا تحقیقــات و 
ــه  ــانی را ک ــم و کس ــو کنی ــاوری گفتگ فن
گــوی ســبقت را از دیگــران ربــوده انــد 
تشــویق نماییــم و از آنــان تقدیر کنیم.
وی افــزود: اعتقــاد دارم اســاتید بایــد از 
حضــور در جشــنواره پژوهشــی، فنــاوری 
بــه  بنــده  و  ببرنــد  لــذت  آموزشــی  و 
ــور  ــگاه از حض ــتاد دانش ــک اس ــوان ی عن
در جمــع پژوهشــگران لــذت مــی بــرم.
صومــی ادامــه داد: از نظــر ســرعت رشــد  
جایگاهمــان در پژوهش مناســب بوده 
ــک  ــا کم ــاخت ه ــترش زیرس ــت، گس اس
ــرا  ــرد چ ــم ک ــق این مه ــه تحق ــایانی ب ش
ــر  ــع زی ــر مرب ــزار مت ــش از پانصده ــه بی ک
ســاخت بــه مجموعــه زیرســاخت های 
عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
اضافــه شــده اســت و در ســایه ارتقــاء 
کــه  اســت  دانشــگاه  تــوان مجموعــه 
اکنــون در ایــن مــکان گــرد هم آمــده ایم 

و ایــن جشــنواره برگــزار میگــردد.
وی تشــریح کــرد: در مــورد تجهیــزات 
اخیــرًا  شــد  انجــام  کــه  تاشــی  بــا 
بــاال  تکنولــوژی  بــا  دســتگاه  ســه 
دانشــگاه  تجهیــزات  )هایِتــک(  بــه 
شــتابدهنده  دســتگاه  شــد؛  افــزوده 
طــب هســته ای، دســتگاه آنژیوگرافــی 
و ام.آر.آی کــه عــاوه بــر اینکــه بــرای 
بیمارســتانها  محتــرم  مراجعیــن 
داشــت  خواهیــم  مضاعــف  خدمــت 
در مقولــه گســترش امــر پژوهــش نیــز 

شــد خواهــد  گــذار  تاثــی 
تحقیقــات  مرکــز  کــرد:  عنــوان  وی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ترافیکــی 
ــه  ــت ک ــور اس ــی در کش ــا جای ــز تنه تبری
ــت  ــاله را پش ــک آدم 75 س ــوان ی ــی ت م
شــده  ســازی  شــبیه  یک ماشــین 
ــی  ــرای رانندگ ــدی او ب ــاند و توانمن نش

کــرد. ارزیابــی  را 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
پزشــکی تبریــز افــزود: تمــام جایــگاه 
ــل  ــت حاص ــده اس ــب ش ــه کس ــی ک های
تــاش هــای اســاتید و پژوهشــگران و 
ــه  ــای جامع ــر اعض ــجویان و دیگ دانش

کــه  چــرا  اســت  بــوده  دانشــگاهی 
وظیفــه مامســئوالن فراهــم ســاختن 
عزیــزان  ایــن  و  هاســت  زیرســاخت 
بــوده انــد کــه تــاش و فعالیــت کــرده 

انــد.
ــرادی  ــته از اف ــه آن دس ــه داد: ب وی ادام
کــه بــه مقالــه نوشــتن و تــاش یــک 
رییــس دانشــکده، رییــس دانشــگاه یــا 
ــش  ــه پژوه ــر در زمین ــئول دیگ ــر مس ه
انتقــاد دارنــد بایــد گفــت؛ اگــر رییــس 
دیگــری  مســئول  هــر  یــا  دانشــگاه 
میتوانــد  چگونــه  ننویســد،  مقالــه 
بیاید و از کار پژوهشــی ومقاله نوشــتن 
به مقالــه  را  دیگــران  و  بزنــد  حــرف 
ــویق  ــات تش ــام تحقیق ــتن و انج نوش

و توصیــه کنــد.
بــاالی  آمــار  اینکــه  بیــان  بــا  ایشــان 
ــان  ــاالت و پژوهشهایش ــه مق ــتناد ب اس
بــه  مربــوط  محققیــن  ســایر  توســط 
درطــول  داده  انجــام  تحقیقــات 
تبییــن  اســت  گذشــته  ســال   17
نمودنــد کــه اگــر برخــی از مســئولین 
چنیــن  مختلــف  دانشــگاههای  در 
وضعــی دارنــد، مســئولیت اخیرشــان 
در مــورد ارجــاء واســتناد قــرار گرفتــن بــه 
نداشــته  تاثیــری  آنهــا  پژوهش هــای 

اســت.
وی در آخــر گفــت: از اینکــه همــکارم 
در  پژوهــش  عرصــه  بــه  ورود  بــا 
در  و  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ســربلندی  و  علــم  توســعه  راســتای 
بــه  ایــران گامــی رو  میهــن عزیزمــان 
جلــو برداشــته اســت لــذت مــی بــرم و 
ــه  ــای رو ب ــتن گام ه ــدم در برداش معتق
ــم. ــر را بگیری ــت یکدیگ ــد دس ــو بای جل

جشــنواره  هفدهمیــن  ادامــه  در 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پژوهشــی 
هــای  همایــش  ســالن  کــه در  تبریــز  
دانشــکده داروســازی بــا حضــور دکتــر 
اســتاندارآذربایجان  پورمحمــدی 
شــرقی و اســاتید و مســئوالن دانشــگاه 
ــه  ــاالن عرص ــز وفع ــکی تبری ــوم پزش عل
برگــزار  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش 
ایــن  منتخبیــن  و  فعالیــن  از  شــد، 

آمــد. بعمــل  تجلیــل  حــوزه 
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حضور تیم ارتقای سالمت نظام اداری در شبکه 
بهداشت ودرمان شهرستان هریس

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، تیـــم ارتقـــای 
دانشـــگاه  اداری  نظـــام  ســـامت 
ــنبه  ــه شـ ــز روز سـ ــوم پزشـــکی تبریـ علـ
نـــودو  مـــاه   آذر  وهفتـــم  بیســـت 
کارشناســـان  از  متشـــکل  هفـــت 
عملکرد،بازرســـی  ارزیابـــی  مدیریـــت 
ـــگاه  ـــکایات دانش ـــه ش ـــخگویی ب وپاس
ـــف  ـــای مختل ـــان معاونت ه و کارشناس
از واحدهای هـــای شـــبکه بهداشـــت و 
ـــه  ـــد ب ـــس بازدی ـــتان هری ـــان شهرس درم

آوردنـــد. عمـــل 
صومــی   ابراهیــم  جلســه  ابتــدای  در 
و  بازرســی  عملکــرد،  ارزیابــی  مدیــر 

ــه شــکایات دانشــگاه  پاســخگویی ب
موثــر  و عناصــر  ارکان  بــه  اشــاره  بــا 
اداری، جایــگاه  در تحقــق ســامت 
امــری  را  اداری  انضبــاط  و  نظــم 

داشــت  واظهــار  کــرده  تلقــی  مهــم 
اداری الزم  نظــام  بــرای ســالم ســازی 
ــران  ــم از مدی ــزاران اع ــه کارگ ــت هم اس
ــال  ــه اعم ــطوح ب ــام س ــان در تم وکارکن
اصــل حاکمیــت قانــون در تصمیم هــا 
وبــر  بورزنــد  اهتمــام  اداری  واعمــال 
ــی  ــت بازرس ــرد مدیری ــاس رویک ــن اس ای
تصمیم هــا  انطبــاق  رصــد  دانشــگاه 
ومقــررات  موازیــن  بــا  اداری  واعمــال 

بــود. خواهــد  قانونــی 

معرفــی  از  پــس  جلســه  ادامــه  در 
تیــم  شــبکه  در  مســتقر  همــکاران 
پایــش بــر اســاس مســتندات وچــک 
ــبکه و  ــتاد ش ــود،   س ــت های موج لیس
بیمارســتان شهرســتان هریــس را مورد 
ارزیابــی قــرارداده و بعــد از پایــان پایــش 
بــا تشــکیل جلســه ای پــس خورانــد 
و  شــبکه  مدیــر  اختیــار  در  حاصلــه 
رئیــس بیمارســتان وهمــکاران شــاغل 

در واحــد قــرار گرفــت.

در خاتمــه دکتــر صــراف نــژاد سرپرســت 
ــتان  ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش ش
ــی  ــم بازرس ــکر از تی ــن تش ــس ضم هری
شــده  ارائــه  خورانــد  پــس  دانشــگاه، 
عملکــرد  ارتقــاء  بــرای  فرصتــی  را 
بــر  و  دانســته  شــبکه  وفرایندهــای 
اصــاح نقایــص موجــود وبهبــود مــوارد 
مجمــوع  از  وگزارشــی  نمــوده  تاکیــد 
فعالیــت وعملکــرد شــبکه را بــه ســمع 

و نظــر حاضریــن رســاند.

کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات 
درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی

اســتاندارها  مدیریــت  آموزشــی  کارگاه 
فرایندهــای  در  الزامــات  رعایــت  و 
آزمایشــگاه های بهداشــتی بــا حضــور 
مســئولین  و  مســئول  کارشناســان 
آزمایشــگاه های  کیفــی  کنتــرل 
بهداشــتی تابعــه اســتان برگــزار شــد.
روابــط عمومــی دانشــگاه  گــزارش  بــه 
ــدی  ــر محم ــز، دکت ــکی تبری ــوم پزش عل
و  دارو  کارشناســان  گــروه  رئیــس 
آزمایشــگاه معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز ضمــن عرض خیر 
مقــدم و خــوش آمدگویــی بــه حاضریــن 

اهــداف جلســه را تبییــن نمــود.
و  برنامه ریـزی  خصـوص  در  ایشـان 

مدیریـت فرایندهـا، برنامه عملیاتی 
و پایش هـای شهرسـتان ها مطالبـی 

را عنـوان کـرد.
کارشـناس  شـهنامی  ادامـه،  در 
بهداشـتی  آزمایشـگاههای  مسـئول 
اسـتان درخصـوص اصول ممیزی در 

آزمایشگاه و همچنین اصول مدیریتی 
نمـود. ارائـه  را  آزمایشـگاه مطالبـی 

ســیفی کارشــناس آزمایشــگاه درمــورد 
در  وخارجــی  داخلــی  کیفــی  کنتــرل 
بیــان  را  خــود  مطالــب  آزمایشــگاه 
کارشــناس  آریادوســت  درادامــه،  کــرد. 
شهرســتان  آزمایشــگاه های  مســئول 
تبریــز درخصــوص ایمنــی و بهداشــت 

در آزمایشــگاه و حســن زاده کارشــناس 
مــورد  در  ســامت  جامــع  آزمایشــگاه 
آزمایشــگاه  در  مــدارک  و  مســتندات 

کردنــد. ارائــه  را  مطالبــی 
مدیریــت  اصــول  کارگروهــی   ســپس، 
شــرکت  بــا  بازدیــد  پســخوراندهای  و 
تمامی شرکت کنندگان و با هماهنگی 

گرفــت. انجــام  کارگروه هــا  روســای 

در  شهرســتان  کارشناســان  ادامــه،  در 
ــا  خصــوص مشــکات اجرایــی فراینده
بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد. 
ــدی و  ــر محم ــن کارگاه، دکت ــان ای در پای
شــهنامی ضمــن جمــع بنــدی مطالــب 
مطــرح  پرســش های  بــه  شــده  ارائــه 

شــده پاســخ دادنــد.
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با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت؛

نشست مشترک هیات های بلند پایه ایران و آلمان برگزار شد 

رییس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت عنوان کرد:

تسهیل مسیر اخذ مجوز محصوالت دانش بنیان در دستور کار وزارت 
بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدیرکل غذا و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خبر داد:

طرح غنی سازی آرد نانوایی ها با ویتامین D اجرایی می شود

مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت:

ساالنه یک درصد به تعداد بیماران دیابتی کشور افزوده می شود

معاون اجتماعی وزارت بهداشت:

اجتماعی شدن سالمت یکی از عوامل موفقیت کنترل بیماری های 
غیر واگیر است

مدیرکل غذا و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:

30 درصد روغن مصرفی کشور پالم است

سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری:

اكثر محصوالت غذایی دارای استانداردهای مناسب هستند

در حاشیه اولین کنفرانس آلودگی هوا و سالمت در ژنو انجام شد؛

تقدیر سازمان بهداشت جهانی از برنامه حذف ماالریا در ایران

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو:

ترامادول و متادون اولین علت مرگ در اثر مسمومیت با ترکیبات 
مخدر است

در بیانیه پایانی همایش روز ملی بیمه سالمت مطرح شد؛

احترام به بیمار و بیمار محوری در صدر سیاست ها/ رسالت بیمه 
سالمت، حفاظت بیمه شدگان در مقابل بار مالی ناشی از بیماری 

است

پاسخ دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت به برخی برنامه های تخریبی در رسانه ها:

بهره برداری از اربعین برای تسویه حساب سیاسی با دولت

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد:

بیش از 17 هزار بازدید بهداشتی از موکب ها و محل های اسکان 
زائران اربعین در استان های مرزی

از سوی انستیتو پاستور ایران؛

کارگاه یک هفته ای بین المللی بیماری های منتقله از جوندگان در 
روستای اکنلو شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد

در اجالس آستانه قزاقستان؛

رییس سازمان جهانی بهداشت از اقدامات ایران در حوزه سالمت 
تقدیر کرد

رییس شبکه هپاتیت در نخستین همایش ملی مدیریت بیماری های منتقله از راه 
خون:

واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر خون، خدمتی عاشقانه است

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سالمت:

40 میلیون نفر از مردم ایران تحت پوشش سازمان بیمه سالمت قرار 
دارند

با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

عضو روحانی کمیته ملی اخالق بالینی وزارت بهداشت منصوب شد

معاون کل وزارت بهداشت:

مهمترین اقدام وزارت بهداشت و دانشگاه ها باید تثبیت 
دستاوردهای طرح تحول باشد 

وزیر بهداشت در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سالمت:

بیمه باید جایگاه خود را به عنوان خریدار خدمات در نظام سالمت، 
پیدا کند

رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در آیین نكوداشت روز 
ملی بیمه سالمت:

منابعی که به حوزه سالمت اختصاص دارد، داده شود/ انتظار داریم 
در بودجه 98 به حوزه سالمت توجه ویژه ای شود

سومین سالمتکده طب سنتی و مکمل غیر دولتی در مشهد مقدس افتتاح شد

اداره کل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت 
اعالم کرد:

میزان مبلغ »کار دانشجویی« دانشجویان علوم پزشکی برای سال 
تحصیلی جدید 

معاون اجتماعی وزارت بهداشت:

راه اندازی کانون های سالمت ما را به مشارکت های مردم در حوزه 
سالمت امیدوار می کند

نایب رییس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر هشدار داد؛

در سال 2050 ایران بیشترین شیوع پوکی استخوان را در منطقه 
خواهد داشت 

مدیر عامل سازمان انتقال خون در همایش ملی مدیریت عفونت های منتقله از راه 
خون:

خون ایران سالمتر از آمریکا و در سطح سالمتی خون اروپا است

در حاشیه اجالس جهانی آستانه قزاقستان انجام  شد؛

دیدار وزیر بهداشت جمهوری اسالمی ایران با وزیر بهداشت 
هندوستان / تاکید بر گسترش روابط دو کشور در حوزه سالمت و 

اجرایی شدن توافقات روسای جمهور دو 

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد:

امضای تفاهم نامه در حوزه تولید دارو و واکسن بین دو کشور ایران 
و اندونزی
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در دیدار وزیر بهداشت کشورمان با وزیر بهداشت روسیه مطرح شد؛

استفاده روسیه از تجارب موفق ایران در صنعت دارو و تولید واکسن

به منظور ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی؛

مجهز ترین داروخانه مرزی کشور در مرز چذابه راه اندازی شد

در دیدار وزرای بهداشت ایران و ارمنستان تاکید شد؛

لزوم تهیه دستور کار و برنامه عمل همکاری های ایران و ارمنستان در 
حوزه سالمت توسط کارگروه مشترک دو کشور

در حاشیه اجالس جهانی آستانه انجام شد؛

امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک ایران و قزاقستان/اهدای 
مدال افتخار دولت قزاقستان به وزیر بهداشت جمهوری اسالمی 

ایران 

رییس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت:

تا یک سال آینده آماری یکپارچه، قابل اعتماد و به روز در حوزه 
سالمت به صورت نظام مند خواهیم داشت

مدیردارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد معاونت غذا و دارو در هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها:

با شروع سرما، مرگ خاموش در کمین است

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:

تا 30 سال دیگر، جمعیت سالمندان کشور به بیش از 30 درصد 
خواهد رسید

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

جمهوری اسالمی ایران پیشرو کشورهای منطقه در سیاستگذاری ها 
و ارائه مراقبت به سالمندان است

وزیر بهداشت در اجالس جهانی آستانه و دیدار با وزرای بهداشت کشورهای جهان:

طرح تحول سالمت، هم راستا با برنامه پوشش همگانی سالمت و 
اهداف توسعه پایدار است

سخنرانی وزیر بهداشت در دومین روز اجالس جهانی آستانه در پنل »پایان دادن به 
اپیدمی بیماری ها«:

دستاوردهای زیادی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه و مبارزه با 
بیماری ها در 4 دهه گذشته داشته ایم 

برای نخستین بار در دو بازه زمانی برگزار می شود؛

المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت:

نقش کادر پرستاری در اجرای بهینه دستورالعمل "فرآوری مجدد ایمن 
وسایل پزشکی" بسیار حائز اهمیت است

معاون بهداشت وزارت بهداشت دستورالعمل فنی و بهداشتی 
واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده های لبنی را ابالغ کرد 

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد:

شرکت وزیر بهداشت جمهوری اسالمی ایران در چهلمین سالگرد 
بیانیه آلماآتا در قزاقستان / تالش برای تحقق پوشش همگانی 

سالمت

وزیر بهداشت در گردهمایی مدیران بیمارستانی و مدیران پرستاری بیمارستان های 
سراسر کشور:

جای خوشحالی دارد که امروز، اکثریت جامعه پزشکی خدمت را به 
بیراهه ترجیح دادند

رییس مجلس در دیدار مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان بیمه 
سالمت: باید منابع پایداری برای بیمه سالمت در نظر گرفته شود

به منظور شرکت در اجالس چهلمین سالگرد بیانیه آلماآتی:

وزیر بهداشت وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد/ تالش برای انتقال 
تجربیات ایران در حوزه سالمت به دیگر کشورها

رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت در گردهمایی ارکان 
مدیریتی بیمارستان های سراسر کشور:

81 مرکز جامع درمان بیماران خاص در سراسر کشور به بهره برداری 
خواهد رسید

معاون اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی مطرح کرد:

لزوم توجه مراکز درمانی و شرکت ها به تاریخ اعتبار مجوزهای صادر 
شده برای دریافت خدمات پس از فروش

رییس انستیتو پاستور ایران مطرح کرد:

طرح تحول سالمت، اساسی ترین اقدامی بود که یک دولت در 
حوزه بهداشت و درمان می توانست انجام دهد

وزیر بهداشت در افتتاحیه اجالس جهانی مراقبت های اولیه سالمت در آستانه 
قزاقستان:

تمام شهرهای ایران ظرف 10 سال، تحت پوشش شبکه بهداشتی و 
درمانی قرار گرفتند

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی:

توسعه خدمات بهداشت و درمان باعث افتخار نظام جمهوری 
اسالمی است 

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تمام تالش ما این است که پروژه های عمرانی حوزه سالمت مناطق 
محروم و کم برخوردار سریع تر به بهره برداری برسند 

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

جامعه پزشکی، جامعه سالم و از خدمتگزاران صادق به مردم هستند 

در گفت و گو با رییس اداره جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت مطرح شد:

نوجوانان و جوانان 21 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند

وزیر بهداشت در کنفرانس منطقه آسیا – اقیانوسیه »نقش خانواده، اجتماع و 
دولت در جوامع رو به سالمندی« :

سالمندان سرمایه اجتماعی و ارزشمند کشور هستند
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