
 

 :معاون درمان وزارت بهداشت در نشست خبری جوانی جمعیت

 های دوران بارداری حذف نشده است غربالگری  

دکتر سعید کریمی، در نشست خبری که همزمان با هفته سالمت و به 

مناسبت هفته ملی جمعیت، در استودیو سالمت وزارت بهداشت برگزار 

بتوانیم بحران پیری جمعیت و شد، اظهار کرد: هدف همه ما این است که  

کاهش فرزندآوری را در اسرع وقت حل کنیم. عوامل این بحث بسیار متعدد هستند و وزارت بهداشت هم به عنوان یکی از این عوامل 

 گر بوده و کمک کند، در قانون جوانی جمعیت دیده شده و وظایفی برای وزارت بهداشت تعیین شده و قصد ما   تواند تسهیلکه می  

کنیم که با امکاناتی که وزارت بهداشت دارد، بتوانیم به حتی بیش از این تالش می  .این است که به بهترین شکل قانون را اجرا کنیم

کنم که مهمتر از بحث جمعیت در کشور وجود ندارد، زیرا بحث سرمایه انسانی است. زمانیکه   رفع این مشکل کمک کنیم. فکر می

تر   های ترتیب داده شده در این جهت است که بتوانیم سریع  شود. برنامه  ها کشور دچار آسیب می  در همه زمینهکشورمان پیر شود،  

 .از این بحران خارج شویم

 ای خدمات مربوط به ناباروری پوشش بیمه

: در زمینه تسهیالت حمایتی های نابارور، گفتهای درمان ناباروری و حمایت از زوجوی درباره تسهیالت حمایتی برای کاهش هزینه  

ای است. از آنجایی که در گذشته بحث کنترل و تنظیم بینی شده، مهمترین کار بحث گسترش پوشش بیمه  که در حوزه ناباروری پیش  

جمعیت در برنامه وزارت بهداشت بوده است، هیچ یک از خدمات ناباروری تحت پوشش قرار نداشته است. درحالیکه اکنون که ریل  

ییر کرده و هدف فرزندآوری و افزایش جمعیت است، مهمترین کار این است که بتوانیم خدمات درمان ناباروری و خدمات مربوط به تغ

ای میلیون از جمعیت کشور را که هیچ پوشش بیمه    ۵افزایش جمعیت را تحت پوشش قرار دهیم. طی دو سه روز گذشته بیش از  

بیمه  نداشتند و جزو سه دهک کم برخوردار   رایگان تحت پوشش  به صورت  بنابراین یک قدم بسیار بزرگ  بودند،  ای قرار دادیم. 

 .برداشته شد

و داروهایی   IVFشود، مانند خدمات پاراکلینیک، سونوگرافی،  وی افزود: از طرفی تقریبا تمام خدماتی که در حوزه ناباروری ارائه می

 .تحت پوشش بیمه قرار گرفتند  ها  ها و جراحی شوند، آزمایشکه استفاده می  

 

های قبل از   معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت غربالگری

افتد هایی اتفاق می    زایمان، گفت: متاسفانه درباره غربالگری هجمه

اینطور   اما  غربالگری حذف شود،  است  قرار  اینکه  بر  نیست.  مبنی 

 تر شده است غربالگری اصال حذف نشده، فقط مقداری تخصصی  



 

 غربالگری پیش از زایمان حذف نشده است 

افتد مبنی بر اینکه هایی اتفاق میهای پیش از زایمان، گفت: متاسفانه درباره غربالگری هجمه  دکتر کریمی درباره وضعیت غربالگری  

غربالگری حذف شود و در قانون هم کامال تشریح شده که این قرار است غربالگری حذف شود. اصال اینطور نیست، قرار نیست که  

غربالگری باید چگونه انجام شود. اگر پدر و مادر خودشان درخواست و تمایل به انجام غربالگری داشته باشند، به پزشک متخصص 

بالگری در آن بیماری خاصی که شود و ریسکی که وجود دارد، وارد پروسه غرکنند و باتوجه به صحبتی که با آنها می  مراجعه می  

شود بنابراین غربالگری اصال حذف نشده، فقط مقداری تخصصی تر شده است. نگرانی که مطرح می   .شوند  آن نگرانند، می  درباره 

امال مبنی بر اینکه غربالگری حذف شده و قرار است تعداد زیادی فرزند معلول متولد شوند نادرست است و اینطور نیست. غربالگری ک

 .قابل انجام است

شد و   هایی که برای پدر و مادر ایجاد می  وی ادامه داد: در عین حال وقتی به انجام غربالگری توصیه می شد، به دنبال آن ناراحتی

یریم، گها تا پایان بارداری نگران بودند که نکند که فرزند من معلول باشد، اکنون مقداری از آن فضای سنگین فاصله می  خانواده  

 .وگرنه غربالگری حذف نشده است

سالگی را به عنوان بارداری پرخطر   ۳۵یک عدد   :های پرخطر با توجه به افزایش سن ازدواج، گفتوی درباره غربالگری در بارداری  

رزند سالم داشته توانند ف بودیم. در حالی که اینطور نیست و بسیاری از مادرانی که در سنین باالتر هم هستند، می    در نظر گرفته

کند و ممکن است انگیزه زوجین را برای فرزندآوری بعد از   برای مادر استرس ایجاد می  "پرخطر"باشند. باید توجه کرد که خود کلمه  

 .کنیم کلمه پرخطر را کمتر استفاده کنیم تا بار روانی برای زوجین کمتر شودسالگی کم کند. در نتیجه ما سعی می    ۳۵

 ک های پساکوویدجزییات کلینی

های پساکووید که قرار است در زمینه عوارض بعد از کرونا کار کنند، گفت: قرار نیست وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کلینیک  

 که مجددا کلینیکی به عنوان کلینیک پساکووید بسازیم. این هدر دادن منابع است، بلکه ما تعداد زیادی کلینیک ویژه در بیمارستان

مانند داریم که در این کلینیک ها باید استفاده بهینه داشته باشم. چند بیماری است که در دوران پساکووید افزایش می  ها یابد، 

درصد    ۴۰مشکالت روحی و روانپزشکی ناشی از اضطراب و افسردگی، دیابت که برخی مطالعات نشان داده که مبتالیان به کووید تا  

خواهیم روی این موارد ها می  های قلبی و عروقی. ما در این کلینیک  به دیابت داشته باشند و بیماری  ممکن است افزایش ریسک ابتال

 .ها داشته باشیمتمرکز بیشتری داشته باشیم و راهکارهایی برای مدیریت و کاهش این بیماری  

جنین، بیان کرد: من این عددها را تایید درصدی زنان به سقط  ۶۰معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درخصوص تمایل 

نمینمی   و  نمی    کنم  تایید  بانوان  در  را  جنین  سقط  به  تمایل  میزان  این  اصال  هست.  چه  ارقام  و  اعداد  این  منبع   .کنمدانم 

 

 

 



 

 :نخستین جشنواره ملی فیلم، عکس و دلنوشته »فرشته رحمت«

 ها به کار خود پایان داد با تقدیر از برترین 

اختتامیه   ۲۱چهارشنبه    زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس در  اردیبهشت 

المللی روزبه دانشگاه، های بینجشنواره ملی »فرشته رحمت« در مرکز همایش

ویروس  این  از  دوری  برای  کرونا  ویروس  شیوع  ایام  در  مشاغل  همه  گفت: 

برنامهبرنامه این  که  است  واضح  و  کردند  و ریزی  درمان  کادر  برای  ریزی 

 .پرستاران کامالً متفاوت بود

بی با  کرد، وی  مستندسازی  باید  را  پرستاران  ایثارگری  و  فداکاری  اینکه  ان 

های درسی ما روایت  های مردم دیگر کشورها در کتاب داستان فداکاری :گفت

 .شودشود در حالی که این اقدام در مورد اقدامات ایثارگرانه مردم جامعه ایران انجام نمیمی

ازتهدیدهای اقشار   دکتر بختیاری عدم خودباوری رایکی  ایثارگری و فداکاری  از  ابرازکرد: قدردانی  ایرانی عنوان و  رفتاری جامعه 

مختلف از جمله پرستاران موجب الگوسازی برای آینده است و همه باید برای الگوسازی از بین مردم ایران تالش کنیم چراکه این 

 .اقدام منجر به تقویت اعتماد به نفس ملی و خودباوری خواهد شد

 ”فرشته رحمت “اثر به جشنواره ملی  ۵۲۱ارسال 

رئیس نظام پرستاری زنجان نیز در این آیین با اشاره به جانفشانی کادر درمان به ویژه پرستاران در دوران شیوع کرونا گفت: بر این 

حوزه فیلم، عکس و ای اقدام شد که هدف ارسال آثاری در  شد که نسبت به برگزاری جشنوارهاساس خال در این حوزه احساس می

 .دلنوشته برای پاسداشت و بازگو کردن خدمات آنان بود

مورد    ۲۳مورد عکس،    ۴۶۰اثر به دبیرخانه جشنواره فرشته رحمت ارسال شد که از این تعداد    ۵۲۱دکتر فریدون اسکندری افزود:  

 .اثر نیز دلنوشته بود  ۳۸ای و  فیلم کوتاه سه دقیقه

جشنواره با همکاری بین بخشی به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان انجام شد اضافه کرد: طی وی با بیان اینکه این  

، این عنوان ۹۹برای این جشنواره انتخاب شد که بر اساس فرامین رهبری در سال    "فرشته رحمت " برگزاری جلسات مختلفی عنوان

 .نهایی شد

آثار ارسالی به این  تواند هر محتوای غنی را در خود جای دهد، افزود:ست که میظرفیتیرئیس نظام پرستاری زنجان بیان اینکه هنر  

 .اثر انتخاب شد ۲۰ای داوری شد و در نهایت  جشنواره، توسط داوران حرفه

 

 .در حاشیه این مراسم، نمایشگاه آثار منتخب به نمایش گذاشته شد



 

 :زنجانمعاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  

 محور است اولویت معاونت غذا و دارو، ایمنی کاالهای سالمت 

نوبرانی چهارشنبه     اردیبهشت در نشست خبری در سالن   ۲۱دکتر مریم 

همایش مرکز  بیناجالس  اینکه های  به  اشاره  با  دانشگاه،   روزبه  المللی 

سالمت کاالهای  زیرمجموعه  از  دارو  تأمین  به  اینکه  ضمن  محور دانشگاه 

کند به ایمنی مجموعه این نوع کاالها نیز توجه دارد، تاکید کرد: توجه می

دارو،   و  غذا  معاونت  سالمتاولویت  کاالهای  از ایمنی  یکی  و  است  محور 

محور باالخص کارهایی که سال گذشته در کنار تأمین و ایمنی کاالی سالمت

دارو مورد توجه دانشگاه بود، این است که در طرح کشوری استانداردسازی  

ناخوشی مدیریت  همچنین  و  دارویی  درداروخانهخدمات  جزئی  های  های 

های شهری انتخاب شد. بنابراین در کنار تأمین به با هدف توسعه کیفی خدمات دارویی در داروخانه  شهری، به عنوان شهر پایلوت

 .داروخانه متخصص را جهت پیشبرد این امر انتخاب کردیم  ۸دنبال پیشبرد این مسئله بودیم و بر این اساس  

ایم و ازجمله ای خود را آغاز کردهاستا فعالیت رسانهبه گفته دکتر نوبرانی ارتقای سواد سالمت مردم اولویت بعدی است و در این ر

 .ها استبیوتیککارهایی که از سال گذشته مورد توجه قرارگرفته، ایجاد آگاهی مصرف منطقی آنتی

ها صرفاً خود فرد  بیوتیکبه خاطر اینکه مصرف آنتی :گفت  "سالمت ما، سالمت سیاره ما"وی با اشاره به شعار امسال هفته سالمت  

نیم توا  می  و   دهد و تهدید بدی برای سیاره ما است وکند بلکه افراد دیگر جامعه و کل جهان را هم تحت تأثیر قرار میرا متأثر نمی

ها باید در بین عموم مردم فرهنگسازی بیوتیکبگوییم به نوعی پاندمی بعدی مقاومت میکروبی است، لذا حساسیت در مصرف آنتی

 .به تهیه و مصرف آن نکنند  شود تا خودسرانه اقدام 

این که داروهای اضافی زباله نیستند افزود: باید متوجه باشیم که تهیه و خرید بیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان با  

اروها در خانه شود و در وهله دوم اگر این دشود که در وهله اول داروهای موجود از دسترس خارج میداروهای بیش از اندازه باعث می

های های عادی نیستند که در کنار زبالهشود، لذا باید این فرهنگ در میان مردم به وجود آید که داروها زباله بماند تاریخ گذشته می

 ..تر و خشک داخل سطل زباله انداخته شود

صالحیت تشخیص بیماری و پیشنهاد دارویی ها به هیچ عنوان  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید براینکه عطاری

 ها مراجعه نکنند، را ندارند، گفت: مردم به هیچ وجه برای دریافت دارو به عطاری



 

 مراکز افتتاح شده در ششمین روز هفته سالمت توسط دکتر بختیاری رئیس دانشگاه

 

 آباد یعل ی شهرک صنعت اشراق یپزشک   یها تیفور گاهیپا

آباد های پزشکی اشراق در شهرک صنعتی علیفوریتپایگاه  

ها بود که اعتبار نوسازی ساختمان و زنجان یکی از این پروژه

خریداری تجهیزات اداری و پزشکی آن توسط شهرک صنعتی و 

خرید آمبوالنس از طریق دانشگاه تامین شده و با جمع 

   .میلیارد ریال راه اندازی و افتتاح شد  ۵۲   اعتبار

 

 

 خدابنده )ع(  نیرالمومنیام مارستانیب یتخصص  ژهیو کلینیک

 میلیار ریال هزینه شده است  ۱۸۰برای احداث و تجهیز آن  

 سجاس ییپد بالگرد اورژانس هوا

توسط   ال یر  ونیلیو پانصد م   اردیلیم  کیاحداث    نهیهز

 شهرستان خدابنده  یو شهردار  یبخشدار

 

 طارم  ییبالگرد اورژانس هوا پد

 شهرستان طارم   تالیجید م یسیب یاه اندازر

 قلعه  نیصائ ی پزشک ی ها تیفور گاهیپا (کانکس به سازه  لیتبد)ساختمان

روژه پد بالگرد اورژانس سجاس با تامین اعتبار توسط بخشداری و  

شهرداری شهرستان خدابنده، پد بالگرد اورژانس هوایی و سامانه بی 

سیم دیجیتال شهرستان طارم و ساختمان پایگاه فوریت های پزشکی 

میلیاردی توسط اورژانس    ۳۰شهر صائین قلعه با تامین اعتبار حدود  

های همکار در بحران و خیرین شهر صائین قلعه اناستان، مشارکت ارگ

 . در ششمین روز هفته سالمت به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح گردید

  

 

 ی طارم و ابهر افتتاح پروژه ها

 از طریق ویدئوکنفرانس

 



 

 

 

 غبارروبی و عطرافشانی  

 مزار شهدای شهرستان زنجان  
با حضور رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه، 

مزار  عطرافشانی  و  غبارروبی  مراسم 

شهدای شهرستان زنجان به منظور تجدید  

های انقالب اسالمی میثاق با شهدا و آرمان

پنجشنبه،   روز  هفته عصر  از  روز    ششمین 

 سالمت 

 

 به سمت   ییمایکوه پ

 گمنام یمزار شهدا
لو معاون بهداشت   یبا حضور دکتر مشهود تق

ر و  استان،   سییدانشگاه  بهداشت  مرکز 

مرکز بهداشت کارشناسان  و     رانیمد  ن،یمعاون

گاوازنگ به سمت در مسیر  کوه پیمایی   استان

روز    نیدر ششم  ، م گمنا  یارتفاعات مزار شهدا

 هفته سالمت

 

 

 

 
 

حضور معاون بهداشت دانشگاه 

 در مراسم  

 یسالمت دانش آموز رانیسف

 



 

 :  خدابندههفته سالمت شهرستان   ششمین روز    
 

فرماندار شهرستان دانشگاه با    سیرئدکتر بختیاری    دارید

 خدابنده

دیدار دکتر بختیاری رئیس دانشگاه با امام جمعه شهرستان 

 خدابنده

حضوردکتر بختیاری رئیس دانشگاه در 

  در شهرستان خدابنده  جشنواره غذا

 رابطین سالمت در مدارس    حضور  یخطرسنجبرنامه  

 ازدواج به هنگام  یجلسه آموزش

 و فرزند آوری   

 

مشاوره فرزندآوری سالم و جوانی   آموزش تغذیه سالم در مدارس  

 جمعیت

 زنجان - منبع خبر: پایگاه خبری وب دا
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 ین روز هفته سالمت شهرستان زنجان:  ششم

هفته   شگاهیاز نما یاریدکتر بخت  دیبازد

 سالمت

هفته   شگاهیاز نما یاریدکتر بخت  دیبازد

 سالمت

مدرسه   کلوزیپد  نهیو معا  شیوارن

 ارمغان   ییابتدا

در مرکز    ی رو  ادهی پو   هیآموزش تغذ

 حصار و تلخاب

 کی  گاه یسالمت پا  رانیآموزش سف

 سالم   هیدر خصوص تغذ  ۱۰مرکز  

همسران ،   یارتباط  ی آموزش مهارتها

  یجهاد کشاورز

مرکز   انی دانشجو  ی برا  یجلسه آموزش

 یآموزش بهورز

خانه   یصبحانه سالم مسابقه طناب کش کاوند   یدانش آموزان روستا   ی رو  ادهیپ

 بهداشت تلخاب 

 هیصبحانه سالم وآموزش تغذ

 آقبالغ مرکزحاج آرش    یدرروستا

 ی ایدر گوگجه ق  یتراپ  دیفلورا  شیوارن

 قلتوق  

تهم خانه بهداشت    ی مشاوره فرزند آور

 گلهرود  

 زنجان - منبع خبر: پایگاه خبری وب دا
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 :  ایجرودششمین روز هفته سالمت شهرستان 

 
 مزار شهدا  یغبارروئ

 

 

 

 

 

 

 اکو  رانی برنامه ا

 

 

 

و  هیاز مراکز ته  دیبازد

 یی مواد غذا  عیتوز

 

 از کشاورز نمونه   ریتقد

 

 

 

 

 

خانه   هیاز تصف  دیبازد

 شهرستان 

 از گلخانه   دیبازد

 

سالم   هیجشنواره تغذ

 کند  ینگی  یدر روستا

 

و   ی رو  ادهی پ  شیهما

 ی صبحانه باغکند
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 :  ابهرششمین روز هفته سالمت شهرستان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ی انتظام   یفرمانده  دیبازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دجیاز اماکن ه ط یبهداشت مح  یگروه  دیبازد

 ان یمددجو  یجلسه اموزش

 

در   هیاول یها کارگاه اموزش کمک   ی س  یآ یمرکز د   اریس  میت

 شگاه ینما

 

 از پرسنل شبکه  یری نمونه گ   در شرکت سانا   راپنی ا  ی رینمونه گ هیتغذ  یکارگاه بازآموز

 

 زنجان - منبع خبر: پایگاه خبری وب دا
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 : طارمششمین روز هفته سالمت شهرستان 

 

 انساالن یم  یاستخوان  و آسم برا  یآموزش پوک

 

 

 

 

 

 

 توسط روانشناس   یزندگ  ی آموزش مهارتها

 

 

 سالم از مزرعه تا سفره   هیتغذ

 

 از کشاورز نمونه   ریتقد یاز مراکز سموم کشاورز  دیبازد

 

 

 جشنواره آش                     

 

 در مدارس شهرستان    یدسنجی ی و  ی و اچ آ   ی د  نی تام یو یغربالگر

 زنجان - منبع خبر: پایگاه خبری وب دا 
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 :  خرمدرهششمین روز هفته سالمت شهرستان 

 

رکز فوریتهای پزشکی شهرستان به نام شهید  نامگذاری م 

 حمزه مقدم شهید مدافع سالمت

 

فوریتهای پزشکی بهارستان شهرستان  نام گذاری مرکز  

 خرمدره به نام برادران شهید ایوب و حسین مقدم 

در امکان    هیکارشناسان تغذ  شیپو  یبه صورت عمل  یکمک  یغذا   هینحوه ته

 سالم   ه یتغذ  ج یبا هدف ترو  یعموم 

در   ریشو   یزنان روستا   یتوانمندساز

  یباغچه خانگ  جادی ا  یراستا

سالمت در ادارات توسط   ستگاهیا

 ه یکارشناسان تغذ

 

  کیمحصول سالم و ارگان  دیآموزش تول

 رحمت آباد   یدر روستا

جهت    ادی اعت  یخودمراقبت

  ادیاعت  افتگانیبهبود

 زنجان - منبع خبر: پایگاه خبری وب دا
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 :  سلطانیهششمین روز هفته سالمت شهرستان 

 

دانش   اءیاول یازدواج سالم بهنگام برا  یکارگاه آموزش

 ی رستانیآموزان دب

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ادارات شهرستان  یدسنجیبرنامه    ی اجرا

 

 یبرا   یزندگ  ی مهارتها  یجلسه آموزش

 تحت پوشش   تیجمع

 

 یبهداشت  ینظارتها  دیتشد سالم   ی جشنواره غذا

 برنامه صبحانه سالم  برنامه پیاده روی  در ادارات  ید  ن یتام یپرل و  عیتوز

 

 زنجان - منبع خبر: پایگاه خبری وب دا
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 :  ماهنشانششمین روز هفته سالمت شهرستان 

 تیسالم و اهم   هیآموزش تغذ

 ا یاول  ی درکودکان برا  یاز چاق یریشگیپ

شهرستان    هیفرمانده سپاه ناحتقدیر  

شبکه    ر یمداز زحمات  ماهنشان 

بهداشت و درمان شهرستان و فرمانده 

  یجامعه پزشک  جیبس  گاهیپا

 گلباران مزار شهدا

 برنامه صبحانه سالم   یبر گزار

  یمعاونت بهداشت  ییمعاون اجرا  دارید دانش آموزان   ی برا

شبکه بهداشت و درمان   ر یبه همراه مد

 شهرستان با فرماندار 

با حضور    یرو   ادهیپ  ش یهما  ی برگزار

بکه بهداشت ودرمان و رئیس شفرماندار

 ادارات ی روسا  و

سالم   ه یذتغ  یکارگاه آموزش  ی برگزار در شهرستان  غربالگریاجرای برنامه  

گزاران سالمت ادارات    امیپ  ی ابر

 خانه مشارکت   یواعضا 

از اختالالت    یر یشگیپ  یجلسه آموزش

 ن یپرسنل تام   ی برا  دیاز کمبو    یناش

 ی دند  یاجتماع
 زنجان - منبع خبر: پایگاه خبری وب دا
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 نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تغذیه سالم  

 از مزرعه تا سفره 

o  را غذایمان  و  آب  هوا،  ما!  سیاره  سالمت  ما،  سالمت 

 .پاکیزه نگه داریم

o  سه میلیارد نفر در دنیا توانایی مالی تامین غذای سالم

کشاورزی   سیستم  ندارند،  انتشار   ۳۰را  از  درصد 

و   جهان  ای  گلخانه  آب   ۸۰گازهای  مصرف  از  درصد 

 .شیرین را شامل می شود

o  ، فاقد آب آشامیدنی   ۲در سراسر جهان  نفر  میلیارد 

پسماند و سالم هستند. با جلوگیری از ورود فاضالب،  

های  و آب  ها  رودخانه  ها،  دریاچه  به  مواد شیمیایی 

 .زیرزمینی از منابع آبی محافظت کنیم

o   ۸۲۹آب آلوده و بهداشت ضعیف هرساله موجب مرگ 

 .هزار ناشی از بیماری های روده ای و اسهال می باشد
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