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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
تامین سالمت در گرو همدلی نهادهای دولتی و مردم است

به مناسبت هفته سالمت؛

عکس :حسین جنگ خواه

زنگ سالمت نواخته شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :آموزش راهکارها و
اقدامات الزم برای ارتقاء سالمتی از مهمترین اهداف هفته سالمت
است.
بهمن نقیپور ،در برنامهای که به مناسبت هفته سالمت در
مدرسه حضرت معصومه(س) تبریز برگزار شد ،اظهار کرد ۱۷ :تا ۲۳
اردیبهشت سال جاری ،هفته سالمت نامگذاری شده است تا یادآور
اهمیت انسان به سالمتی خود باشد.
وی ادامه داد :دانشگاه علوم پزشکی تبریز این هفته برنامههای
نمادینی برای یادآوری موضوع سالمت دارد که از آن جمله میتوان
به زنگ سالمت مدارس ،همایش سالمت ،مراسمات پیادهروی و
ورزشی ،برنامههای تغذیه سالم ،نمایشگاه و جشنوارههای دیگر
اشاره کرد .وی در پایان اضافه کرد :امیدواریم تمامی مردم استان
با دانشگاه علوم پزشکی تبریز همکاری کنند تا بتوانیم با کمک
یکدیگر سالمتی خود را ارتقاء دهیم.
کادر بهداشت و درمان در طول دوران مقابله با کرونا جشنوارهای از
انسانیت را نشان دادند رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:
کادر درمان در طول دوران مقابله با کرونا جشنوارهای از انسانیت
را نشان دادند و ما همیشه به داشتن این عزیزان افتخار میکنیم.
دکتر بهمن نقیپور همچنین در همایش گرامیداشت هفته سالمت
که با حضور مسئوالن استانی و جمعی از کادر درمان در دانشکده
ی و ایثارگریهای کادر
پرستاری تبریز برگزار شد ،با اشاره به فداکار 
درمان در طول دو سال اخیر با ویروس کرونا ،گفت :اکنون بیش
از دو سال است که تمامی کشورهای دنیا با بحران کرونا مواجه
شدهاند اما عدهای هستند که در این مدت بهصورت شبانه روزی
برای حفظ سالمت انسانها زحمت کشیدهاند.وی خاطرنشان کرد:
اکنون تعداد فوتیهای کرونایی کشورهایی که مدعی علم هستند،
چند صد برابر تعداد فوتی کشور ما است که به دلیل تحریمها با
مشکالت عدیدهای دست و پنجه نرم میکند.
وی افزود :کادر درمان و تمامی مردم در راه مقابله با کرونا ،مانند

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

سالمت به معنای برخورداری از رفاه کامل جسمی ،روحی و روانی است

دکــتــر حــســیــن حــقــائــی ،مــعــاون بــهــداشــت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :سالمت،
فقدان بیماری و بــرخــورداری از رفــاه کامل
جسمی  ،روحی و روانی میباشد.
وی با بیان اینکه بحث سالمت ،سه بعد
جسم ،روح و روان انسان را درگیر میکند،
اف ــزود :انسان سالم ،محور توسعه پایدار
بـ ــوده و بـ ــرای رس ــی ــدن ب ــه تــوســعــه پــایــدار
بایستی م ــردم از ســامــت کــامــل بــرخــوردار
باشند.
وی با تاکید بر اینکه دستیابی به سالمت
عمومی بــدون مشارکت مــردم امکان پذیر
نیست ،ادامــه داد :هر کــدام از سه بخش
مردم ،مسئوالن و سازمانهای مردم نهاد،
(سمنها) نقش اساسی در بحث سالمت
ایفا میکنند .حقائی بــا بیان ایـنکــه اتخاذ
تصمیمات در ح ــوزه بهداشت و سالمت
نیازمند تعامل بــا مــردم جهت رفــع نیازها
و انتظارات آنها اســت ،گفت :بــرای اهمیت
م ــوض ــوع ســامــت و ن ـقــش مـ ــردم در ایــن
عرصه ،هر ساله هفته سالمت در سراسر
کــشــور ب ــرگ ــزار مـ ـیش ــود.وی اف ـ ــزود :هفته
سالمت سالجاری نیز با رویــکــرد «سالمت
ما ،سالمت سیاره ما» برگزار شده و بر نقش

محیط زیست و بــرخــورداری از سالمت آب،
هوا و خاک تاکید میشود.معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ادامــه داد:
آیــنــده مطالعات نــگــاری نشان مـیدهــد که
ً
تغییرات اقلیمی قطعا بر سالمتی مردم تاثیر
خواهند گذاشت و باید با مشارکت ادارات
مختلف در جهت حفظ سالمتی م ــردم با
مدیریت انــرژی پــاک و  ...تعامل و تصمیم
گیری انجام بگیرد تا ســیــارهای سالم برای
نسلهای آتی به یادگار بگذاریم.
 ۲۲درصد نوجوانان آذربایجان شرقی اضافه
وزن دارند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز با اشــاره به اجــرای برنامه پیشگیری
و کــنــتــرل اض ــاف ــه وزن ن ــوج ــوان ــان اســتــان
ب ــا هــمــراهــی ادارات مــخــتــلــف ،اف ـ ــزود%7 :
نوجوانان  6تا  ۱۷سال استان مبتال به چاقی
و  ۱۴درص ــد نیز مبتال بــه اضــافــه وزن و در
مجموعه  ۲۲.۱درصد نوجوانان استان چاقی
و اضافه وزن دارند.
حسین حقائی ،معاون بهداشتی دانشگاه
عــلــوم پــزشــکــی تــبــریــز در نـشــســت خــبــری،
گفت :تاکنون  ۹۸درصــد جمعیت بــاالی ۱۲
ســال اســتــانُ ،دز اول و  ۸۹درصــد ُدز دوم

و  ۴۸درص ــد ُدز ســوم را دریــافــت کــردهانــد
کــه مــا در تــزریــق ُدز اول و دوم رتــبــه سوم
کــشــوری و ُدز س ــوم رتــبــه دوم کــشــوری را
داریــم.حــقــائــی در ادام ــه در خصوص توزیع
م ــج ــدد شــیــر در م ـ ـ ــدارس ،اف ـ ـ ــزود :گ ــروه
بــهــداشــت مـــدارس و واح ــد بهبود تغذیه
معاونت بهداشت پیگیر مــوضــوع توزیع
شیر در مـــدارس ب ــوده و در ایــن راســتــا با
مــســئــوالن آمـ ــوزش و پـ ــرورش جلساتی را
برگزار کردیم و در حال رایزنی هستیم.
وی در خصوص وضعیت دفــع پسماندها
در استان نیز ادامــه داد :معاون بهداشت
نقش نظارتی در امــر مدیریت پسماندها
داش ــت ــه و دف ــن کـ ــردن یــکــی از روشهـ ــای
مدیریت پسماندها محسوب میشود اما
بهتر است که با استفاده از روشهای نوین
از مقدار دفن پسماندها کاسته شود.

آینده مطالعات نگاری نشان
میدهد که تغییرات اقلیمی
ً
قطعا بر سالمتی مردم تاثیر
خواهند گذاشت و باید با
مشارکت ادارات مختلف در
جهت حفظ سالمتی مردم با
مدیریت انرژی پاک و  ...تعامل
و تصمیم گیری انجام بگیرد تا
سیارهای سالم برای نسلهای
آتی به یادگار بگذاریم
وی گفت :بحث تفکیک از مبدا میتواند
بــهــتــریــن روش ب ـ ــرای م ــدی ــری ــت اصــولــی
پسماندها باشد تــا از حجم بــاالی زبالهها
و هــزیــن ـههــای دف ــن آن کــه کــشــور مــا یکی

دوران دفاع مقدس فداکاری کردند و این فداکاریها در تاریخ ایران
ماندگار خواهد بود .رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سالمتی نقش بسیار ویژهای
در زندگی انسانها دارد ،گفت :جایگاه نجات جان یک فرد بهاندازه
تمامی انسانها در محضر خداوند ارزشمند است.
وی ادامه داد :دانشگاه علوم پزشکی بهتنهایی نمیتواند سالمت را
تامین کند و همه نهادها و دستگاههای دولتی ،حکومتی و مردمی
باید دست در دست هم داده و در تامین سالمت مردم تالش
کنند .وی ،آموزش را مهمترین و اساسیترین عامل تاثیرگذار در
تغییر نگرش مردم نسبت به سالمت عنوان کرد و افزود :فرزندان
ما آیندهسازان این کشور هستند و ما باید نحوه زندگی سالم را به
این آیندهسازان آموزش دهیم و نقش آموزش و پرورش و سایر
نهادهای آموزشی در این قسمت بسیار مهم است.
نقیپور با بیان اینکه مجریان سالمت در سازمانهای جهانی از
کودکی تحت آموزشهای سالمتی قرار گرفتهاند و راههای زندگی
سالم از دوران کودکی به این افراد نهادینه شده است و تنها پیام این
همایش همراهی و همکاری تمامی مسئوالن است و ما آمادهایم
مربیان آموزشی سالمت را تأمین کنیم تا بتوانیم نحوه صحیح زندگی
سالم را آموزش دهیم.

از کشورهای دارای بیشترین تولید زباله
است ،رفته رفته بکاهیم.
تــاکــنــون نــمــون ـهای از بــیــمــاری ســرخــک در
آذربایجان شرقی دیده نشده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
تــبــریــز در ادامـ ــه خــاطــرنــشــان کـ ــرد :یــکــی از
دغدغههای اصلی ما انتشار بیماری سرخک
به خصوص در مناطق شــرق کشور است.
تاکنون نمونهای از این بیماری در استان ما
به جهت تکمیل واکسیناسیون و رعایت
بــهــداشــت م ــردم دی ــده نــشــده امــا از مــردم
خواستاریم تا در صــورت مشاهده هرگونه
عالئمی به نزدیک مرکز بهداشت و درمان
مراجعه کنند.
چاقی کودکان در آذربایجان شرقی باالتر از
میانگینکشوری
وی در ادام ــه در خــصــوص وضعیت چاقی
ک ــودک ــان و ن ــوج ــوان ــان اس ــت ــان نــیــز گــفــت:
وضعیت چاقی کودکاناستان ما در مقایسه
با میانگین کشوری باال بوده و دوره اپیدمی
کرونا نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
حقائی با اشــاره به نقش گــروه کارشناس
مــرکــز بــهــداشــت اســتــان در جــامــعــه ،اظهار
کرد :تعداد  ۱۴گروه کارشناسی در حوزههای
مــخــتــلــف بــهــداشــت جــهــت پـیــشــگــیــری و
کنترل بیماریها فعالیت میکنند .وضعیت
ارائـ ــه خــدمــات بــهــداشــت دن ـ ــدان ،مــامــا و
روانــشــنــاســی اســتــان از میانگین کشوری
باالتر بــوده و کارشناسان حــوزه بهداشت
روان ،تــغــذیــه ،بــهــداشــت مــحــیــط و  ...در
مراکز بهداشتی استان جهت ارائه خدمات
مستقر هستند.
وی خاطر نشان کــرد :میانگین جمع وزن
خدمات پزشکی  -دندانپزشکی  -کارشناس
روان  -مــراقــب سالمت و مــراقــب سالمت
م ــام ــا در بــیــن دانــشــگــاهــهــای تــیــپ یک
کشورمان در ســال  1400رتبه یک را کسب
کرده است.

علوم پزشکی تبریز عنوان کرد:

ایران جزو  ۱۰کشور
بالخیز جهان

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز :کشور ما جزو ده کشور بالخیز جهان
است که  90درصد جمعیت آن در معرض خطرات ناشی از سیل و زلزله قرار دارند  ،حداقل  31نوع بالی
طبیعی در کشور ما شناخته شده است و طبق آمار  70درصد کشور ما در معرض خطر زلزله و  50درصد
کشور ما در معرض خطر سیل قرار دارند .
کامران صادقی در همایشی که به مناسبت هفته سالمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد،
اظهار داشت :نقش مسئوالن  ،مردم و سمنها در کاهش خطر بالیا بسیار چشمگیر است.
وی اظهار داشت  :بیش از  40نوع بالی طبیعی در سطح جهان تشخیص داده شده که هر کدام به
چند زیر مجموعه تقسیم بندی میشوند.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ادامه افزود :با عمل به توصیههای
کارشناسان مجرب و اتخاذ راهبرد درست ،قطعا کاهش خسارات و آسیبهای ناشی از بالیا و حوادث
امکان پذیر است و هفته سالمت فرصت مغتنمی است تا مسئوالن و دست اندرکاران مربوطه
با تبادل افکار و مشورت ،نظرات و دیدگاههای خود را بیان و در این خصوص راهکارهای موثر و
کارشناسی شده ،توام با برنامههای عملیاتی ارائه دهند.
صادقی خاطرنشان کرد :نهادینه سازی شعارهای هفته سالمت و نقش سمنها و سازمانهای
مردم نهاد سبب تقویت ،بهبود و ارتقا دانش و رفتار بهداشتی در جامعه میشود که این امر تنها با
همکاری مردم  ،سازمانهای مردم نهاد ،سیاستگذاران و مسئوالن ارگانها میسر است .
وی گفت :تامین سالمت افراد جامعه امری همگانی است و تامین ،حفظ و ارتقاسالمت به اقدامات
جمعی و مشارکت بین تمام اعضا و نهادهای دولتی و غیر دولتی بستگی دارد.
حوادث طبیعی قابل کنترل هستند
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریزدربخش دیگری از سخنان خود گفت  :در
سالهای دور حوادث طبیعی ،اجتناب ناپذیر ،ناگهانی و غیر منتظره و به نوعی خشم طبیعت تلقی
میشدند که در بسیاری از موارد غیرقابل کنترل و پیشگیری هستند اما در دهههای اخیر نگرش
و درک درستی از آنها بدست آمده که سبب کاسته شدن از خساراتهای ناشی از حوادث گردیده
است .
صادقی افزود :در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه راهبردها و برنامههای مختلف برای
پیشگیری و کاهش بروز و شدت حوادث مختلف از روی میز سیاستگذاران و برنامه ریزان به مجریان
در سطوح ملی و منطقه ای منتقل شده است و نشان داده شده که انواع مختلف حوادث قابل
پیشگیری هستند و میتوان هم بروز آنها را کاهش داد و هم از شدت خسارات آنها کاست.
مقابله با مخاطرات طبیعی یک تکلیف است
وی ادامه داد :اقدام برای کاهش و بروز و کاستن از شدت آسیبهای ناشی از حوادث باید یک
تکلیف و جزئی از عملکرد هر مسئول در سطوح استانی ،شهرستانی و حتی روستایی باشد و ایمن
بودن کشور برای آحاد مردم به یک وظیفه انسانی و الزامی مبدل گردد .
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریزیاد آور شد :آسیبهای انسانی بسیار
زیاد و زیانهای بزرگ اقتصادی و مالی ناشی از حوادث و بالیا یکی از مهمترین مشکالت سالمت
کشور و مردم عزیز میباشند که باید با یک عزم ملی و همکاری ،برنامهریزی الزم در زمینه پیشگیری
و کاهش خطرات انجام شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

دوشنبه  2خرداد  1401شماره6220

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی تاکید کرد:

مدیرگروه توسعه شبکه:

توجه به اهمیت سالمت در زندگی فردی و اجتماعی
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی در مصاحبه با جام جم در خصوص هفته سالمت گفت:
نامگذاری  17تا  23اردیبهشت  1401به مناسبت روز جهانی بهداشت و با پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان با
این هدف است که به اهمیت سالمت در زندگی فردی و اجتماعی ،جایگاه آن در توسعه مداوم و پایدار توجه
بیشتری داشته باشیم.
حسین خسروشاهی افزود :امسال سازمان جهانی بهداشت شعار «سالمت سیاره ما ،سالمت ما» را برای هفته سالمت انتخاب نمود .وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نیز تمرکز برنامههای این هفته را بر موضوع نقش همکاری و همگامی مردم ،مسئوالن و سازمانهای مردم نهاد در تحقق اهداف
هفته سالمت قرار داد تا به این وسیله به خوبی نشان دهد که تحقق اهداف سالمت محور در جامعه جز با همکاری همگانی امکان پذیر نمی باشد .وی
تصریح کرد :در همین راستا شنبه  ۱۷اردیبهشت؛ نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت ،یکشنبه  18اردیبهشت؛ نقش
مردم ،مسئوالن ،سمنها در دستیابی به انرژی پاک ،دوشنبه  ۱۹اردیبهشت؛ نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در مدیریت حوادث و بالیا ،سه شنبه 20
اردیبهشت ؛ نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت ،چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت؛ نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در
تولید پاک و مدیریت پسماندها ،پنج شنبه  ۲۲اردیبهشت؛ نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و جمعه  ۲۳اردیبهشت؛ به نام
نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در کاهش /کنترل مصرف دخانیات نامگذاری گردید.

هدف ارتقای کمی و کیفی عادالنه
شاخصهای سالمت است
مدیرگروه توسعه شبکه با اشاره به عملکرد این گروه گفت :هدف عمده گروه توسعه شبکه و ارتقا سالمت
ارتقای کمی و کیفی عادالنه شاخصهای سالمت است.
ابوالفضل جدی در ادامه افزود :مهمترین مساله تقویت ،بازسازی و گسترش نظام شبکه بهداشت کشور است که باعث دسترسی عادالنه همه آحاد
جامعه به خدمات سالمت ،عدالت آموزشی ،درمانی و پژوهشی ،توزیع متوازن و عادالنه نیروی انسانی ،تقویت و همه گیری و پوشش حداکثری بیمه پایه
سالمت ،ارتقای کمی و کیفی پژوهشهای کاربردی و تامین منابع پایدار در بخش سالمت میگردد .وی تصریح کرد :معاونت بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی تبریزدر راستای اجرای اهداف فوق برنامه ریزی الزم را انجام داده و و در حال حاضر با  1255واحد ارایه دهنده خدمت شامل خانههای بهداشت و
مراکز خدمات جامع سالمت ،پایگاه سالمت  ،واحد مراقبت مرزی و مرکز آموزش بهورزی با تعداد  11087واحد ملکی و زیر بنای  329814متر مربع و با تعداد
 5958نفر پزشک ،بهورز ،مراقب سالمت ،دندانپزشک و سایر نیروها در حال ارائه خدمات سالمت به جمعیت تحت پوشش میباشد.

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای
غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

مدیرگروه سالمت نوجوان ،جوان و مدارس استان خبر داد:

مراقب فشارخونتان باشید

برنامههای گروه سالمت نوجوان،
جوان و مدارس در هفته سالمت

هفته سالمت در سال جاری از تاریخ تا  23اردیبهشت با شعار «سالمت ما ،سالمت سیاره ما» در استان
آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور برگزار گردید .مدیر گروه سالمت نوجوان ،جوان و مدارس استان در مصاحبه با جامجم در خصوص
برنامههای این گروه در هفته سالمت ،گفت :در راستای اجرای برنامههای این هفته ،جلسه هماهنگی مرکز بهداشت استان و شهرستان تبریز با
آموزش و پرورش ناحیه  4در برنامه نمادین زنگ سالمت در مدرسه حضرت معصومه برگزار گردید.
همچنین شهرستانهای استان نیز با تشكیل كمیته برنامهریزی و اجرایی هفته ارتقای سالمت مدارس با آموزش و پرورش ،برنامههای هفته
سالمت را به مرحله اجرا رساندند.
دکتر رضا عزیز زاده با تشریح دیگر برنامههای این گروه ادامه داد :تشكیل كمیته برنامه ریزی و هماهنگی هفته سالمت با گروههای كارشناسی و
معاونت بهداشتی ،برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی با موضوعات ابالغی استان در شهرستانها ،بازدید از وضعیت بهداشت محیط مدارس
براساس پروتکل بهداشتی نسخه  90از دیگر برنامههای برگزار شده این گروه در استان بود.
برگزاری برنامههای مختلف در تبریز و سایر شهرستانها
وی افزود :در  17اردیبهشت برنامه نمادین زنگ سالمت در مدارس سراسر استان با همكاری آموزش و پرورش و با حضور مقامات بلند پایه استانی
برگزار گردید .یکی از بخشهای این برنامه قرائت بیانیه دانشآموزی مشترک با آموزش و پرورش بود .همچنین برگزاری مسابقات مختلف نقاشی با
موضوعات بهداشتی و مرتبط با روز شمار هفته سالمت از طریق ستاد شهرستانها در کلیه مدارس و اهدای جوایز به برگزیدگان ،برگزاری كالسهای
آموزشی برای دانش آموزان ،كاركنان و اولیای دانش آموزان با موضوعات روز شمار هفته سالمت ،برگزاری مسابقات ورزشی كوه پیمایی و پیاده روی
برای دانش آموزان و برگزاری برنامه صبحانه سالمت در طبیعت به مناسبت هفته سالمت در بین دانش آموزان مدارس شهرستانها با محوریت
تغذیه سالم از دیگر برنامههای این هفته بود که میتوان به آنها اشاره کرد.
عزیززاده تهیه و توزیع مواد آموزشی از قبیل تراكت ،پمفلت ،پوستر و  ...برای نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز ،برگزاری جشنواره غذا
سالم در مدارس شهرستان تبریز و سایر شهرستانها و اهدای جوایز و آموزش آیتمهای هفته سالمت ،راه اندازی ایستگاه تغذیه سالم به مناسبت
این هفته در سراسر استان ،برگزاری همایش پیاده روی با هماهنگی و همکاری اداره آموزش و پرورش ،شبکه بهداشت و درمان خداآفرین و اداره
ورزش و جوانان در شهر عاشقلو و اهدا جوایز پیاده روی به پرسنل بهداشت و درمان ،پیاده وری و پاکسازی زباله در پارک جنگلی و اهدای جوایز به
دانش آموزان پویندگان شاهد شهرستان میانه در  20اردیبهشت را از دیگر برنامههای این گروه در هفته سالمت دانسته و اظهار داشت :در راستای
اجرای باشکوه تر این هفته برنامه متعددی را در سراسر استان برگزار نمودیم که آموزش کارشناسان بهداشت محیط و بالیای شهرستان هوراند در
مدارس به همراه دعوت از هالل احمر جهت آموزش عملی ،مسابقات ورزشی در مدارس استثنایی ایثار و عمار شهرستان میانه ،تجلیل از سفیران
سالمت دانشآموزی با حضور فرماندار ،نماینده مجلس و مسئوالن شهرستانی و ریاست شبکه هشترود در  ۱۸اردیبهشت ،برگزاری دورههای
ضمن خدمت آموزش فرهنگیان با عنوان بیماریهای واگیر و موضوعات روز شمار ،برگزاری جلسه آموزشی با موضوع آسم برای مربیان ور ابطان
بهداشت نواحی آموزش و پرورش تبریز در هفته سالمت و ویزیت رایگان دندانپزشکی و بیماریابی دانش آموزان مدرسه شهید کریمی در شهرستان
هشترود از جمله این برنامهها بود.

دکتر جبرئیل شعربافی در خصوص فشار خون اظهار کرد :طبق آمار در جهان از هر  ۱۰نفر بزرگسال ،سه نفر
ً
فشارخون باال دارند که تقریبا  ۱.۲۶میلیارد نفر از مردم جهان فشارخون باال داشته و حدود  ۵۰درصد آنها
ً
کامال از وضعیت خود بیخبرند و بعضی از آنها هم که مطلع هستند ،هیچ دارویی دریافت نمیکنند.
وی ادامه داد :در افراد با فشارخون باال ،خطر سکته مغزی چهار برابر بیشتر و خطر سکته قلبی دو برابر بیشتر از افرادی است که دارای فشارخون
طبیعی هستند؛ بنابراین در سال  ۲۰۰۲این بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت بهعنوان قاتل خاموش نامیده شده است.
وی در رابطه با انواع فشارخون باال ،افزود :فشارخون باال بر اساس عوامل ایجاد کنندهی آن به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم میشوند؛ فشارخون
اولیه شایعتر از نوع ثانویه بوده و  ۹۸درصد موارد فشارخون باال از این نوع هستند که اکثریت افراد بزرگسال دارای فشارخون باال در این گروه قرار
میگیرند.
شعربافی خاطرنشان کرد :گرچه علت آن ناشناخته است اما به نظر میرسد ترکیبی از عوامل ژنتیک ،رژیم غذایی ،شیوه زندگی و سن در بروز این
بیماری نقش داشته باشند.
ً
وی گفت :فشارخون ثانویه نیز معموال به خاطر یک عارضه یا بیماری یک ارگان دیگر بوجود میآید؛ آسیبهای کلیوی ،فعالیت بیش از حد غدد
فوق کلیوی ،دیابت ،اختالل غدد تیروئید و هیپر تیروئیدی وقفه تنفسی در خواب ،تومورها و بعضی شرایط خاص مربوط به بارداری باعث ایجاد این
نوع فشارخون میشوند .وی یادآور شد :فشارخون باال در ابتدا بدون عالمت است اما به تدریج منجر به بروز عوارض یا بیماری دیگری مانند بیماری
کلیوی ،بیماری قلبی و ...میشود ،عالمتدار شده و عالئم مربوط به بیماری فشارخون باال را نشان میدهد.
وی در ارتباط با دالیل ایجاد فشار خون باال ،بیان کرد :دالیل ایجاد فشار خون باال عبارتند از  :سوابق ژنتیکی یکی از دالیل فشارخون باال است؛ در
صورت ابتال یکی از اعضای خانواده به فشار خون باال احتمال ابتالی سایر اعضای خانواده زیاد است.
وی گفت :افرادی که وزن باالتر از حد طبیعی دارند ،شانس بیشتری برای ابتال به فشار خون باال دارند ،فعالیت بدنی کم ،مصرف الکل ،مصرف
زیاد نمک ،مصرف سیگار و مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی از دالیل افزایش آن هستند؛ بانوانی که از قرص ضد بارداری خوراکی استفاده
ً
میکنند ،احتمال بیشتری برای ابتال به فشار خون باال دارند ،مخصوصا اگر همزمان سیگار بکشند؛ بنابراین باید در صورت استفاده از آنها تحت نظر
باشند.
وی در خصوص شرایط اندازه گیری فشارخون ،یادآور شد :حداقل پنج دقیقه قبل از اندازه گیری استراحت کنید ،حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری
فشارخون فعالیت بدنی شدید انجام ندهید ،حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون از مصرف غذای سنگین ،کافئین(قهوه و چای) ،الکل،
ً
دارو ،نوشیدنیهای محرک و مواد دخانی(سیگار ،قلیان و )...بپرهیزید و ترجیحا جهت سهولت در اندازه گیری از پوشیدن لباس با آستین تنگ اجتناب
کنید.
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان تاکید کرد :مراجعه منظم به پزشک ،مصرف دارو بهطور منظم،
رعایت رژیم غذایی مناسب (کم نمک ،کم چرب ،افزایش مصرف حبوبات و مصرف میوه و سبزیجات) ،عدم مصرف سیگار و الکل ،کنترل وزن و
داشتن فعالیت بدنی منظم از اقدامات الزم برای کنترل فشار خون باال است.

مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

مدیر گروه آزمایش و دارو خبر داد:

برنامههای گروه آموزش و ارتقای سالمت در هفته سالمت

جایگزین نمودن روشهای مناسب و کاربردی
به منظور اصالح روشهای مرسوم
مدیر گروه آزمایش و دارو در گفتگویی با اشاره به عملکرد گروه آزمایش گفت :عملکرد این گروه شامل
پیشبینی و تهیه متون و بستههای آموزشی ،برگزاری کارگاه و اجرای برنامههای آموزشی و بازآموزی برای کارکنان رشته علوم آزمایشگاهی ،اتخاذ
روشهای کاربردی و جایگزین نمودن روشهای مناسبتر به منظور اصالح روشهای مرسوم و متداول در آزمایشگاههای تابعه و برنامهریزی است
دکتر رضا یوسفی در ادامه گفت :همچنین پیگیری ،پایش و نظارت مستمر بر کنترل کیفی و استقرار سیستم تضمین کیفیت در بخشهای مختلف
آزمایشگاههای حوزه معاونت بهداشتی و از همه مهمتر راهاندازی و انجام آزمایشهای مولکولی تشخیص کرونا از دیگر اقدامات این گروه بوده که
همه اینها در کنار انجام آزمایشات گروهی هدف و بیماران مراجعه کننده صورت میگیرد.
وی تصریح کرد :عملکرد این گروه در بخش دارو ،شامل تامین دارو برای بیماران ،تامین مکملهای دارو برای گروههای هدف از جمله کودکان ،زنان
باردار و سالمندان و  ،...تامین داروهای ترالی اورژانس در مراکز و تامین داروهای مورد نیاز برای درمانهای ساده در خانههای بهداشت میباشد.

مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تشریح برنامههای این گروه در هفته سالمت گفت :طراحی
برنامه عملیاتی هفته سالمت ،هماهنگی با رابطان سالمت ادارات ،سمنها ،نیروهای نظامی و انتظامی و اصناف ،تدوین انتظارات از هر سازمان در
هفته سالمت ،تشکیل جلسات برون بخشی با ادارات و سازمانهای ذینفع در هفته سالمت ،ابالغ و اجرای برنامه آموزش گروهی ،چهره به چهره و
مجازی در مراکز  ،خانههای بهداشت ،ادارات ،بانکها ،اصناف و نیروهای نظامی و انتظامی ،تدوین کارپوشه گزارش عملکرد هفته سالمت و ارسال به
شهرستانها و اطالع رسانی و تبلیغات محیطی با مشارکت شهرداران و  .....از مهمترین اقدامات این گروه در هفته سالمت بود.
توفیق علیزاده با اشاره به تولید و توزیع رسانههای چاپی و تصویری در مراکز  ،خانههای بهداشت ،ادارات ،بانکها ،اصناف ،نیروهای نظامی و انتظامی،
مدارس ،بیمارستانها ... ،در هفته سالمت به بیان دیگر برنامههای این گروه پرداخته و افزود :برگزاری برنامههای نمادین از قبیل پیاده روی ،کوه
پیمایی و مشارکت در برگزاری نمایشگاههای هفته سالمت ،برگزاری جشنوارههای غذا ،برگزاری مسابقات نقاشی ویژه هفته سالمت در بین دانش
آموزان ،تقدیر از سفیران سالمت دانش آموزی و برگزاری همایشهای هفته سالمت از دیگران اقدامات گروه آموزش و ارتقای سالمت در این هفته
بود.

رئیس گروه بهداشت حرفهای آذربایجان شرقی:

شدت مصرف انرژی در کشور ماحدود  ۲.۵برابر متوسط جهانی است

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،رئیس گروه
بهداشت حرفهای مرکز بهداشت استان
آذربایجان شرقی گفت :متأسفانه بر اساس آمار
منتشر شده ،شدت مصرف انرژی در کشور ما
ً
تقریبا  ۱۵برابر ژاپن ،حدود دو برابر چین و حدود
 ۲.۵برابر متوسط جهانی است که متاسفانه آمار
بسیار تکاندهندهای است و باعث ایجاد یک
وضعیت نگرانکننده در کشور شده است.
مجتبی غفاری با توجه به اینکه دومین روز از
هفته سالمت ،نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها
در دستیابی به انرژی پاک نامگذاری شده است،

در خصوص اهمیت کاهش مصرف انرژی و
استفاده از انرژیهای پاک در واحدهای کاری
اظهار کرد :انرژی پاک به آن دسته از انرژیهای
تجدیدپذیری گفته میشود که از منابع طبیعی
به دست میآیند؛ یک منبع انرژی تجدید پذیر
از طریق یک منبع طبیعی یا فرآیندهایی حاصل
ً
میشود که مجددا در حال تجدید و تولید
هستند.
وی ادامه داد :منابعی مانند نور خورشید و
نیروی باد ،مواردی که مداوم در حال درخشش
یا در حال وزیدن هستند ،جزو همین دسته قرار
میگیرند؛ حتی اگر دسترسی به این منابع در
محدودیت زمانی و مکانی باشد ،باز هم همیشه
وجود دارند .وی افزود :بهمنظور بررسی وضعیت
مصرف انرژی در کشور و چالشهای مهم ،ذکر

چند نکته الزامی است؛ سوختهای پایه فسیلی
که کشور ما از نعمت وفور آن بهرهمند است،
از یک طرف تاکنون برای مصرفکننده ایرانی
ارزان بوده و به همین دلیل در تولید و مصرف
آن مدیریت نمیشود و از طرف دیگر ،آالینده
محیطزیست هستند.
غفاری خاطرنشان کرد :با وجود اثبات آالیندگی
آن ،ارزان بودن ،بومی بودن و قابل دسترس
بودن آن ،ما را از اندیشیدن به منابع انرژی
جایگزین دور نگه میداشت؛ بنابراین مصرف
سرانه حاملهای انرژی در ایران حدود چهار تا
پنج برابر کشورهای پیشرفته است ،از طرف دیگر
شدت مصرف انرژی در تمامی بخشهای کشور
باال است که این به معنای پایین بودن کارایی
انرژی در ایران است.

وی همچنین یادآور شد :نکته مهم دیگر
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک مانند
انرژی هستهای ،انرژی خورشیدی و استفاده از
گاز که عالوه بر کاهش هزینههای انرژی ،آثار سوء
محیط زیستی نیز ندارند.
وی گفت :مبحث دیگر موضوع مدیریت مصرف
انرژی ،ترکیب انرژی است که اکنون حدود ۸۰
درصد حاملهای مصرف شده در ایران سوخت
فسیلی هستند و باید در سبد مصرف انرژی
از انواع انرژی به خصوص انرژیهای پاک مانند
هستهای ،خورشیدی و باد استفاده شود اما
به رغم ظرفیت باالی بسیاری از مناطق کشور،
سرعت به کارگیری آن بسیار پایین است و حتی
در نیروگاههای تولید برق نیز به اندازه کافی از گاز
استفاده نمیشود.

رئیس گروه بهداشت حرفهای آذربایجان شرقی
با بیان اینکه با توجه به حساسیت موجود،
میتوان مشکالت تامین انرژی را به چهار بخش
تقسیم کرد ،متذکر شد :عدم توجه به مصرف
بهینه انرژی در خانوارها ،اماکن دولتی ،شرکتها
و بطور کلی کلیه بخشهای جامعه ،نبود اهتمام
جدی در کلیه سطوح جامعه جهت جایگزینی
استفاده از انرژیهای پاک بجای انرژیهای
آلوده ،فقدان زیرساختهای الزم مشکالت در
دسترسی و تامین تکنولوژی و تجهیزات مورد
نیاز که بخش اعظم آن مربوط به تحریمهای
ظالمانه است.
وی ادامه داد :افزایش تولید راندمان برق در
کشور نیز از جمله مسائل دیگری است که این
مشکل مسأله ملی محسوب میشود و به

این معناست که در سالهای گذشته باتوجه
به راندمان پایین تولید برق در کشور میان
 ۳۳تا  ۳۶درصد بخش اعظم سرمایه ملی تلف
میشود .وی در پایان در خصوص راهکارهای
مدیریت در مصرف انرژی تاکید کرد :تالش در
جهت ساخت منازل مسکونی و همچنین مراکز
دولتی و خدمات رسان سبز و مدرن و متناسب
با شرایط اقلیمی و رعایت الگوهای مصرف ،اتخاذ
تدابیری برای استقرار الگوهای مصرف بهینه در
کوتاه مدت ،ارائه آموزشهای الزم به مردم ،انجام
اصالحات ساختاری راهبردی برای کاهش مصرف
ی و تالش در جهت تهیه زیرساختهای الزم
انرژ 
و تامین تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز جهت
تولید انرژی پاک از جمله راهکارهای مدیریت
مصرف انرژی است.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

دوشنبه  2خرداد  1401شماره6220

رئیس اداره کاهش خطر بالیا و حوادث معاونت

مدیر گروه سالمت دهان و دندان در هفته سالمت:

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

گزارش عملکرد گروه سالمت دهان و دندان در سال 1400

اهمیت آ گاهی مردم از روشهای خودمراقبتی در برابر بالیا و حوادث
رئیس اداره کاهش خطر بالیا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد :با توجه به
افزایش بالیا و حوادث طبیعی در جهان به دلیل تغییرات اقلیمی و آب وهوایی .
اهمیت توجه هر چه بیشتر به مقوله مدیریت بالیا وحوادث و تدوین و ابالغ اسناد باالدستی ،بیش از پیش نمود پیدا کرده و در این میان اهمیت رویکرد
پیش فعال و لحاظ نمودن تمام جنبههای مخاطرات در راستای پیشگیری و کاهش آسیبها و همچنین پاسخ و مقابله اصولی وعلمی در مواجهه با بالیا و
شرایط اضطراری رویکرد مهم حوزه سالمت میباشد.
با توجه به شعار هفته سالمت در خصوص نقش مردم ،مسئوالن و سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بالیا و حوادث برنامههای متعددی در تحقق این
شعار برنامه ریزی شده است  .بهروز محمد علیزاده گفت :از اهم اقدامات انجام یافته میتوان به ارزیابی ایمنی  ۱۴۰۰واحد بهداشتی در استان که همه ساله
انجام میگردد اشاره کرد و همچنین تدوین برنامه مدیریت پاسخ به شرایط بحرانی که خوشبختانه درتمامی واحدهای ستادی ومحیطی و آموزش خانوارهای
تحت پوشش مراکز بهداشتی اشاره کرد که به صورت الکترونیکی در سامانه سیب وزارت بهداشت انجام میگیرد .تجهیز و سازماندهی تیمهای واکنش
سریع در کلیه شبکههای استان از جمله کارهای ارزشمند انجام شده است .

مدیر گروه سالمت روانی اجتماعی و
پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی :

جامعه با اختالالت بزرگ روانشناختی رو به رو ست
وی با اشاره به اجرای طرح ملی پایش سالمت روان در کشور ،ضمن اعالم اجرای این طرح در استان آذربایجانشرقی
افزود :نتایج پیمایش اول در سال  89نشان داد که  25درصد از جمعیت در سنین  15تا  64سال با یکی از اختالالت
روانی دست و پنجه نرم کرده این طرح نشان داد که متاسفانه بیش از  64درصد از افراد مبتال از خدمات سالمت روان بهره مند نبوده اند.
ً
اکنون از این طرح تقریبا  10سال میگذرد و پیمایش جدیدی باید صورت بگیرد تا وضعیت سالمت روان مردم این سرزمین را تبین کند و پیامهای الزم را برای
سیاستگذاران حوزه سالمت عمومی ارائه دهد تا بر مبنای آن سیاستها و برنامههای جدید را تدارک و تصمیم گیری کنند .در این راستا طرح پیمایش ملی
سالمت روان از اواخر اردیبهشت تا اواخر تیر سال جاری در استان به مرحله اجرا در میآید و تیم سالمت روان در قالب پرسشگران به خانوارهای منتخب
مراجعه و وضعیت سالمت روانی و اجتماعیشان را مورد ارزیابی قرار میدهند .اصل رحیمی در پاسخ به این سئوال که وضعیت سالمت روان در استان چگونه
است؟ گفت؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از طریق نظام شبکه و مراقبتهای اولیه بهداشتی سه نوع خدمت را در سه سطح « همگانی،
انتخابی و موردی» برای مردم عزیز استان تدارک و ارائه میکند.در سطح همگانی ،هدف توانمندسازی عموم مردم و افزایش توان خودمراقبتی آنها در قبال
مسائل و مشکالت روانی اجتماعی است که این هدف از طریق آموزش مهارتهای زندگی ،مهارتهای فرزند پروری ،خودمراقبتی و پیشگیری از خشونت
خانگی و اعتیاد به دخانیات ،الکل و مواد در جمعیت تحت پوشش مراکز سالمت مورد پیگیری قرار میگیرد .همچنین در این سطح ،غربالگری دوره جمعیت
تحت پوشش مراکز سالمت با هدف تشخیص و مراقبت به موقع اختالالت روانی ،وابستگی به مواد مخدر و الکل و دخانیات و نیز خشونت خانگی مورد توجه
و پیگیری قرار میگیرد .یکی از این خدمات غربالگری سالمت روان است که از ابتدای سال  98نزدیک به  76درصد جمعیت باالی  5سال استان برای دومین بار
بعد از تحول نظام سالمت مورد غربالگری قرار گرفته و  10درصد از این جمعیت دارای نشانگان اختالل روانی بودهاند ،از این جمعیت بیش از  230هزار نفر دارای
اختالل روانپزشکی تشخیص داده شده و متاسفانه  50درصد از اینها دارای اختالالت خلقی و افسردگی بوده و  37درصد اختالالت اضطرابی هستند و اکنون
تحت نظر پزشکان حانواده و کارشناس سالمت روان و رفتار( روانشناس) مراکز سالمت روان هستند.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

اهمیت واکسیناسیون عمومی
در پیشگیری از بیماریهای واگیر

یهــای واگیر دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز به تشــریح اهمیــت تزریق واکســن در
مدیــر گــروه پیشــگیری از بیمار 
پیشگیریاز بیماریهایواگیر پرداخت.
دکتر سیمین خیاطزاده در رابطه با تاثیر واکسنها در پیشگیری از بیماریهای واگیر افزود :اکنون اگر در دنیایی عاری از اکثر بیماریهای عفونی زندگی میکنیم به
دلیلاستفادهاز واکسنهایمختلفبر علیهبیماریهاییمانند آبله،سرخک،فلجاطفال ،کزاز،هپاتیت،سیاهسرفهو...است.
وی ادامه داد :سالها است که به دنبال استفاده از واکسن سرخک موفق به حذف آن شدهایم و تعداد موارد شناسایی شده کاهش یافته است اما واکسینه
نشدن افراد در کشورهای دیگر ،میتواند تهدیدی بر افزایش موارد در کشور ما نیز باشد و اقدام به موقع مانند واکسیناسیون اتباع خارجی کمک کننده است.
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون در شیوع ویروس کرونا متذکر شد :با شیوع ویروس
کرونا نیز واکسیناسیون بر علیه آن در استانها آغاز شــد و ما جزو اســتانهای برتر در این زمینه بودیم و وضعیت آبی و زرد شهرستانهای استان ،صفر شدن
موارد فوتی و کاهش بستریها به زیر  ۳۰نفر از تأثیرات واکسن است.
خیاط زاده در پایان یادآور شــد :تمامی گروههای ســنی باالی پنج ســال میبایســت بر علیه بیماری کرونا واکســینه گردند و ب ه ویژه گروه ســنی باالی  ۷۰سال برای
تکمیل دزهای چهارم واکسن کرونای خود باید مراجعه کنند؛ اکنون برای تمامی افراد  ۷۰سال به باال در صورت تزریق دوز سوم آماده تزریق دوز چهارم هستیم و
برای کادر بهداشت و درمان و در گروه سنی  ۱۸ســال به باال در صورت داشتن بیماری زمینهای دز چهارم تزریق م یشــود .همچنین در گروه سنی  ۱۲تا  ۱۸سال در
صورت وجود بیماری زمینهای باید دز سوم خود را تزریق کنند.

رئیس گروه سالمت محیط و کار مرکز بهداشت آذربایجان شرقی:

تاثیر محیط زیست بر سالمت جامعه
رئیس گروه سالمت محیط و کار مرکز بهداشت آذربایجان شرقی گفت :کشور ما متاسفانه از ُبعد وضعیت
سالمت محیط و شاخصهای زیست محیطی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و با میانگینهای جهانی
فاصله بسیاری دارد بطور مثال میزان تولید زباله در ایران  ۱۰برابر متوسط جهانی است.
دکتر محمد قنبری به مناسبت هفته سالمت و تاثیر محیط در سالمتی انسانها ،اظهار کرد :در محیط سالم است که پرورش انسانهای سالم اتفاق میافتد،
هر جامعه توسعه یافتهای متشکل از انسانهای سالم و توانمند آن جامعه است و توسعه پایدار ،توسعهای است که محور آن انسان باشد و موجب
سعادت ،تعالی و رشد سایر انسانها شود.
وی ادامه داد :افراد آگاه ،منابع آیندگان را اعم از سالمت ،اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و  ...به خطر نمیاندازند؛ بنابراین رشد پایدار را تضمین میکنند و توسعه را
در تمامی زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایجاد میکنند .وی افزود :در اصل ،هر نسل باید منابع آب ،هوا و خاک را حفظ کرده و برای نسلهای آینده
نگهداری کند و عوامل خطرزای سالمت در محیط را شناسایی کرده و برای بهبود آنها تالش کند .قنبری در خصوص چالشهای موجود در سالمت محیط
نیز بیان کرد :توجه به سالمت مواد غذایی از مزرعه تا سفره ،دستیابی به انرژی پاک و کاهش آالیندههای محیطی و گازهای گلخانهای ،مدیریت سالمت آحاد
جامعه در حوادث و بالیا ،مدیریت مناسب و بهینه پسماندها و اهمیت دادن به تولید پاک در کاالهای مورد مصرف در جامعه ،کاهش مصرف دخانیات
در محیطهای شهری و خانوادگی از جمله چالشهای موجود در بحث سالمت محیط هستند که روز به روز اهمیت آن در جامعه بیشتر نمایان میشود.
وی با اشاره به راهکارهای پیشگیری از چالشهای موجود ،گفت :ایجاد بستر مناسب در عمل آوری محصوالت غذایی بهصورت سالم و بهداشتی در حیطه
کشاورزی ،باغداری ،دامپروری و نظایر آنها میتواند به سالمت و بهداشت مواد غذایی کمک کند.وی خاطرنشان کرد :توجه به صنعت و تکنولوژی بهرهبردار
از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی ،باد ،آب ،هستهای و انرژی گرمایی درون زمینی همراه با تولید محصوالت کاربردی در زندگی بشری و ارتقاء
فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک ،میتواند در کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و آالینده موثر واقع شود.رئیس گروه سالمت محیط و کار مرکز بهداشت
آذربایجان شرقی اضافه کرد :کسب دانش و آگاهی از سوی افراد جامعه در نحوه برخورد با حوادث و بالیای طبیعی از سوی ارگانهای ذیربط مانند آموزش
و پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مراکز بهداشتی و درمانی و جلب همکاری تمامی ارگانها در رشد و تعالی فرهنگ عمومی ،حفظ منابع انرژی ملی را در پی
دارد و بر سالمت محیط نیز تاثیر وافری میگذارد.وی متذکر شد :تغییر رفتار و عادت مردم در تولید زباله و مدیریت آن با هدف کاهش تولید پسماند از مرحله
انتخاب کاال و اجناس خریداری شده تا مراحل مصرف و دفع نهایی با برنامهریزیهایهای سازمانهای متولی نظیر شهرداریها و سازمان مدیریت پسماند
وضعیت موجود را بهبود میبخشد و از تحمیل بار آلودگی بر زمین میکاهد.وی در پایان تاکید کرد :جلوگیری از گسترش صنعت تولید دخانیات و کاهش
دسترسی آحاد جامعه به محصوالت دخانی در جامعه ،وضع قوانین بازدارنده در مقابل ترویج مصرف دخانیات و مهمتر از همه ،درک واقع بینانه خانوادهها از
عوارض و عواقب جسمانی و اجتماعی مصرف دخانیات در اشکال مختلف نظیر قلیان و سیگار ضروری بنظر میرسد.
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مدیر گروه سالمت دهان و دندان در هفته سالمت به ارائه آمار و عملکرد این گروه در سال  1400پرداختند و
عنوان کردند:برنامههای گروه سالمت دهان و دندان دارای چهار گروه هدف شامل کودکان زیر  3سال ،کودکان
 3-5سال ،کودکان  6-14سال و مادران باردار و شیرده میباشد .خدمات ارائه شده به گروه هدف ذکر شده در
سال  1400به شرح ذیل میباشد :خدمات سطح یک در شهرها توسط مراقبان سالمت در مراکز خدمات سالمت و در روستاها توسط بهورزان در خانههای
بهداشت ارائه میگردد .و خدمات درمانی دندانپزشکی در شهرها و روستاها در مراکز خدمات جامع سالمت توسط دندانپزشکان ارائه میگردد.
دکتر میکائیل علیپور به تشریح خدمات ارائه شده پرداختند و اظهار داشتند :بسته خدمتی سطح یک شامل معاینه دهان ودندان ،آموزش بهداشت
دهان و دندان ،وارنیش فلوراید تراپی کودکان و توزیع مسواک انگشتی برای کودکان زیر سه سال میباشد .ارائه دهندگان خدمات سطح یک بهداشت دهان
و دندان مراقبین سالمت در شهرها و بهورزان در روستاها میباشند .خدمات فوق بصورت رایگان و بدون دریافت هزینه ای از مراجعه کنندگان انجام
میگیرد .در سال  1400تعداد افراد دریافت کننده این بسته خدمتی در سراسر استان در بخش معاینه دهان ودندان  ، 278196نفر در بخش وارنیش فلوراید
تراپی  165323نفر و در بخش توزیع مسواک انگشتی  75306نفر بود.
وی در خصوص بسته خدمتی سطح دو که شامل خدمات درمانی دندانپزشکی میباشد ،عنوان کرد :این بسته شامل معاینه دهان و دندان ،آموزش
بهداشت دهان و دندان ،کشیدن دندان ،ترمیم دندان ،فیشورسیالنت دندان  ،جرمگیری و پالپتومی دندان میباشد .این خدمات در شهرها و روستاها
در مراکز خدمات جامع سالمت دارای واحد دندانپزشکی و توسط دندانپزشکان ارائه میگردد .این خدمات برای گروههای هدف در روستاها و شهرهای
زیر بیست هزار نفر به صورت رایگان و برای گروههای هدف در شهرهای باالی بیست هزار نفر با %30تعرفه دولتی ارائه میگردد .در سال  1400تعداد خدمات
دندانپزشکی ارائه شده در سطح شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شرح ذیل میباشد :تعداد خدمت کشیدن دندان 57156
دندان ،تعداد خدمت ترمیم دندان  35593دندان ،تعداد خدمت فیشورسیالنت دندان  11945دندان ،تعداد خدمت پالپتومی دندان  7078دندان و تعداد
خدمت جرمگیری  4015نفر بود که تعداد کل خدمات درمانی دندانپزشکی ارائه شده به  115787خدمت رسید.
مدیر گروه سالمت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر پایان به تشریح شاخصهای سالمت دهان ودندان در استان پرداخته و
گفت :شاخص  DMFTکه بیانگرمجموع تعداد دندانهای دائمی پوسیده ،ترمیم شده و کشیده شده است این شاخص در کودکان  12ساله در کشور  1.84و
در استان آذربایجان شرقی  2.3میباشد و هدف مورد انتظار برای این شاخص  1میباشد و امید که با همت همکاران تالشگر درحوزه سالمت و حمایتهای
مسئوالن تا سال  1404به شاخص هدفمان برسیم .شاخص  caries freeکه نشان دهنده درصد کودکان فاقد پوسیدگی است که برای کودکان  12ساله این
میزان در کشور  40درصد ،در استان آذربایجان شرقی 33درصد و هدف مورد انتظار برای این شاخص  50درصد میباشد.

فتح اله پورعلی ،رئیس بهبود تغذیه جامعه استان:

افزایش شیوع سوء تغذیه در استان در پی شیوع کرونا
با پاندمی کووید  19و حاکم شدن شرایط کرونایی بر جامعه که در سه سال اخیر اتفاق افتاد ،به هر حال بروز
تغییرات نامناسب در وضعیت تغذیه ای و شاخصهای تغذیه ای جامعه محتمل بود .پاندمی کرونا و شرایط
ً
کرونایی به روشهای مختلف بر شرایط زندگی افراد تاثیر گذاشت و طبیعتا وقتی شرایط زندگی افراد تحت تاثیر قرار میگیرد احتمال تغییر وضعیت تغذیه
جامعه بیشتر میشود .در بحران کرونا برخی از خانوادهها ممکن است کارشان را از دست بدهند و از طرفی دیگر افزایش قیمت اقالم غذایی مزید بر علت
میشود که قدرت خرید اقالم غذایی مورد نیاز کمتر شود و درنتیجه احتمال بروز سوء تغذیه بویژه در گروههای آسیبپذیر جامعه زیادتر شود.
دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی به غذای سالم و کافی دو ستون اصلی امنیت غذایی هستند و هر کدام از اینها آسیب ببینند امنیت غذایی جامعه
فرد و جامعه به خطر میافتد .در استان آذربایجان شرقی در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال  1399برخی تغییرات نامناسب در شاخصهای تغذیه ای اتفاق افتاده
است که نیاز به توجه و مداخالت اساسی در سال  1401دارد .این تغییرات حکایت از افزایش سوء تغذیه در جامعه در انتهای سال  1400نسبت به انتهای
سال  1399دارند.
به طوری که:در نوجوانان استان مصرف لبنیات ،سبزیجات و میوهها در سال  1400نسبت به  1399کمتر شده است .البته ناگفته نماند که مصرف لبنیات،
سبزی و میوه در نوجانان استان ما نسبت به میانگین کشوری بهتر است .مصرف تنقالت در نوجوانان استان در سال  1400نسبت به  1399بیشتر شده
است و متاسفانه نوجوانان استان ما نسبت به میانگین کشوری تنقالت زیادی مصرف میکنند .در میانساالن استان هم مصرف گروههای غذایی لبنیات،
سبزیجات و میوهها در سال  1400نسبت به  ۱۳۹۹کمتر شده است ،هر چند که وضعیت استان ما در این سه شاخص نسبت به وضعیت کشوری بهتر است.
مصرف نوشابه و فست فود در میانساالن باز بیشتر شده و وضعیت استان ما نسبت به میانگین کشوری باالتر است .مصرف نمک در استان در سال 1400
نسبت به  1399بیشتر شده است .و نهایت ا شاخصهای مهم و اساسی که شاخصهای مربوط به س و تغذیه کودکان (کم وزنی ،الغری و کوتاه قدی) است و
سالها این شاخصها روند کاهشی داشتند و وضعیت استان نسبت به میانگین کشوری و نسبت به اکثر استانهای کشور در وضعیت خیلی خوبی بود
ولی متاسفانه هر سه این شاخصها در سال  1400نسبت به سال  1399افزایش یافته است .امیدواریم با مداخالتی که به هرحال شروع شده و طی سال
جاری و سالهای آتی انجام میگیرد بتوانیم این شاخصها را دوباره اصالح کنیم و ارتقا بدهیم.

مدیر سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

برای جایگزینی جمعیت ،نرخ باروری کلی باید به  ۲.۱برسد
ایشان در خصوص ساختار جمعیت و هرم سنی گفت :هرم سنی در سالهای قبل به شکل هرم واقعی بود به
طوری که قاعده هرم بهدلیل تعداد زیاد نوزادان ،کودکان و نوجوانان خصوصا در دهه  ۶۰و دهه  ۷۰کامال پهن تر بود
اما متاسفانه این هرم رفته رفته به شکل استوانه تبدیل شده است.
دکتر ناصر رهبری ادامه داد :جمعیت جوان یکی از مؤلفههای اقتدار کشور است که البته تنها از روی کاغذ نمیشود بحث فرزندآوری را ترویج داد؛ چرا که
عالوه بر فرزندآوری ،تاخیر در ازدواج ،باالبودن میانگین سن ازدواج ،تاخیر در فرزندآوری ،تک فرزندی ،و سایر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و در نهایت
بحث افزایش سالمندان نیز از عوامل موثر در جوانی جمعیت میباشد .وی در خصوص نرخ باروری نیز گفت :برای جلوگیری از کاهش جمعیت و جایگزینی
جمعیت موجود کشور بایستی نرخ باروری کلی حداقل به  2.1برسد یعنی هر خانم در دوره باروری به طور میانگین  2.1فرزند به دنیا بیاورد که متاسفانه اکنون
این نرخ  ۱.۶رسیده است که از طرفی موجب رشد منفی جمعیت و از طرف دیگر افزایش تعداد سالمندان خواهد شد که در چنین وضعیتی مجبور هستیم
بهعنوان کشوریمهاجرتپذیر از سایر کشورها نیروی کار جذب کنیم .از روز  ۱۷الی  ۲۳اردبهشت تحت عنوان هفته سالمت نامگذاری شده است و «سالمت
ما ،سالمت سیاره ما» شعار انتخاب شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای این هفته است .براساس این گزارش« ،نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در
تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت»« ،نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در دستیابی به انرژی پاک»« ،نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در مدیریت حوادث و
بالیا»« ،نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت»« ،نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در تولید پاک و مدیریت پسماندها»،
«نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره» و «نقش مردم ،مسئوالن ،سمنها در کاهش و کنترل مصرف دخانیات» اسامی هفت روز
هفته سالمت امسال هستند.

مجتبی فرحان مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی:

وظیفه روابط عمومی گسترش دامنه ارتباطات
و حضور در بطن رویدادهاست

روابط عمومی واحدی با وظایف متنوع ،سخت و در برخی موارد نفسگیر است که برآمدن از پس چالشهای آن
نیازمند همتی مضاعف و ارادهای قوی است .در پیکره این واحد سازمانی گاهی با برخی انتظارات روبرو میشویم که
پیش از شروع فعالیت در روابط عمومی مواجه شدن با آنها در مخیله نمی گنجید اما به ضرورت مجبور میشویم این انتظارات را برآورده کنیم اما چه بسا که با
برآورده کردن همان انتظارات ،کمترین تقدیری از روابط عمومی نمیشود.اما سوال اینجاست که با وجود چنین چالشهایی چه چیزی فعاالن حوزه روابط عمومی
را به طی کردن مسیر در این واحد سازمانی تشویق میکند؟ در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت آنچه هر کارمند یا مسئول روابط عمومی را به ادامه فعالیت
در این واحد وا میدارد ،همین تنوع و دست و پنجه نرم کردن با چالشهای جدید ،گسترش دامنه ارتباطات سازمانی و حضور در بطن همه رویدادهای مهم
است .این روحیه خستگیناپذیر و این حس زنده بودن که مواجهه همیشگی با مشکالت و چالشها ایجاد میکند در واقع همان آوای رودخانه خروشانی است
که از مصاف با سنگهای کف رودخانه به گوش میرسد و به راستی که همین مهم است که به روابط عمومی روحیه ادامه کار میبخشد .برای یک کارشناس
شیفته روابط عمومی ،دلسردی و خستگی کلمات خالی از معنا و مفهوم اند .او هر بار با انگیزهای مضاعف و روحیهای چند برابر به کار برگشته و با قلبی سراسر
امید ،هیجان و شور را به مخاطبان منتقل مینماید.
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دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
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گزارش تصویری زنگ
سالمت و جشنواره غذا

گزارش تصویری همایش هفته
سالمت و پدافند غیرعامل

گزارش تصویری نمایشگاه
سالمت و کوهپیمایی

عکس :حسین جنگ خواه

گزارش تصویری
تجلیل از تازه مادران

