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تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در سال 1396
 تهیه گزارشات اقدامات انجام شده در ستـــــاد تسهـــیالت ایام نوروز تهیه گزارشات در خصوص برگزاری جلســـــــــات،سمینــار،همـــایش و کارگاه های آموزشی تهیه گزارش و ارتباط با رســــــــانه ها و خبرگزاری های درون و برون سازمانی برنامه ریزی،مدیریت،نظارت و اجرای تبلیغات نمایشـــــــــــگاه ها،همایش ها،مراسم ها و منــــــاسبت های ملی و مذهبی تهیه گزارش از بازدیــــــــــدها و سفرهای اداریهمــــــــــکاری و همـاهنگی با واحدهای روابط عمومی سایر دستگاه ها نصب انواع آگهی ها ،تراکت ها و بنرهای مورد نیاز در مـــــکان های در نظر گرفته شده در سطح شهر تصویر برداری و عــــکاسی برنامه های مدنظر در داخل و یا خارج از معاونت بررسی کلیه جراید و اخبار مرتبط با فعالیت های معاونت به منظور پی بردن به نقطه نظرات و دیدگاه های مختلف آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها ،نتایج برنامه ها و فعالیت های معاونت از طریق رســـــــــانه های جمعی و تشکیل جلساتسخنرانی ها
 جمع بندی و تهیه فعــــالیت های معاونت در مقاطع مختلف(هفته ســــــــالمت،هفته جهـــــــــانی غذا،هفته مسمومیت ها،هفته آنتی بیوتیک ها و  )...جهت درج در نشریات و بولتن های خبری معاونت
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اولین کمیته پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو اراک در سال 96
در این جلســـه ـــمن بررســـی رهوع برنامه عملیاتی در رابطه با ناوه ی اجرا و ـــرورت پیگیری پایش مســـتمر و جمع آوری

مستندات باث و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اخذ و به مسئولین و مدیران ابالغ گردید.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،اولین جلســـه کمیته پایش با هدف ســـیاســـت گذاری به منظور اجرای برنامه
عملیاتی در زمان بندی مشخص با حضور معاون غذا و دارو آقای دکتر دالور  ،مدیر دارو آقای دکتر سلمان زاده و مدیران قسمت
های دارو ،غذا،آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی بهداشتی و تجهیزات ملزومات پزشکی در سالن اجتماعات معاونت غذا و
دارو

بـــــــــرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

در این جلســـه ـــمن بررســـی رهوع برنامه عملیاتی در رابطه با ناوه ی اجرا و ـــرورت پیگیری پایش مســـتمر و جمع آوری
مستندات باث و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اخذ و به مسئولین و مدیران ابالغ گردید.
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بازدید معاون غذا وداروی اراک از مرکز درمانی بیمار ستان آیت ا...خوان ساری و داروخانه های دولتی و
خصوصی استان
معاون غذا و داروی اراک در راستای نظام تاول سالمت و ستاد بسیج تسهیالت نوروزی مسافران در ایام نوروز از مراکز درمانی
بیمارستان آیت ا...خوانساری و داروخانه های دولتی و خصوصی این استان بازدید کرد.

دکتر مصطفی دالور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی در راستای نظارت
بهداشتی درمانی وستاد تسهیالت نوروزی مسافران در ایام نوروز از مرکز درمانی بیمارستان آیت ا ...خونساری وداروخانه های
دولتی و خصوصی این استان بازدید کرد.
دکتر دالور با حضور در ایستگاه های پرستاری بخش های مختلف ،داروخانه این مرکز در جریان روند خدمت رسانی به بیماران و
همراهان قرار گرفت .

وی من تقدیر از تالش و زحمات کارکنان  ،عملکرد این بیمارستان را ر ایت بخش دانست.

دکتر دالور :عالوه بر بازدیدهای که روزانه به طور مستمر هر روز بازرسین اداره نظارت بر دارو صورت میگیرد شخصاً به طور
سرزده از داروخانه ها و ناوه خدمات رسانی دارویی و و عیت کمبود های دارویی مورد بررسی قرار دادند .
و در پایان هیچ گونه مورد خاص و کمبود دارویی مشاهده نگردید و مراجعین از اراهه خدمات دارویی در استان را ی بودند.
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به مناسبت هفته سالمت با شعار صبح و نشاط؛
برپایی غرفه سالمت معاونت غذا و دارو اراک در همایش پیاده روی خانوادگی صبح و نشاط
مصــادف با اولین روز از هفته ســالمت معاونت غذا و دارو در راســتای شــعار این هفته " زندگی ســالم با نشــاط و امید "در
روزجمعه یکم اردیبهشــت ماه  96غرفه ای در همایش پیاده روی خانوادگی صــبح و نشــاط در منطقه گردشــگری گردو برپا
کرد.
به گزارش ایفدانا  Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دراین نمایشـــگاه عملکرد معاونت غذا و
دارو در ســال گذشــته  ،معرفی ماصــوالت و موادغذایی ســالمت ماور ،داروهای قاچاق و فرآورده های غیر مجاز  ،مشــاوره
غذایی با ح ضور کار شنا سان مواد غذایی و آرای شی بهدا شتی و توزیع کتابچه  ،پمفلت و پو سترهای آموز شی دراختیار بازدید
کنندگان ازغرفه قرار گرفت.
همچنین اســتند نشــانگر های راهنمای تغذیه ای بر پایه چراغ راهنمایی موجود در غرفه معاونت مورد اســتقبال مراجعه کنندگان
قرار گرفت که با پا سخگویی به سواالت مطرح شد از سوی کار شنا سان م ستقر در غرفه  ،اطالع ر سانی های الزم صورت
گرفت.
شایان ذکر ا ست  :همچنین معاونت غذا و داروی دان شگاه علوم پز شکی اراک ،آمادگی خود را در خ صوص پا سخگویی به
تماع های تلفنی شهروندان با مو وعات دارو ،غذا و آزمایشگاه اعالم کرد .
گفتنی است در این همایش تغذیه سالم (شیر،بیسکویت ) در بین شرکت کنندگان توزیع گردید.
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برگزاری جشنواره غذای سالم در اراک
به مناسبت هفته سالمت  ،جشنواره ومسابقه غذای سالم "غذای سالم ،جامعه سالم " به همت معاونت غذا و دارو و معاونت
بهداشت و کارشناسان تغذیه در سالن ورزشی شهید ساکی ساختمان شماره  2علوم پزشکی استان مرکزی برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،به مناسبت بزرگداشت هفته سالمت  ،جشنواره غذا با شعار "غذای سالم،

جامعه سالم" با همت معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت در سالن ورزشی شهید ساکی ساختمان شماره  2دانشگاه علوم

پزشکی استان مرکزی برگزار شد.

این ج شنواره با ح ضور معاون غذا و دارو و معاون بهدا شت دان شگاه علوم پز شکی ا ستان مرکزی  ،رهیس اداره نظارت بر مواد
غذایی ،جمعی از کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی ،کارشناسان معاونت بهداشت و جمعی از مسئولین و پرسنل ساختمان

شماره  2صورت گرفت.

هدف از برگزاری ا ین ج شنواره ا شاعه و معرفی غذاهای سالم و منا سب برای گروههای مختلف سنی بود که بیش از  40نوع
غذای مالی و مختلف تهیه و در معرض دید قرار گرفت.

غذاهای پخته شــده توســط شــرکت کنندگان با توجه به انتخا گروه ها غذاییا انتخا نوع روغن مصــرفی و روش پخت و
همچنین طعم و مزه و زیبایی ظاهری آنها بهترین غذاها تو سط کار شناع تغذیه اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو

و معاونت بهداشت انتخا گردید و به  6نفر شرکت کننده برتر و کلیه شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردید.

ترویج فرهنگ غذای سالم و به ویژه سنتی ،آ شنایی با تجربیات و آموخته های دیگران و تنوع غذاهای ا صیل ایرانی دان ست.
هدف از برگزاری این جشــنواره را ترویج فرهنگ غذای ســالم و به ویژه ســنتی ،آشــنایی با تجربیات و آموخته های دیگران و

تنوع غذاهای اصیل ایرانی دانست.
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بازدید شبانه معاون غذا و دارو و معاون آموزش از بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک
در این بازدید دکتر دالور معاون غذا و دارو و دکتر علی آرش انوشــیروانی معاون آموزش در بیمارســتان خوانســاری با بیماران و
همراهان ایشـان گفتگو و در جریان مسـاهل و مشـکالت آنان قرار گرفته و دسـتورات الزم جهت رسـیدگی به مشـکالت را صـادر
نمودند
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو  ،این بازدیدها در راســـتای نظارت بر عملکرد همکاران بیمارســـتان ها و همچنین

گفتگوی رودرو با همکاران و شنیدن م شکالت آنان ،انجام شد .همچنین در این بازدید دکتر دالور معاون غذا و دارو ودکتر علی

آرش انو شیروانی معاون آموزش در بیمار ستان خوان ساری با بیماران و همراهان ای شان گفتگو و در جریان م ساهل و م شکالت آنان
قرار گرفته و دستورات الزم جهت رسیدگی به مشکالت را صادر نمودند.
دکتر دالور  :عالوه بر بازدید های روزانه که به طور م ستمر هر روز بازر سین اداره نظارت بر امور دارو صورت میگیرد شخ صا به
طور سرزده از دارو خانه و ناوه خدمات رسانی دارویی و و عیت کمبود های دارویی مورد بررسی قرار دادند.
گفتنی است روسا ،مدیران و همکاران مراکز آموزشی درمانی از این بازدید شبانه اطالع نداشتند.
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در اولین روز از هفته جهانی غذا ؛
برگزاری صبحانه سالمت در معاونت غذا و دارو اراک
در این برنامه ،دکتر مصــطفی دالور به مناســبت روز جهانی غذا در جمع مدیران و معاونین گفت :شــعار امســال روز جهانی غذا

"تغییر آینده مهاجرت  ،سرمایه گذاری در امنیت غذایی و تو سعه رو ستایی"به عنوان ماور جهانی و مو وع "تغییر و ا صالح
الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقا سالمت" به عنوان ماور ملی است.

به منا سبت روز جهانی غذا ،برنامه صباانه سالمت با ح ضور مدیران و اع ضای هییت رهی سه دان شگاه علوم پز شکی در سالن
اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.
در این برنامه ،دکتر مصطفی دالور به منا سبت روز جهانی غذا در جمع مدیران و معاونین گفت :شعار امسال روز جهانی غذا

"تغییر آینده مهاجرت  ،سرمایه گذاری در امنیت غذایی و تو سعه رو ستایی"به عنوان ماور جهانی و مو وع "تغییر و ا صالح
الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقا سالمت" به عنوان ماور ملی است.

وی بیان کرد :برگزاری برنامه صباانه سالمت ،شرکت در آیین روز جهانی غذا ،تقدیر از واحدهای تولید کننده مواد غذایی
برگزیده در اســتان ،تشــکیل غرفه و ایســتگاه فرهنگی در بیمارســتان های حضــرت ولیعصــر(عج) ،امیرکبیر ،نشــســت آموزشــی
م سئولین فنی شهر ستان های دلیجان و ماالت با هدف اطالع ر سانی و آموزش و برپایی غرفه سالمت در ستاد نماز جمعه را
مهمترین برنامه های معاونت غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاهه علوم پزشکی اراک در هفته غذا عنوان کرد .
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اولین جلسه هماهنگی ویژه برنامه های روز جهانی غذا
این جلسه در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر سلسله برنامه هایی به مناسبت روزجهانی غذا با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی اراک برگزارشد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اراک ،در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر سلسله برنامه هایی
به مناسبت روزجهانی غذا (16اکتبر)،اولین نشست هم اندیشی و تشریح برنامه های هفته جهانی غذا با حضور معاون و کارشناسان
اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اراک در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار

شد.

دراین جلسه که در راستای هماهنگی و برنامه ریزی الزم جهت برنامه های اعالم شده توسط سازمان غذا و دارو برگزار شد پس از
باث و تبادل نظر و پی شنهادات مطرح شده مقرر شد برنامه ها و فعالیتهای ام سال در را ستای کاهش م صرف قند ،نمک و چربی،

نشــانگرهای رنگی تغذیه ای ،برچســب اصــالت ،مبارزه با قاچاق کاال و ترویج و معرفی نشــان ایمنی و ســالمت "ویژه برنامه های

سراسری روز جهانی غذا سال "1396خواهد بود طراحی و اجرا خواهد شد.
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در چهارمین روز هفته سالمت؛
برگزاری "صبحانه سالمت" در راستای هفته سالمت به همت معاونت غذا و دارو اراک
مرا سم " صباانه سالمت" به منا سبت گرامیدا شت هفته سالمت در سالن اجتماعات معاونت غذا ودارو اراک باهدف ترویج
فرهنگ تغذیه سالم و نقش صباانه برگزار شد.
به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک  ،مراسم صباانه سالمت به مناسبت

گرامیداشت "هفته سالمت" به همت معاونت غذا و دارو در چهارمین روز از هفته سالمت با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه،

مدیران وکارشناسان معاونت غذا و دارو  ،برگزار شد.

دکتر دالور معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان مرکزی  ،هدف از برگزاری این جشــنواره را ترویج تغذیه ســالم،
معرفی صباانه سالم ،رعایت رژیم غذایی متناسب با شرایط سنی هر فرد و پرهیز از استفاده از غذاهای آماده عنوان کرد.

گفتنی ا ست این صباانه که شامل نان سبوع دار ،شیر کم چر ،خرما ،پنیر  ،تخم مرغ آ پز و سیب بود در بین همکاران
توزیع گردید.
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تجلیل از فعاالن صنعت غذایی در روز جهانی غذا
همزمان با گرامیداشــت روز جهانی غذا با ماوریت شــعار (غذا  ،صــنعت ،ســالمت) تات عنوان شــعار امســال " تغییر آینده
مهاجرت ،سرمایه گذاری در امنیت غذایی و تو سعه رو ستایی و شعار ملی هفته جهانی غذا تغییر و ا صالح الگوی تغذیه برای
حفظ و ارتقای سالمت برگزار شد.
مراســمی با حضــور معاون غذا و دارو دکتر مصــطفی دالور ،دکتر ســلمان زاده مدیر اداره دارو  ،رهیس اداره نظارت بر مواد
غذایی آقای مهندع عبدالر ــا بادرســتانی  ،جمعی از کارشــناســان نظارت بر مواد غذایی و جمعی از فعاالن صــنعت غذا در
سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
در آغاز مراســم نماهنگی که به مناســبت روز جهانی غذا تهیه شــده بود پخش گردید .ســ س دکتر دالور معاون غذا و دارو
من خیر مقدم به مهمانان  ،جزهیاتی درخصوص روند برنامه را به سمع حضار رساندند .در ادامه دکتر دالور مطالبی از برنامه
های نظام سالمت در عرصه غذا و سالمت در روند تولیدات ماصوالت غذایی بیان فرمودند  ،بعد از آن مطالب مختصری در
مورد عملکرد معاونت غذا و دارو در سال  95و نیمه اول 96و انتظارات این معاونت از واحدهای تولیدی ایراد نمودند.
پس از پذیرایی نیم روزی تعدادی از مدیران و یا نمایندگان واحدهای تولیدی در جوی صـــمیمانه مشـــکالت ،انتقادات و
انتظارات خود را از معاونت مطرح نمودند .جلســـه با تقدیر از واحدهای برتر(درج نشـــانگر رنگی و تغذیه ای بر روی لیبل
ماصـــوالت تولیدی  ،کیفیت و ارتقا ماصـــوالت تولیدی در ،96کاهش قند و نمک در فرآورده های تولیدی ،ارتقاِ GMP

کارخانجات ) به پایان رسید.
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برپایی جشنواره میان وعده سالم به مناسبت روز جهانی غذا در اراک
میان وعده سالم ،با شعار " غذا ،آگاهی ،

سالمت " در مال دبیر ستان متو سطه نیایش با همت معاونت غذا و دارو و مدیر  ،دبیران و دانش آموزان ماترمه این دبیر ستان

برگزار شد.

به گزارش ایفدونا ، Ifdona -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک به مناســـبت بزرگداشـــت روز جهانی غذا،

"تغییر آینده مهاجرت ،ســرمایه گذاری در امنیت غذایی و توســعه روســتایی" و شــعار ملی روز جهانی غذا در ایران" اصــالح

الگوی تغذیه برای حفظ ســـالمت و ارتقا ســـالمت" درمال دبیرســـتان با همت معاونت غذا و دارو و مدیر،معاونین،دبیران و

دانش آموزان ماترمه این دبیرستان برگزار شد.
این ج شنواره با ح ضور معاون غذا و دارو دان شگاه علوم پز شکی ا ستان مرکزی ،مدیر کل اداره آموزش و پرورش رهیس اداره
نظارت بر مواد غذایی ،جمعی از کار شنا سان اداره نظارت بر مواد غذایی ،جمعی از م سئولین و کار شنا سان آموزش و پرورش
ودانش آموزان صورت گرفت.هدف از برگزاری این جشنواره اشاعه و معرفی صباانه سالم و مناسب برای گروههای مختلف
ســنی بود که بیش از  90نوع میان وعده ســالم و مختلف تهیه و در معرض دید قرار گرفت.غذاهای پخته شــده توســط شــرکت
کنندگان با توجه به انتخا گروه ها غذاییا انتخا نوع روغن مصـــرفی و روش پخت و همچنین طعم و مزه و زیبایی ظاهری
آنها بهترین میان وعده ها توســط کارشــناع تغذیه اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو انتخا گردید و به شــرکت
کنندگان برتر جوایزی اهدا گردید.
ترویج فرهنگ صباانه سالم و به ویژه سنتی ،آشنایی با تجربیات و آموخته های دیگران و تنوع غذاهای اصیل ایرانی دانست.
هدف از برگزاری این ج شنواره را ترویج فرهنگ میان وعده سالم و به ویژه سنتی ،آ شنایی با تجربیات و آموخته های دیگران
و تنوع غذاهای اصیل ایرانی دانست.
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به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی غذا؛
دومین جلسه برنامه هماهنگی روز جهانی غذا
دومین جلسه برنامه هماهنگی روز جهانی غذا با حضور معاون غذا و دارو ،مسئول برنامه ها ی آموزشی اداره آموزش و پرورش
استان ،کارشناسان معاونت بهداشتی و اداره نظارت بر مواد غذایی دردفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو دان شگاه علوم پز شکی اراک،دومین ن ش ست هم اندی شی و ت شریح برنامه های هفته
جهانی غذا با حضــور معاون غذا و دارو ،مســئول برنامه ها ی آموزشــی اداره آموزش و پرورش اســتان ،کارشــناســان معاونت
بهداشتی و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک در دفتر
معاونت غذا و دارو برگزار شد.

دراین جل سه که در را ستای هماهنگی و برنامه ریزی الزم جهت برنامه های اعالم شده تو سط سازمان غذا و دارو برگزار شد
پس از باث و تبادل نظر و پیشنهادات مطرح شده مقررشد برنامه ها و فعالیتهای امسال در راستای کاهش مصرف قند ،نمک و

چربی ،نشانگرهای رنگی تغذیه ای ،برچسب ا صالت ،مبارزه با قاچاق کاال و ترویج و معرفی نشان ایمنی و سالمت "ویژه برنامه
های سراسری روز جهانی غذا سال "1396خواهد بود طراحی و اجرا خواهد شد.
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نواخته شدن زنگ سالمت به مناسبت هفته جهانی غذا
نواخته شــدن زنگ ســالمت با حضــور معاون غذا و دارووجمعی ازمســئولین اداره کل آموزش و پرورش ،معاونت بهداشــتی
دانشگاه علوم پزشکی در دبیرستان دخترانه متوسطه نیایش در اراک برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،به مناســبت روز جهانی غذا،مراســم نمادین زنگ ســالمت و تغذیه ســالم در
یکی از مدارع اراک با حضور معاون غذا و دارو دکتر مصطفی دالور ،رهیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
مهندع عبدالر ا بادر ستانی ،جمعی از م سئولین اداره کل آموزش و پرورش ا ستان ،کادر و پر سنل مدر سه ،کار شنا سان اداره

نظارت بر مواد غذایی ،کارشناسان معاونت بهداشتی و اولیا برگزار شد.

دکتر دالور در این مراســم خطا به دانش آموزان گفت :تغذیه ســالم با مواد غذایی باعث در ســالمت شــما مو ر اســت و باید
ناوه تغذیه خود را به درســتی انتخا کنیم .وی گفت :در تغذیه ســالم باید مصــرف تنقالت را کاهش دهیم و مواد غذایی که
سرشار از ویتامین های مفید برای بدن می با شند را استفاده کنیم .همچنین نشانگر رنگی تغذیه ای و برچسب رهگیری و کنترل
اصالت در بین دانش آموزان معرفی و مفاهیم آن تعریف گردید و همچنین مسابقه ای با مو وع تغذیه سالم ویژه دانش آموزان
برگزار شد الزم به ذکر است ،بسته تغذیه سالم در بین دانش آموزان توزیع گردید.
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اولین دوره آموزشی نحوه کار با سامانه LIMS
این کارگاه آموز شی ویژه کار شنا سان اداره نظارت بر مواد غذایی و کار شنا سان نظارت بر مواد غذایی شبکه های تابعه در سالن
اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،خانم مهندع مختاری کارشـــناع اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و
دارو اراک بیان کرد :در را ستای طرح تاول نظام سالمت ،سازمان غذا و دارو با ماموریت از وزارت بهدا شت ،درمان و آموزش
پزشکی اقدام به راهاندازی و عملیاتی سازی شبکهی ملی آزمایشگاهی و استقرار سیستم مدیریت اطالعات آزمایشگاهها در کشور
نموده است.
مهندع مختاری افزود :بدین منظور و برای تعریف آزمایشـــگاه ها و نیز نمونه برداران داخلی مربوط به این وزارت خانه ،با تاکید
ریاست ماترم سازمان غذا و دارو ،کلیه آزمایشگاهها می بایست لیست واحد های نمونه بردار که به طور مستقیم با آنان در ارتباط
هستند را جهت ایجاد مقدمات الزم برای امکان ورود به سامانه  ،به آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ارسال نمایند.
کارشــناع اداره نظارت بر مواد غذایی ادامه داد :در این دوره آموزشــی مراحل ناوه پذیرش  ،بت  ،ارســال فرم نمونه برداری به
آزمایشگاه و دریافت نتایج آزمون  ،توسط رابط مربوطه  ،آموزش های الزم داده شد.
ایشگاه هایکنترل مواد غذایی (
گفتنیاست ،سامانهکشورییکپارچه آزم
یاست های LIMS
) درراستای اجرایس
کترونی ک میباشد.
توسعهدولتال

19

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

بازر سی سرزده رئیس اداره امور دارومعاونت غذا و دارو به همراه خبرنگار صدا و سیما از داروخانه های
خصوصی سطح شهر اراک
این بازدید در راستای حصول اطمینان از اراهه بهنگام و مناسب خدمات دارویی وعر ه لوازم آرایشی بهداشتی وبه ویژه پس از
اجرای موفقیت آمیز طرح تاول نظام سالمت در کشور ،به صورت سرزده از داروخانه های سطح شهرستان اراک انجام شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر مجتبی بابایی رهیس اداره امور داروو مواد مخدر معاونت غذا و دارو
بیان کرد:این بازدید در راســـتای مبارزه با کاالهای ســـالمت ماور قاچاق و تقلبی و پیگیری عدم برچســـب رهگیری و کنترل
اصــالت درج درماصــوالت دارویی و لوازم آرایشــی بهداشــتی به همراه خبرنگار صــدا و ســیما شــبکه خبر اســتان مرکزی از
داروخانه های خصوصی صورت گرفت.دکتر بابایی تشریح کرد :استفاده از داروهای قاچاق ,تقلبی,تاریخ گذشته و فاقد پروانه
ســاخت تهدیدی جدی برای ســالمت افراد جامعه می باشــد .دقت و توجه مســئوالن ناظر دراین امر و خود افراد به مشــخصــات
برچسب در هنگام خرید اقالم دارویی و بهداشتی وتاییدیه سالمت کاال از طریق استعالم و سامانه مربوطه و همچنین خرید این
اقالم از مراکز مجاز عر ـــه گامی مو ر در جلوگیری از قاچاق کاال و اطمینان خاطر افرادجامعه از ســـالمت فر آورده ها می
باشد.
رهیس اداره امور دارو و مواد مخدرمعاونت غذا و دارو ادامه داد :از اول سال جاری کار شنا سان دارویی اقدام به آموزش عملی
و ح ضوری با عنوان برچ سب رهگیری و کنترل ا صالت کاالهای سالمت ماور در مال داروخانه های دولتی و خ صو صی و
شرکت های پخش دارویی استان مرکزی نمودند.
دکتر بابایی با ا شاره به ایجاد سامانه تقلبی و اعالم تایید بر روی کاالهای سالمت ماور از سوی افرادی سود جو و متقلب بیان
کرد :از طریق پلیس اطالعات و امنیت ناجا تمامی ایجاد کنندگان ســامانههای اعالمی را که موجبات گمراهی هموطنان گرامی
و بیماران را بوجود آوردهاند را تات پیگیری قرار دادهایم.
وی از مردم خواســـت ـــمن به خاطر ســـ ردن ســـامانه پیامکی  20008822و تلفن گویا  6185از اعتماد به ســـامانههای تقلبی
خودداری کنند.
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برگزاری دومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
دومین جلســـه ســـتاد توزیع داروی اســـتان با هدف بررســـی آخرین و ـــعیت دارویی مراکز تابعه ،شـــرکتهای توزیع دارو و
دستورالعمل های جدید در خصوص تهیه دارو و جذ سهمیه های استانی تشکیل شد.
دومین جلســـه ســـتاد توزیع داروی اســـتان با هدف بررســـی آخرین و ـــعیت دارویی مراکز تابعه ،شـــرکتهای توزیع دارو و
دســـتورالعمل های جدید در خصـــوص تهیه دارو و جذ ســـهمیه های اســـتانی با حضـــور معاون غذا و دارو دکتر مصـــطفی
دالو،معاون توسعه دانشگاه دکتر علی ابرازه،
مدیر دارو دکتر مامد ر ا سلمانی زاده ،کارشناسان دارویی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تعدادی از کارشناسان
حوزه معاونت ،مدیران شرکت های توزیع دارو ونمایندگان انجمن داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل
گردید.
در این جلسـه ـمن باث و تبادل نظر وبیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشـگاه ،در خصـوص تامین به موقع دارو
تو سط شرکت های توزیعی ،سهمیه های ا ستانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد برر سی قرار گرفت همچنین کمبود
های دارویی مراکز مطرح و در خصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد.
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برگزاری سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
سومین ستاد توزیع داروی ا ستان با هدف برر سی آخرین و عیت دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و د ستورالعمل
های جدید در خصوص تهیه دارو و جذ سهمیه های استانی تشکیل شد.
ســومین جلســه ســتاد توزیع داروی اســتان با هدف بررســی آخرین و ــعیت دارویی مراکز تابعه ،شــرکتهای توزیع دارو و
د ستورالعمل های جدید در خ صوص تهیه دارو و جذ

سهمیه های ا ستانی با ح ضور معاون غذا و دارو دکتر م صطفی دالو ،

مدیر دارو دکتر مامد ر ا سلمانی زاده ،کارشناسان دارویی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تعدادی از کارشناسان
حوزه معاونت ،مدیران شرکت های توزیع دارو ونمایندگان انجمن داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل
گردید.
در این جلسـه ـمن باث و تبادل نظر وبیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشـگاه ،در خصـوص تامین به موقع دارو
تو سط شرکت های توزیعی ،سهمیه های ا ستانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد برر سی قرار گرفت همچنین کمبود
های دارویی مراکز مطرح و در خصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد.
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برگزاری چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
چهارمین ســومین ســتاد توزیع داروی اســتان با هدف بررســی آخرین و ــعیت دارویی مراکز تابعه ،شــرکتهای توزیع دارو و
دستورالعمل های جدید در خصوص تهیه دارو و جذ سهمیه های استانی تشکیل شد.
چهارمین جلســه ســتاد توزیع داروی اســتان با هدف بررســی آخرین و ــعیت دارویی مراکز تابعه ،شــرکتهای توزیع دارو و
دســتورالعمل های جدید درخصــوص تهیه دارو وجذ ســهمیه های اســتانی با حضــور معاون غذا و دارو دکتر مصــطفی دالو،
مدیردارودکتر مامد ر ــا ســلمانی زاده ،رهیس انجمن داروســازان اســتان دکتراحدزاده  ،مدیران دارویی معاونت غذا و دارو،
کار شنا سان دارویی بیمار ستانهای تابعه دان شگاه علوم پز شکی تعدادی از کار شنا سان حوزه معاونت و مدیران شرکت های
توزیع دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.
در این جلسـه ـمن باث و تبادل نظر وبیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشـگاه ،در خصـوص تامین به موقع دارو
تو سط شرکت های توزیعی ،سهمیه های ا ستانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد برر سی قرار گرفت همچنین کمبود
های دارویی مراکز مطرح و در خصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد.

24

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

برگزاری پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
پنجمین ستاد توزیع داروی ا ستان با هدف برر سی آخرین و عیت دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و د ستورالعمل
های جدید در خصوص تهیه دارو و جذ سهمیه های استانی تشکیل شد.
پنجمین جلســـه ســـتاد توزیع داروی اســـتان با هدف بررســـی آخرین و ـــعیت دارویی مراکز تابعه ،شـــرکتهای توزیع دارو و
دســتورالعمل های جدید درخصــوص تهیه دارو وجذ ســهمیه های اســتانی با حضــور معاون غذا و دارو دکتر مصــطفی دالو،
مدیردارودکتر مامد ر ــا ســلمانی زاده ،رهیس انجمن داروســازان اســتان دکتراحدزاده  ،مدیران دارویی معاونت غذا و دارو،
کار شنا سان دارویی بیمار ستانهای تابعه دان شگاه علوم پز شکی تعدادی از کار شنا سان حوزه معاونت و مدیران شرکت های
توزیع دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.
در این جلسـه ـمن باث و تبادل نظر وبیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشـگاه ،در خصـوص تامین به موقع دارو
تو سط شرکت های توزیعی ،سهمیه های ا ستانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد برر سی قرار گرفت همچنین کمبود
های دارویی مراکز مطرح و در خصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد.
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برگزاری ششمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
ش شمین ستاد توزیع داروی ا ستان با هدف برر سی آخرین و عیت دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و د ستورالعمل
های جدید در خصوص تهیه دارو و جذ سهمیه های استانی تشکیل شد.
شــشــمین جلســه ســتاد توزیع داروی اســتان با هدف بررســی آخرین و ــعیت دارویی مراکز تابعه ،شــرکتهای توزیع دارو و
دســتورالعمل های جدید درخصــوص تهیه دارو وجذ ســهمیه های اســتانی با حضــور معاون غذا و دارو دکتر مصــطفی دالو،
مدیردارودکتر مامد ر ــا ســلمانی زاده ،رهیس انجمن داروســازان اســتان دکتراحدزاده  ،مدیران دارویی معاونت غذا و دارو،
کار شنا سان دارویی بیمار ستانهای تابعه دان شگاه علوم پز شکی تعدادی از کار شنا سان حوزه معاونت و مدیران شرکت های
توزیع دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.
در این جلسـه ـمن باث و تبادل نظر وبیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشـگاه ،در خصـوص تامین به موقع دارو
تو سط شرکت های توزیعی ،سهمیه های ا ستانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد برر سی قرار گرفت همچنین کمبود
های دارویی مراکز مطرح و در خصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد.
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برگزاری هفتمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
هفتمین ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین و عیت دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های
جدید در خصوص تهیه دارو و جذ سهمیه های استانی تشکیل شد.
به گزارش ایفدانا ، - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،هفتمین جلســه ســتاد توزیع داروی اســتان با
هدف بررســی آخرین و ــعیت دارویی مراکز تابعه ،شــرکتهای توزیع دارو و دســتورالعمل های جدید درخصــوص تهیه دارو
وجذ ســهمیه های اســتانی با حضــور معاون غذا و دارو دکتر مصــطفی دالو ،مدیردارودکتر مامد ر ــا ســلمانی زاده ،رهیس
انجمن داروسازان استان دکتراحدزاده  ،مدیران دارویی معاونت غذا و دارو ،کارشناسان دارویی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم
پزشکی تعدادی از کارشناسان حوزه معاونت و مدیران شرکت های توزیع دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو ت شکیل
گردید.
در این جلســه ــمن باث و تبادل نظر و بیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشــگاه ،در خصــوص تامین به موقع دارو
تو سط شرکت های توزیعی ،سهمیه های ا ستانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد برر سی قرار گرفت همچنین کمبود
های دارویی مراکز مطرح و درخصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد.
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برگزاری هشتمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
هشتمین ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین و عیت دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های
جدید در خصوص تهیه دارو و جذ سهمیه های استانی تشکیل شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،ه شتمین جل سه ستاد توزیع داروی ا ستان با هدف برر سی آخرین و عیت
دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید درخصوص تهیه دارو وجذ

سهمیه های استانی با حضور

معاون غذا و دارو دکتر م صطفی دالو ،مدیردارودکتر مامد ر ا سلمانی زاده ،رهیس انجمن دارو سازان ا ستان دکتراحدزاده ،
مدیران دارویی معاونت غذا و دارو ،کارشناسان دارویی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تعدادی از کارشناسان حوزه
معاونت و مدیران شرکت های توزیع دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.
در این جلســه ــمن باث و تبادل نظر و بیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشــگاه ،در خصــوص تامین به موقع دارو
تو سط شرکت های توزیعی ،سهمیه های ا ستانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد برر سی قرار گرفت همچنین کمبود
های دارویی مراکز مطرح و درخصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد.
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برگزاری آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری
آخرین ستاد توزیع داروی ا ستان با هدف برر سی آخرین و ضعیت دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و
د ستورالعمل های جدید در خ صوص تهیه دارو و جذب سهمیه های ا ستانی و همچنین تدارکات الزم در ایام
تعطیالت نوروز تشکیل شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،آخرین جلســه ســتاد توزیع داروی اســتان با هدف بررســی آخرین و ــعیت
دارویی مراکز تابعه ،شرکتهای توزیع دارو و د ستورالعمل های جدید درخ صوص تهیه دارو وجذ

سهمیه های ا ستانی با ح ضور

معاون غذا و دارو دکتر مصــطفی دالو ،مدیردارودکتر مامد ر ــا ســلمانی زاده ،مدیر امور مالی دانشــگاه آقای طریقی ،مدیران
دارویی معاونت غذا و دارو ،اعضـــا هئیت مدیره انجمن داروســـازان ،کارشـــناســـان دارویی بیمارســـتانهای تابعه دانشـــگاه علوم
پز شکی تعدادی از کار شنا سان حوزه معاونت و مدیران شرکت های توزیع دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو ت شکیل
گردید.
در این جلسه من باث و تبادل نظر و بیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه ،در خصوص تامین به موقع دارو توسط
شـــرکت های توزیعی ،ســـهمیه های اســـتانی ،خرید متمرکز دارو و موارد مرتبط مورد بررســـی قرار گرفت همچنین کمبود های
دارویی مراکز مطرح و درخصــوص تامین آنها توســط شــرکت های دارویی و به خصــوص در ایام تعطیالت نوروز تصــمیم گیری
شد.
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اردوی یک روزه تفریحی _گردشگری همدان ویژه پرسنل معاونت غذا و دارو اراک برگزار گردید.
در این برنامه پر سنل از اماکن دیدنی شهر ستان همدان ازجمله آ ستان مقدع امامزاده عبداهلل (علیه ال سالم) ،باغ موزه مقدع ،گنج نامه
ومراکز تفریای بازدید بعمل آوردند.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،این اردو با حضور روحانی بالینی دفتر نه ـــــــــاد
مقام معظم رهبری ساختمان شماره  2دانشگاه و جمعی پرسنل معاونت غذا و دارو به همت روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک در

 26مرداد ماه  96برگزار گردید .در این برنامه پرسنل از آستان مقدع امامزاده عبداهلل(علیه السالم) ،مناظر زیبا و تاریخی گنجنامه ،باغ
موزه دفاع مقدع اســتان همدان که با هدف معرفی میراث معنوی رزمندگان و تکریم  8000شــهید اســتان همدان توســط مدیریت بنیاد
حفظ آ ار و ن شر ارز شهای دفاع مقدع ستاد کل نیروهای م سلح به سامان ر سیده در  6فاز تدارک دیده شده دیدن کردند این موزه
بزرگ توسط راویان برجسته دفاع مقدع به شکل بسیار مو ر تشریح شد .شایان ذکر است اردوهای فرهنگی و تفریای ویژه پرسنل به
همراه خانواده با هدف ایجاد فضای پرنشاط روحی و افزایش مهارتهای زندگی در میان خانواده همکاران در تابستان امسال عالوه بر
استان همدان و اردوی بعدی نیز در روزهای آینده در مراکز تفریای دیگر برگزارخواهد شد.
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بررسی و یکپارچه سازی سیستم گزارش دهی عوارض ناخواسته کاالهای سالمت محوردر مرکز ADR
جلســه بررســی و یکبارچه ســازی ســیســتم گزارش دهی ،گزارش گیری و بت عوارض و اشــتباهات مرتبط با مصــرف کاالهای
سالمت در مرکز  ADRدر سالن اجتماعات معاونت غذا و دارواراک برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،خانم دکتر شــهرزاد امیری کارشــناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک بیان
کرد :این کارگاه آموز شی با هدف تعربف ADRو م شکالت سی ستم گزارش دهی با ح ضوردکتر سلمان زاده مدیر دارویی و
دکتر ناظزی معاون امور دارویی،کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو و رابطین ADRبیمارستانها و شبکه های بهداشت تابعه
دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.
دکتر امیری افزود :این کارگاه آموزشــی به منظورگزارش آنالین عوارض ناخواســته دارویی به آدرع  ADR.ttac.irآموزش
های الزمعرفی گردید.
کارشـــناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک همچنین ادامه داد :درمورد لزوم آموزش ،پیگیری و ارســـال گزارشـــات عوارض
ناخواسته تاکید و تبادل نظر گردید.
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آموزش عملی ویژه مسولین فنی و پرسنل داروخانه های دولتی و خصوصی و شرکت های پخش دارویی اراک
کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو اقدام به آموزش عملی درمال داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی به جهت آشنایی
با برچسب رهگیری و کنترل اصالت کاالهای سالمت ماورنمودند.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر مرجان بنی اســـدی کارشـــناع دارویی معاونت غذا و دارو بیان کرد :در
شــش ماه اول ســال جاری کارشــناســان دارویی اقدام به آموزش عملی و حضــوری با عنوان برچســب رهگیری و کنترل اصــالت
کاالهای سالمت ماور در مال داروخانه های دولتی و خصوصی و شرکت های پخش دارویی استان مرکزی نمودند.
دکتر بنی اســدی افزود :اســتفاده از داروهای قاچاق ,تقلبی,تاریخ گذشــته و فاقد پروانه ســاخت تهدیدی جدی برای ســالمت افراد
جامعه می باشد .دقت و توجه مسئوالن ناظر دراین امر و خود افراد به مشخصات برچسب در هنگام خرید اقالم دارویی و بهداشتی
وتاییدیه سالمت کاال از طریق ا ستعالم و سامانه مربوطه و همچنین خرید این اقالم از مراکز مجاز عر ه گامی مو ر در جلوگیری
از قاچاق کاال و اطمینان خاطر افرادجامعه از سالمت فر آورده ها می باشد.
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جلسه آموزش ضوابط و مقررات مربوط به امور داروخانه ها با مسئولین فنی
جلسه آموزش وابط و مقررات مربوط به داروخانه ها با مسئولین فنی با حضورمدیر اداره دارو دکتر سلمان زاده  ،رهیس امور
داروخانه ها دکتر بابایی ،اعضا انجمن داروسازان ،جمعی از مسئولین فنی داروخانه ها و کارشناسان دارویی معاونت در سالن
اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،در این جلسه دکتر سلمان زاده من خیر مقدم و اراهه تو یاات اولیه در
خصوص انجام وظایف مسئول طبق آهین نامه ،اختصاص فضای مشاوره دارویی ،خرید دارویی فقط از شرکتهای پخش دارویی
مجاز ،رعایت شئونات اخالقی و رعایت سایر وظایف داروسازان در داروخانه بیان کردند و آن را گام مهمی در ارتقا خدمات به
بیماران بیان داشتند .س س در ادامه دکتر بابایی بر وابط و مقررات مسئولین فنی در داروخانه ها ،برچسب اصالت و سالمت ،اقالم
سالمت ماور و لزوم بت درخواست معرفی انبارهای دارویی در سامانه جامع انبارها و سایر موارد نظارتی بیان نمودند.دکتر بابایی
همچنین افزود  :موسسین و مسولین فنی از فروش دارو های آنتی بیوتیک و  ...به مراکز نگهداری دامداری ،مرغداری و  ....خوداری
نمایند و همچنین ادامه داد موسسین موظف هستند از هرگونه بد حجابی و رعایت نکردن شئونات اخالقی از سوی پرسنل و مشاوره
های مستقر در داروخانه با جدیت تمام جلوگیری نمایند.در ادامه دکتر سلمان زاده تو یااتی در مورد وابط امور داروخانه ها
مجدد بیان نمودند و درخصوص اهمیت بت اطالعات و مدارک مربوطه درسامانه  HIXمطالبی را اراهه نمود و یادآور شدند

درصورت وجود هرگونه مشکل با اداره دارو معاونت تماع حاصل شود .همچنین عالوه بر پاسخگویی به سئواالت مطروحۀ
داروسازان در مورد برخی دستورالعمل ها و قوانین مربوط به مسئولین فنی مورد باث و بررسی قرار گرفت .الزم ذکر است درپایان
این برنامه گواهی نامه معتبراز طرف معاونت غذا و دارو و انجمن دارو سازان به شرکت کنندگان اراهه گردید.
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آموزش رابطین بهداشتی مرکز جامع سالمت شهر سنجان
این کارگاه آموز شی با ماوریت آ شنایی رابطین بهدا شتی با ویژگیهای فرآورده های آرای شی بهدا شتی مجازوغیرمجازو برچ سب
رهگیری،ردیابی و کنترل اصالت کاالهای سالمت ماور برگزارشد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،جلسهای باهدف آگاهسازی و آشنایی با ساختار برچسب اصالت و سالمت کاال
برچسبهای رهگیری کنترل اصالت اجتماعات شبکه بهداشت شهر سنجان برگزار شد.مهندع احمدی کارشناع اداره نظارت بر
مواد غذا یی و آرای شی بهدا شتی معاونت غذا و دارو اراک در خ صوص ساختار برچ سب ا صالت و سالمت کاال گفت :برچ سب
اصالت و سالمت کاال بهعنوان یکی از مهمترین روشهایی است که در صورت استفاده صایح از آن میتوان ازاصل بودن و سالم
بودن کاالهای ســـالمت ماور مطمئن شـــد.وی اظهار داشـــت :هر شـــهروند حداقل باید در مورد اطالعاتی مانند نام و نام تجاری
ما صول ،نام و ک شور تولیدکننده ،تاریخ تولید ،انق ضا و سری ساخت ما صول ،پروانه بهدا شتی ورود ،مواد ت شکیلدهنده ،آرم
سازمان غذا و دارو و عالمت استاندارد ایران آگاهی داشته باشد.
احمدی در ادامه افزود :بهترین راه شناسایی ماصوالت اصل از تقلبی سامانه مدیریت و نظارت بر ماصوالت سالمت سازمان غذا
و دارو ا ست .در صورت بروز م شکالت نا شی از ا ستفاده ما صوالت وارداتی امکان پیگیری و ر سیدگی مو وع به دلیل وجود
مســـــتــنــدات و مــدارک مــربــوط بــه کــاالی مــوردنــظــر در ســـــازمــان غــذا و دارو مــیســـــر خــواهــد بــود.

وی در ادامه بیان کرد :در خصوص برچسب رهگیری اصالت کاال (شناسه رهگیری :کد  20رقمی  UIDهمان شناسه رهگیری که

برای بررســی آن میتوان کد مذکور را از طریق و ســایت  www.ttac.irکنترل نمود) و همچنین (ســری ســاخت ماصــول یا

 LOTکه همان شماره سری ساخت ا ست که کد مذکور میبای ست با شماره سری ساخت حک شده و بر روی ب ستهبندی کاال
یکسان باشد) و( تاریخ انقضا یا  EXPکه همان تاریخ انقضای کاال است که تاریخ مذکور میبایست با تاریخ انقضای حک شده

بر روی بستهبندی کاال یکسان باشد) تأکید کرد.
وی در خ صوص انواع برچ سب رهگیری ا صالت کاال گفت :کد ا صالت کاال همان کد  16رقمی ا صالت کاال ا ست که باید ابتدا

الیه روبی برچسب را بخراشید و کد مذکور را از طریق و سایت  www.ttac.irیا سامانه پیامکی  20008822و یا تلفن گویای

 021-6185بررسی نمایید و به خاطر داشته با شید که تنها و سایت معتبر جهت بررسی اصالت کاال و سایت ،www.ttac.ir

تنها تلفن گویای معتبر جهت بررسی اصالت کاال تلفن گویای  021-6185و همچنین تنها سامانه پیامکی معتبر بررسی اصالت کاال
سامانه پیامکی  20008822است.در پایان جلسه ماکتهای آموزشی کاال و برچسب کاال ،بروشورهایی با عناوین سالمت و ایمنی
کاالهای ســالمتماور تولید داخل و کاالهای ســالمتماور وارداتی ،بین حا ــرین توزیع و آموزش داده شــد و با حا ــرین در
جلسه به پرسش و پاسخ پرداخته شد.
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برگزاری دوره آموزشی  2روزه آزمون های کیفی و شناسایی تقلبات در لبنیات
این کارگاه به منظور آشنایی کارشناسان آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و اداره نظارت بر مواد غذایی جهت شناسایی تقلبات و
آشایی با آزمون های کیفی لبنیات در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،مهندع سارا مرادی کار شناع آزمای شگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا
و دارو بیان کرد :این کارگاه دو روزه با ح ضور مدر سین دکتر علی ح شمتی و مهندع جواد کرمی و کار شنا سان کنترل مواد
غذایی و اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.
مهندع مرادی افزود:این دوره با ماوریت آموزش کارشــناســان آزمایشــگاه کنترل مواد غذایی و اداره نظارت بر مواد غذایی
جهت شــناســایی تقلباتی نظیر وجود آ  ،روغن پالم ،نشــاســته ،شــیر خشــک  ،آنتی بیوتیک ها و وجود نگهدارنده هایی نظیر
سوربات ،بنزوات و پاربن و  ...در لبنیات پرداخته شد.
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برگزاری کمیته ویژه اجرای شیوه نامه پیشگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور
دومین جلســه کمیته ویژه نظارت بر اجرای شــیوه نامه پیشــگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای ســالمت ماور -دارویی  ،غذایی
،آرایشی بهداشتی  ،تجهیزات و ملزومات پزشکی با حضور سازمان های مربوطه در سالن اجتماعات معاونت غذا ودارو اراک
برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،دومین کمیته ویژه نظارت بر اجرای شــیوه نامه پیشــگیری ومبارزه با قاچاق
کاالهای سالمت ماوردر سال جاری با ماوریت بررسی مصوبات جلسه قبل  ،در خصوص مشکالت پیش رو آمده در گشت
ها و بازدید ها و جهت رصــد و پایش با حضــور دکترمصــطفی دالو معاون غذا ودارو و نمایندگان اداره کل امنیتی و انتظامی ،
دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتانداری  ،ســازمان تعزیرات حکومتی  ،ســازمان صــنعت ،معدن و تجارت و مجمع
اتاق اصناف ،صدا و سیما ،نیروی انتظامی ،معاونت بهداشتی وکارشناسان معاونت غذا و داروتشکیل شد
در این جلســه دکتر دالور ــمن قدردانی از فعالیت مســتمر اعضــا گفت :حضــور و مشــارکت فعال همکاران در هماهنگی و
همکاری با کمیته تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای حوزه سالمت قابل تاسین است .
دکتر دالوردر ادامه به تشــریح فعالیت های صــورت پذیرفته در غالب گشــت مشــترک در بخش های غذا ،دارو ،آرایشــی و
بهداشتی ،تجهیزات پزشکی ،عطاری ها ،پرداخت و افزود :این گشت ها و بازدید ها باید به طور مستمر و با سازماندهی هدفمند
صورت پذیرد.
همچنین افزود :اهداف سال  96کارگروه فعالیتهای پیشگیرانه با همکاری تشکلهای تخصصی است و در این بین کارگاههای
آموزشی و حمایت از کاالهای سالمت ماور داخلی و افزایش نظارتها از دیگر اولویت های کارگروه است.
وی ادامه داد :همچنین در این جل سه شیوه نامه های اجرایی طرح در جل سه مطرح و مقرر شد تا نظرات و پی شنهادات ا صالحی
این کارگروه به کمیســیون مبارزه با کاالی قاچاق ارز و به کارگروه شــورای ســالمت اســتان منعکس شــود.دکتر دالور خاطر
نشــان کرد:در ادامه ســایر اعضــا نقطه نظزات خود را در خصــوص شــیونامه و راهکارهای مقابله با مبارزه با عر ــه ماصــوالت
قاچاق بیان نمودند و در آخر تصمیماتی در قالب مصوبات جلسه اتخاذ گردید.
جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات ختم گردید.
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به مناسب دهه کرامت ؛
جشن به مناسبت دهه کرامت در ساختمان شماره علوم پزشکی اراک
ج شن دهه کرامت به همت شورای ستاد امر به معروف و نهی از منکر ،روابط عمومی معاونت غذا و دارو و معاونت بهدا شت

دانشگاه علوم پزشکی اراک صبح امروز درسالن آمفی تئاتر مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار گردید.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو ا این مراسم به همت شورای امر به معروف و نهی
از منکر ،روابط عمومی معاونت غذا و دارو و روابط عمومی معاونت بهدا شت با ح ضورمدیران و همکاران ساختمان شماره 2
دانشـــــگــاه عــلــوم پــزشـــــکــی اراک در ســـــالــن امــفــی تــئــاتــر مــعــاونــت بــهــداشـــــت بــرگــزار گــردیــد.
در این مراســم به قید قرعه به یک نفر از شــرکت کنندگان اعطای هزینه کامل ســفر به مشــهد مقدع (اســکان و بلیط رفت و
برگشــت) به تعداد اعضــای خانواده اهدا گردید همچنین در ادامه به همکارانی که نام ر ــا و معصــومه داشــتند جوایزی اهدا
گردید.
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معاون غذا و دارو اراک؛
سه میلیارد ریال کمک هزینه دارویی از ابتدای سال تاکنون به بیماران صعب العالج استان مرکزی پرداخت
شده است.
دکتر م صطفی دالور :حمایت مالی از بیماران صعب العالج در قالب اخت صاص ردیف بودجه از سازمان غذا و داروی ک شور

انجام می گیرد و ماهانه در حدود یک تا یک و نیم میلیارد ریال برای این بیماران در استان مرکزی هزینه می شود.

به گزارش ایفدانا  ، Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر مصـــطفی دالور :حمایت مالی از
بیماران صعب العالج در قالب اختصاص ردیف بودجه از سازمان غذا و داروی کشور انجام می گیرد و ماهانه در حدود یک تا
یک و نیم میلیارد ریال برای این بیماران در استان مرکزی هزینه می شود.
وی افزود :یکهزار و  400بیمار صعب العالج استان در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک دارای پرونده دارند و
در مراحل درمانی تات پوشـــش حمایت های مالی قرار می گیرند به طوری که روزانه حدود  15نفر و ماهانه حدود  600نفر
برای دریافت کمک مراجعه دارند.
دکتر دالور ،بی شترین هزینه و کمک را ویژه بیماران سرطانی عنوان کرد و گفت :اغلب این بیماران کم ب ضاعت ه ستند و پس
از بیماران سرطانی،بیماران متابولیک ،مبتالیان به ه اتیت و روماتیسم بیشترین دریافت کنندگان کمک برای مخارج دارویی در
استان هستند.
وی بیان کرد :بیماران ام اع نیز که در کنار داروهای تخصصی ،نیازمند مصرف اقالم دارویی دیگری هستند و آنان نیز مشمول
این کمک ها می شــوند به طوری که در ســال گذشــته در حدود  13میلیارد ریال توســط معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم
پزشکی اراک به بیماران صعب العالج استان کمک شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود :برآورد می شود که تا پایان سال جاری بیش از  13میلیارد ریال کمک
هزینه مالی برای دارو و درمان بیماران صعب العالج از طریق این معاونت در استان پرداخت شود.
دکتر دالور ا ـــافه کرد :از ابتدای ســـال تاکنون هنوز اعتباری در ردیف کمک به بیماران صـــعب العالج از ســـوی ســـازمان
تخصــیص نیافته اما ،معاونت غذا و دارو کمک رســانی به بیماران را متوقف نکرده اســت و امید می رود در ســه ماه دوم ســال
جاری اعتبارات این بخش به استان تخصیص یابد.
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پایین بودن سهمیه دارویی استان مرکزی واقعیت ندارد
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی اراک گفت :اســتان مرکزی با کمبود داروهای ناباروری مواجه نیســت ،به علت ســهمیه بندی ،تنها
یک برند خاص از داورهای ناباروی در بازار کمیا است.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکترمصـــطفی دالور معاون غذا و دارو اراک عنوان کرد :به طور کلی در داروخانه های

استان داروهای مشابه "گونال اف" ساخت کارخانه های ایرانی موجود است ،گونال اف برندی مادود است و در نتیجه شرکت های توزیع
کـــــنـــــنـــــده

آنـــــرا

بـــــه

صــــــــورت

مـــــاـــــدودتـــــری

تـــــوزیـــــع

مـــــی

کـــــنـــــنـــــد.

وی اظهارکرد :پاهین بودن سهمیه دارویی استان مرکزی به نسبت شهرهای دیگر ،شایعه ای بیش نیست ،در حال حا ر از استان های لرستان و
هـــمـــدان بـــرای تـــهـــیـــه یـــکســـــری داروهـــای بـــیـــمـــاران ســـــرطـــانـــی بـــه اســـــتـــان مـــا مـــراجـــعـــه مـــی کـــنـــنـــد.
دکتر دالور با اشاره به اینکه سهمیه داروهای هر استانی به صورت کشوری و توسط وزارت بهداشت تعیین می شود ،بیان کرد :سهمیه بندی
داروها برای هر استانی یک فرمول خاص دارد و عوامل زیادی در آن دخیل است ،سال گذشته در خصوص سهمیه دارویی استان ،به وزارت
بهدا شت اعتراض کردیم و در نتیجه آن تجدیدنظری هم حا صل شد و در حال حا ر م شکلی در این خ صوص وجود ندارد .وی ت صریح
کرد :چنانچه استان مرکزی با کمبود دارویی خاص مواجه باشد ،این مو وع مبتالبه همه نقاط کشور است ،اگر مشاهده می شود برخی اقالم
دارویی تنها در داروخانه های شهرهای قم ،اصفهان یا تهران موجود است ،بدلیل آنست که این داروخانه ها در گذشته داروهای مذکور را به
میزان زیادی خریداری کرده اند ،به همین دلیل در شـــرایط کمبود دارو ،باز هم در این داروخانه ها داروهایی مانند "گنال اف" یافت می
شود .دالور اظهار کرد :برخی داروها قیمت ب سیار باالیی دارند و داروخانه ها بنا به تقا ا و ظرفیت مالی خود اقدام به خرید این داروها می
کنند ،معموال دارخانه ها خصوصی هستند و در خصوص میزان تهیه و خرید دارو کامال مختارند و ما نمی توانیم در این زمینه دخالتی داشته
باشیم .وی با بیان اینکه هر دارویی که در بازار موجود باشد به معنای آنست که شرایط مصرف توسط بیماران را دارد ،افزود :برخی پزشکان
ادعا می کنند که برخی اقالم دارویی ا ربخ شی الزم را ندارد ،در همین را ستا این افراد بای ستی م ستندات خود را به وزارت بهدا شت ار سال

کـــنـــنـــد تـــا در صـــــورت تـــایـــیـــد ،از پـــخـــش داروی مـــورد نـــظـــر در داروخـــانـــه هـــا جـــلـــوگـــیـــری شـــــود.

دالور ادامه داد :داروهایی که در ســطح کشــور توزیع می شــود ،چندین بار مورد آزمایش قرار می گیرند و کمیته های مختلفی آنها را مورد
تایید قرار می دهند تا عار ه و مشکلی برای مصرف کننده نداشته باشند ،برخی پزشکان معتقدند که داروهای ایرانی کیفیت الزم را ندارند
ولی هیچ مســتندی نیز برای ادعای خود اراهه نمی دهند ،ادعای آنان ،تمام افرادی که در اراهه مجوز یک دارو دخیل بودند و تمام پزشــکانی
کــــه ایــــن داروهــــا را بــــه بــــیــــمــــارانشــــــان تــــجــــویــــز مــــی کــــنــــنــــد ،زیــــر ســــــوال مــــی بــــرد.
وی اظهار کرد :در کمبود توزیع دارو دالیل مختلفی وجود دارد ،معموالً دارو از کانال وزارتخانه وارد ک شور می شود ،م شکالت بانکی در
خصــوص نقل و انتقاالت وجوه ،مشــکالت گمرکی ،مشــکل نقدینگی شــرکت های تامین کننده دارو ،منابع مادود دارویی شــرکت های
سازنده و عدم توافق سازمان با شرکت های واردکننده را می توان از جمله مشکالتی دانست که سبب کمبود یک دارو می شود.
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پیام تبریک معاون غذا و دارو اراک؛
پیام تبریک معاون غذا و دارو در پی انتصاب معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

بدینوسیله تبریک و تهنیت صمیمانه خود را به مناسبت انتصا شایسته جنا آقای دکتر غالمر ا اصغری به عنوان معاون وزیر

و رهیس سازمان غذا و دارو تقدیم می دارم و از زحمات جنا آقای دکتر رسول دیناروند تقدیر و تشکر می نمایم.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،پیام تبریک معاون غذا و دارو اراک در پی انتصــا جنا دکتر غالمر ــا
اصغری به عنوان معاون وزیر و رهیس سازمان غذا و دارو
متن پیام به شرح ذیل میباشد:
(وَهُوَ یَتَوَلََّى الصََّالِاِینَ )
بسمه تعالی
بدینوسیله تبریک و تهنیت صمیمانه خود را به مناسبت انتصا شایسته جنا آقای دکتر غالمر ا اصغری به عنوان معاون وزیر
و رهیس سازمان غذا و دارو تقدیم می دارم و از زحمات جنا آقای دکتر رسول دیناروند تقدیر و تشکر می نمایم.
مطمئناٌ مدیریت ا ر بخش و توانمند توأم با تجار برجســته و گرانقدر دکتر اصــغری  ،و همفکری همه نیروهای متخصــص و
متعهد و بهره برداری از همه تجربیات گذشته موجبات ارتقا اهداف و خطی مشی سازمان غذا و دارو را فراهم خواهد نمود.
ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی وتاقق
اهداف نظام مقدع جمهوری اسالمی ایران را مسالت دارم.
دکتر مصطفی دالور
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
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پیام ت سلیت معاون غذا و دارو دان شگاه علوم پز شکی اراک در پی درگذ شت معاون غذا و دارو زاهدان
"مرحوم دکتر علیرضا مبارکی"
دکتر مصــطفی دالور معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان مرکزی در پیامی درگذشــت ناگهانی معاون غذا و دارو
دانشگاه زاهدان را به خانواده عزادار این عزیز از دست رفته و تمامی همکاران غذا و دارو کشور تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،متن کامل پیام بدین شرح می باشد:
«ألَّذین اِذا أصابَتْهُم مُصیبَه قالوا إنَّا لِلَّه و إنَّا إلَیْهِ راجِعون»
در کمال تأســف باخبر شــدیم همکار با ســابقه و متعهدمان "مرحوم دکتر علیر ــا مبارکی"دار فانی را وداع گفتند ،و این چنان
سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند  ،ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای جز تسلیم و ر ا نیست
و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانه اوست.
بدینوسیله ایعه درگذشت همکار عزیزمان "مرحوم دکتر علیر ا مبارکی" ،از معاونین پر تالش معاونت غذا و دارو دان شگاه
علوم پ زشکی زاهدان را به خانواده این عزیز از دست رفته ،بازماندگان عزادار و پرسنل حوزه سالمت به خصوص همکاران غذا
و دارو کشــور تســلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای این عزیز ســفر کرده رحمت و مغفرت و برای خانواده،
بازماندگان و همکاران این مرحوم صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
دکتر مصطفی دالور
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
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پیام تبریک معاون غذا و دارو اراک به مناسبت روز کارمند
متن دکتر م صطفی دالور معاون غذا و دارو دان شگاه علوم پز شکی ا ستان مرکزی در پیامی فرار سیدن روز کارمند سومین روز
هفته دولت را به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و حوزه غذا و دارو تبریک گفت.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،متن تقدیر به شرح ذیل است:
بسماهللالرحمنالرحیم
امام خمینی (رحمت ا ...علیه)" :اگر یک حکومتی ،ارزش هایش ارزش های انســـانی ،اخالقی و اســـالمی باشـــد (و) بخواهد
خدمت به نوع خودش بکند و خودش را خدمت گزار بداند ،قهرا ملت با اوســـت و قهرا یک قدرت خارجی نمی تواند او را
تات تا یر قرار بدهد».
روز کارمند ،تجلیل ازان سان های شای سته ای ا ست که هدف شان خدمت به مردم و ک سب ر ای پروردگار ا ست .آنان که همه
همت و تالش شـــان ،گشـــایش گره های زندگی انســـان ها ،رفع مشـــکالت و ایجاد آرامش در جامعه اســـت .کار و فعالیت
کارمندان ،به عنوان ع ضو فعال جامعه و خدمتگزار ملت ،شای سته تقدیر و قدردانی ا ست .ازاین رو ،سزاوار ا ست امروز را قدر
بدانیم و در بزرگداشــت مقام ارزشــمند و واالی کارمندان کشــورمان به خصــوص کارمندان ارجمند دانشــگاه علوم پزشــکی و
مــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاونــــت غــــــــــــــــــــــــــــــذا و دارو بــــکــــوشـــــــیــــم.
اینجانب ــمن تبریک هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر فرا رســیدن روز کارمند را خدمت همه
همکاران ماترم که با الهام از تخصـــص و تعهد و کاربرد مهارت های الزم احترام و اکرام به اربا رجوع ،تقویت حضـــور و

تم شیت امور برای سعادت و پی شرفت با هدف اعتال و ارتقای فعالیت های حوزه "غذا و دارو" اهتمام می ورزید و پی شتازی و
پیشقدمی در امر خدمت به مراجعین را افتخار خود می دانند ،تبریک عرض نموده و امیدوارم در جهت کسب ر ایت خداوند
سباان و حفظ منافع ملی موید و منصور باشید.
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تجلیل از مهندسین معاونت غذا و دارو
به مناسبت زادروز خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندسی از مهندسین معاونت غذا و دارو اراک تقدیر و تجلیل بعمل آمد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک :همزمان با پنجم اســفند زاد روز دانشــمند بزرگ ایرانی خواجه نصــیرالدین
طوسی که بنام روز مهندع نامگذاری شده ،دکتر مصطفی دالور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و دکتر
سلمان زاده مدیر دارو و جنا آقای مامدی مدیر امور عمومی با مهندسین معاونت غذا و دارو دیدار و تجلیل کردند.
در این دیدار دکتر دالور ـمن تبریک این روز به مهندسـین ،از زحمات و نقش مهم این عزیزان در پیشـرفت علمی و پیشـبرد
اهداف معاونت غذا و دارو قدردانی کرد.
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همایش تجلیل از برگزیدگان ورزشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
طی مرا سمی از سوی ریا ست ،معاون غذا و دارو و معاون تو سعه دان شگاه علوم پز شکی از ورز شکاران و مدال آوران دان شگاه
علوم پزشکی استان مرکزی تجلیل بعمل آمد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،در مراســمی که از ســوی واحد رفاه و تربیت بدنی دانشــگاه علوم پزشــکی
ترتیب داده شــده بود ،با حضــور ریاســت ،معاون غذا و دارو ،معاون توســعه ومدیریت و مدیران دانشــگاه و حوزه های تابعه و
ورزشکاران و مدال آوران پرسنل در سالن آمفی تئاتر معاونت بهداشتی برگزار شد.
دکتر طاهر احمدی ریا ست دان شگاه علوم پز شکی نیز در این مرا سم با ا شاره به درخ شش ورز شکاران در م سابقات ورز شی
وزارت بهداشت و مسابقات کارکنان استان مرکزی  :امیدواریم همواره شاهد درخشش ورزشکاران دانشگاه علوم پزشکی در
عرصه های کشوری باشیم.
این مراسم با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی و اهدای جوایز به برگزیدگان برتر ورزشی و مدال آوران پایان یافت.
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در جهت تسهیل روند درمان بیماران خاص؛
برگزاری جلسه فرمانداری شهرستان اراک با  NGOها
این جلســه با بررســی مصــوبات قبلی و اراهه گزارشــات بیماران خاص شــهرســتان اراک در ســالن اجتماعات فرمانداری اراک
تشکیل شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک این جلســـه با حضـــور نماینده معاونت غذا و دارو ،نماینده فرماندار اراک،
نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی اراک ،معاونت درمان ،معاونت بهداشتی دانشگاه ،مجمع خیرین سالمت  ،حالل احمر ،تامین
اجتماعی ،شهرداری ،اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ،بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) ،انجمن خیریه حمایت از بیماران ام
اع اراک ،انجمن حمایت از بیماران تاالســمی اراک ،کانون (انجمن) حمایت از بیماران هموفیلی اراک و جمعی از مســئولین
کالنشهر اراک برگزار گردید.
این جل سه با هدف برر سی م صوبات قبلی و اراهه گزار شات بیماران خاص شهر ستان اراک تو سط نمایندگان ادارات مربوطه و
مسئولین انجمن های خیریه حمایت از بیماران خاص و اراهه راهکار توسط اعضا و اتخاذ تصمیمات الزم صورت گرفت.
شایان به ذکر است مراکز خیریه حا ر در جلسه مشکالت پیش رو را مطرح نمودند و مقرر گردید دستگاه های مربوطه روند
اجرای حل مشکالت ذکر شده را تسریع نمایند.
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توصیه تغذیه سالم با فرارسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (علیه السالم(
مراســمی مهمترین نکته تهیه مواد اولیه مرغو و تازه و رعایت بهداشــت کامل میباشــد که در غیر این صــورت ممکن اســت

بیماری از طریق غذای تهیه شده به افراد بسیاری سرایت پیدا کند .

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،مهندع آیدا غفاری کارشناع اداره نظارت
بر مواد غذایی م عاو نت غذا و دارو دانشـــ گاه علوم پزشـــکی اســـ تان مرکزی ب یان کرد :در ماه مارم نذر های ز یادی به
صـــورت پختن غذا و پخش بین مردم ادا میشـــود که رعایت برخی اصـــول در تهیه و طبخ نذریها اهمیت بســـیاری دارد.
مهندع غفاری افزود :مهمترین نکته تهیه مواد اولیه مرغو و تازه و رعایت بهداشــت کامل میباشــد که در غیر این صــورت
مــمــکــن اســـــت بــیــمــاری از طــریــق غــذای تــهــیــه شـــــده بــه افــراد بســـــیــاری ســـــرایــت پــیــدا کــنــد.
کارشــناع تغذیه معاونت غذا و دارو ادامه داد  :در قدم بعدی با توجه به افزایش خطر بیماریهای غیر واگیر مثل دیابت ،فشــار
خون و چربی باالی خون تو صیه می شود روغن کمتری در طبخ نذری ها بکار برده شود  .برای مثال پیاز و سبزی مورد م صرف
در تهیه خورشت ها نباید خیلی زیاد سرخ شود  .چرا که هم ماتوای ویتامینی ان کاهش می یابد و هم روغن بیشتری مصرف
میشود .مهندع غفاری اظهار کرد :در تهیه شله زرد ،انواع شربت ها و نوشیدنی های نذری توصیه میشود شکر کمتری مصرف
شود و کم شیرین تر با شند .همچنین از م صرف نمک زیاد در پخت نذری ها خودداری شده و حتما از نمک ت صفیه شده ید
دار استفاده شود .کارشناع تغذیه همچنین یادآور شد :برنج مصرفی قبل از پخت چندین بار توسط افراد مختلف پاک و تمیز
شــود تا هر گونه ناخالصــی اعم از فضــله موش ،ســنگ و غیره از برنج حذف گردد و نهایتا نذری با کیفیت و ســالم به دســت
مصرف کننده برسد .با ارزوی قبولی عبادات و نذورات شما
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توسط معاون وزیرورئیس سازمان غذا و دارو؛
تقدیر از مسئول پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو اراک
در جل سه ای به منظور تقدیر از کار شنا سان شای سته معاونت های غذا و دارو از خانم دکتر ناظری م سئول پایش برنامه عملیاتی
معاونت غذا و دارو اراک در مال سازمان غذا و دارو تقدیر شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،در جلسه تقدیر از کارشناسان شایسته معاونت های غذا و دارو معاون وزیر
و رهیس سازمان غذا و دارو از م سئول پایش برنامه عملیاتی سال  95معاونت غذا و دارواراک به دلیل تالش های ارز شمند در
برنامه پایش عملیاتی در حوزه غذا و دارو کشور تقدیر شد.
در متن این تقدیر آمده است :
سرکار خانم دکتر آزاده ناظری
مسئول ماترم پایش برنامه عملیاتی غذا و داروی اراک
بدین وسیله از تالش های بی شا هبه و ارزشمند سرکار عالی در استقرار نظام یک ارچه برنامه عملیاتی و پایش آن در سطوح ستاد
و دانشــگاههای علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی با هدف ارتقا کارآیی و پاســخگویی در نظام ســالمت کشــور
قدردانی نموده و از درگاه ایزدمنان دوام عزت و ســالمت  ،حضــور و تا یر آن بزرگوار در راســتای دســتیابی به اهداف عالیه را
مسئلت دارم.
امید آنکه در سایه الطاف الهی ،همواره موفق و موید باشید.
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مراسم آئین تودیع و بازنشستگی رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک
جلســه تودیــع و بازنشســتگی مهنــدع بادرســتانی رهیــیس اســبق اداره نظــارت بــر مــواد غــذایی و آرایشــی بهداشــتی معاونــت
غــذا و دارو بــا حضــور معــاون غــذا و دارو ،معــاون بهداشــتی ،مــدیران و پرســنل معاونــت غــذا و دارو در ســالن اجتماعــات
معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد .جلســه آهــین تودیــع و بازنشســتگی رهــیس اداره نظــارت بــر مــواد غــذایی معاونـت غــذا و
داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک بــا حضــور دکتــر مصــطفی دالور معــاون غــذا و دارو ،دکتــر جــواد نظــری معــاون
بهداشــتی،مدیران و پرســنل معاونــت بهداشــتی و غــذا و دارو و کارشناســان غــذایی شهرســتان هــای تابعــه دانشــگاه علــوم
پزشـــــــــکی اراک در ســـــــــالن جلســـــــــات معاونـــــــــت غـــــــــذا و دارو دانشـــــــــگاه برگـــــــــزار شـــــــــد.
بــه نقــل از روابــط عمــومی معونــت غــذا و دارو اراک ،در ایــن مراســم دکتــر دالور معــاون غــذا و دارو ــمن قــدردانی از
زحمــات و اقــدامات انجــام یافتــه در طــول مــدیریت مهنــدع بادرســتانی بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت کــرده و تمــامی
موفقیــت هــای چنــد ســال اخیــر اداره نظــارت بــر مــواد غــذایی معاونــت غــذا ودارو را حاصــل تــالش و مســئولیت پــذیری
وی عنوان کرد.
در ادامــه دکتــر نظــری معــاون بهداشــتی بیــان کردند :ــمن تشــکر و همکــاری هــای بــی شــاهبه آقــای بادرســتانی ،آینــده ای
خوش همراه با سالمتی را برای ایشان و خانواده آرزو کردند.
در پایــان لــوح تقــدیر و یــادبودی جداگانــه از طــرف معاونــت غــذا و دارو و معاونــت بهداشــتی و جمعــی از همکــاران بــه
مهندع بادرستانی به پاع چندین سال تالش در این معاونت اعطا کردید.
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توزیع «مفاتیح الحیات» برگرفته شده از آثارحضرت آیت اهلل جوادی آملی(مدظله العالی)
به مناســبت ماه ــیافت الهی  100جلد «مفاتیح الایات» برگرفته شــده از آ ارحضــرت آیت اهلل جوادی آملی،در بین مدیران و
پرسنل کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک توزیع شد .
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،همزمان با ایام ماه ـــیافت الهی تعداد  100جلد کتا «مفاتیح الایات» با
همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و روابط عمومی معاونت غذا و دارو با حضـــوردکتر دالور معاون غذا ودارو و حجت
االسالم گودرزی نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در بین پرسنل معاونت غذا ودارو اراک توزیع گردید.
مفاتیحالایات کتابی حدیثی رفتاری ،ا ر آیتاهلل عبداهلل جوادی آملی که به جلد دوم و مکمل مفاتیحالجنان شهره شدهاست و
تأکید آن بی شتر بر روایاتی ا ست که به رفتارهای فرهنگی ـــــ اجتماعی و حوزه اخالق و حقوق اجتماعی مربوط می شود ،این
کتا در بهار سال  1391بوسیله نشر اسرا منتشر شد.
این کتا توسط گروهی از نویسندگان حوزه علمیه قم تات نظارت جوادی آملی به نگارش درآمد.
آیت اهلل جوادی آملی در خطبه نماز جمعه  21تیرماه  138۷بر ـــرورت نگارش جلد دوم مفاتیح با تمرکز بر تبیین مســـاهل
روزمره زندگی مردم ،اینگونه تأکید کرده بود« :جلد دوَّم مفاتیح الجنان جایش خالی اســـت که إن شـــ َ اهلل یک عدَّهای باید
بنویســند تا معلوم بشــود دین تنها این نیســت که ما زیارت بکنیم و ذکری بگوییم ...امَّا دین تنها اینها نیســته ...گوشــه دیگر هم
همین اهمه فرمودند ...در با اطعمه و اشربه مالحظه بکنید ...از این روایات که مفاتیحِ حیات ماست ،فراوان است».

55

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

توسط قطب شش کشور برگزار شد؛
برگزاری اولین همایش معاونین غذا و دارو قطب ششم کشوردر سال جاری به میزبانی معاونت غذا و دارو اراک
همزمان اوّلین همایش معاونین و مدیران غذا ،دارو ،آزمای شگاه و تجهیزات پز شکی دان شگاههای قطب ش شم
کشوردر سال جاری با حضور استانهای اراک ،زنجان ،قزوین ،البرز ،قم ،ساوه و نیز باحضور میهمانانی از امور
استتتانهای ستتازمان غذا و دارو بم میزبانی معاونغ غذا و دارو دانشتتگاه پوش پزشتتکی و بدمات بهداشتتتی و
درمانی استان مرکزی در سالن معاونغ برگزار شد.
در این نشست دکتر مصطفی دالور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مرکزی من خیر
مقدم ح ضور مدعوین گفت :با توجه به تو سعه دان شگاههای علوم پز شکی ،خدمات بهدا شتی درمانی در ک شور در را ستای وحدت
رویه و افزایش هماهنگی و ارتقا روند خدمترسانی سالمت در تمام نقاط کشور برگزاری چنین نشستهایی را در راستای کاهش
و مرتفع نمودن مشــکالت و معضــالت و مشــاوره در خصــوص ســیاســتگذاری و بهبود مســتمر عملکرد حوزه غذا و دارو و ارتقا
شاخصهای این حوزه در سطح ملی را مهم و ارز شمند ارزیابی نمود.همچنین دکتر تاج کی دبیر ماترم قطب ش شم ک شوری بیان
کردند :با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می شود دانشگاه های عضو قطب از تجربیات و توانمندیهای یکدیگر بیشتر استفاده
کنند و عالوه بر برگزاری جلســات تیمی و ویدیو کنفرانس در حوزه مدیریت های تخصــصــی ،جلســات آموزشــی و کارگاه های
تخصصی نیز با مشارکت اعضا در طی سال برگزار گردد.
در این نشست مو وعات در قالب پنج کارگروه طرح و مورد بررسی قرار گرفت:
در کارگروه مدیران نظارت بر مواد خوراکی ،آشــامیدنی آرایشــی و بهداشــتی معاونتهای غذا و داروی دانشــگاههای قطب شــش
کشـور ،دسـتورالعمل های سـاخت و تولید قرار دادی و نیز شـناسـه نظارت کارگاهی مورد بررسـی وتبادل قرارگرفت و گزارش آن
توسط مهندع بادرستانی مدیر اداره غذا در جلسه قطب شش کشور بررسی شد.
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در کارگروه مدیران نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونتهای غذا و داروی دان شگاههای قطب شش ک شور ک شور.،برر سی و

آموزش سامانه  ، hixبررسی و اصالح موارد پیشنهادی در مورد ابطه نظام توزیع دارو های تات کنترل جهت ارسال به سازمان

.،درخواســت تهیه و ارســال ــوابط و آهین نامه در مورد داروخانه های ســالمتکده های طب ســنتی مورد بررســی قرار گرفت.در
کارگروه مدیران آزمایشگاههای کنترل مواد خوراکی و بهدا شتی معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای قطب شش کشور. ،ارسال

نمونه RMتوسط آزمایشگاه کنرل غذا زنجان و ارسال نمونه  Rmتوسط آزمایشگاه قزوین در نیمه دوم سال ،

.شرکت در دوره آمخوزشی مخصوصا آالینده ها و تقلبات مواد غذایی در آزمایشگاه مرجع  ،برگزاری دوره آموزشی اندازه گیری

فلزات سنگین توسط آزمایشگاه کنترل غذا اراک ،راه اندازی سامانه limsو یکسان سازی روش های آزمون و بارگذاری Sop
در آن صورت قرار گرفت.
در کارگروه روسای تجهیزات پزشکی معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای قطب شش کشور،

بازنگری در وابط و مقرارت ،تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط قطب شش کشوری ،تفکیک شرح وظایف مسولین تجهیزات
و ملزومات پزشکی با کارشناسان تجهیزات پزشکی .،بازنگری در برنامه عملیاتی حوزه تجهیزات پزشکی هم اندیشی شد.
در کارگروه کارشناسان نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای قطب شش کشور کشور،
.1برگزاری دوره آموز شی ناوه بت م شخ صات م سولین فنی در سامانه .،TTACبرر سی د ستورالعمل های جدید صدور پروانه
ساخت و ظرفیت خالی(قراردادی)بیان مشکالت مربوطه و تبادل نظرپیرامون آن
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به پاس قدردانی از بازپرداخت مطالبات دارویی صورت گرفت؛
تقدیر کمیته همسویی شرکت های پخش از ریاست و معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون غذا و دارو استان مرکزی
کمیته همســویی شــرکت های پخش دارویی اســتان مرکزی از رهیس و معاون توســعه مدیریت و منابع و معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم
پزشکی استان مرکزی به پاع قدردانی از بازپرداخت مطالبات دارویی نسبت به سالهای گذشته قدردانی نمودند.

به گزارش ایفدانا ،به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،کمیته هم سویی شرکت های دارویی پخش ا ستان مرکزی در طی
یک صورت جلسه ای از ریاست و معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تقدیر نمودند.
مـــــــتـــــــن

لـــــــوح

تـــــــقـــــــدیـــــــر

بـــــــدیـــــــن

شــــــــــرح

مـــــــی

بـــــــاشــــــــــد:

طی هماهنگی میان شرکت های پخش دارو سراسری دراستان مرکزی به منظور رشد منطقی منطقی آمار در انجام تعهدات مالی دانشگاه
علوم پز شکی و خدمات بهدا شتی درمانی اراک در خ صوص بازپرداخت مطالبات دارویی ن سبت به سالهای گذ شته و با در نظر گرفتن
شرایط اقتصادی کشور و انجام تعهدات مالی دانشگاه علوم پزشکی استان های دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک در جایگاه برتری قرار
گرفته اســت از این روبا اکثریت آرا مقرر شــد به پاع مدیریت دلســوزانه و مدیرانه جنا دکتر حســن طاهر احمدی ریاســت ماترم
دانشگاه علوم پزشکی و جنا دکتر علی ابرازه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی که با توانمندی و دانایی در مدیریت
باران ها باعث ایجاد امنیت بی شتر برای سالمت آحاد مردم جامعه و جلوگیری از کمبود دارو شده اند و نیز جنا آقای دکتر م صطفی
دالور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی که در درایت و تجربه ایشان در کنار همکاران خود با پایش فرایند توزیع و ممانعت مستمر
از پخش داروهای قاچاق عامل دیگری در ایجاد امنیت مضاعف و سالمت جامعه بوده است تقدیر به عمل می آید.
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سمینار یک روزه توجیهی در خصوص اجرای فرم تلفیق دارویی
سمینار یک روزه آموز شی در خ صوص تلفیق دارویی با ح ضور معاون غذا و دارو ،کار شنا سان دارویی معاونت غذا و دارو و
کارشــناســان دارویی بیمارســتانهای اراک درخصــوص اجرای تلفیق دارویی در ســالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار
گردید.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک :دکتر الهه هاشمی کارشناع دارویی معاونت
غذا و دارو بیان کرد :این کارگاه با حضــور دکتر مصــطفی دالور معاون غذا و دارو ،دکتر مامد ر ــا ســلمان زاده مدیر اداره
امور دارویی ،کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو و کارشناسان دارویی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی در سالن
اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک تشــکیل شــد .دکتر هاشــمی افزود :هدف از برگزاری این کارگاه آموزشــی ،تکمیل فرم
تلفیق دارویی تو سط دارو سازان ،در را ستای افزایش ایمنی بیماران می با شد .فرایند به صورت نظام مند با دریافت شرح حال
داروهی و مقایســه این اطالعات با دســتورات داروهی داده شــده در هنگام انتقال به مایط درمانی جدید آغاز شــده و به منظور

شـــناســـای ی و رفع ناهماهنگی های داروهی پر خطر با هدف جلوگیری از بروز عوارض داروهی ناخواســـته انجام می گیرد.
کارشناع دارویی ادامه داد :بسیاری از این اشتباهات دارویی ،در صورت شناسایی نشدن می تواند به ایجاد خسارت های جبران
ناپذیر جانی ناشــی از بروز عوارض ناخواســته داروهی ،خطاهای داروهی ،مشــکالت دارودرمانی خطرناک و نیز ایجاد خســارت
هـــــای

مـــــالـــــی

غـــــیـــــر

قـــــابـــــل

پـــــیشــــــــگـــــیـــــری

بـــــرای

بـــــیـــــمـــــار

گـــــردد.

دکتر هاشمی بیان کرد  :برای کاهش این مشکالت طبق استانداردهای روز جهانی بهره گیری از توانایی ها و دانش داروسازان
روری و مو ر شناخته شده ا ست و جایگاه منا صر به فرد دارو سازان در اجرای دقیق فرایند تلفیق داروهی توان سته ا ست ،به
عنوان پشتیبان مطمئنی برای بیمار و دیگر اعضای کادر درمان قرار گیرد.
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سمینار  2روزه آموزشی سم شناسی مواد غذایی
این سمینارجهت آشنای کارشناسان آزمایشگاه و اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،مهندع نفی سه خوان ساری کار شناع سم شنا سی آزمای شگاه کنترل مواد
غذایی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :در این جلسه ،همکاران با مبانی و اصول اولیه سم شناسی در مواد غذایی آشنا شدند
و مباحث رایج در این زمینه در میان آن ها به باث و تبادل نظر گذاشته شد.
مهندع خوانســاری افزود :در این کارگاه آموزشــی مباحثی هم چون (روی،تراریخته ها،نگهدارنده ها در مواد غذایی،آلودگی
های زیست مایطی ،ناتوکسیکولوژی) پرداخته شد.
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سمینار آموزشی یک روزه تجویز و مصرف منطقی دارو ویژه رابطین بهداشتی استان مرکزی
این سمینار با ماوریت افزایش آگاهی عموم برای م صرف صایح داروها بویژه کاهش م صرف خود سرانه دارو های کورتن

ها،آنتی بیوتیک ها و داروهای اعصا و روان گردان صورت گرفت.

دکتر یادگاری کار شناع دارویی معاونت غذا و دارو بیان کرد:در این کارگاه با ح ضوردکتر م صطفی دالور معاون غذاو دارو
اراک خانم دکتر مامد حسینی از واحد مصرف منطقی سازمان غذا و دارو ،کارشناسان معاونت غذا و دارو و  ۷0نفر از رابطین
سالمت و کارشناسان معاونت بهداشتی در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
دکتر یادگاری افزود :دراین دوره آموزشـــی ابتدا دکتر مصـــطفی دالور معاون غذاودارو  ،ـــمن خیرمقدم به مدعوین درباره
اهداف برنامه مطالبی را بیان نمودند.

یادگاریهمچنین افزود:در ادامه دکتر مامد حســینی تو ــیااتی در خصــوص روش های صــایح نگه داری ،توزیع و مصــرف
داروهایی که در مراکز بهداشــتی ،درمانی مورد اســتفاده قرار می گیرند ،همچنین هشــدار های الزم در خصــوص اســتفاده از
داروهای مخدر ،استفاده از سامانه رهگیری و ردیابی سالمت به منظور شناسایی کاالی قاچاق و آموزش در خصوص برچسب
اصالت کاال اراهه شد.
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سمینار سه روزه عوارض ناخواسته دارویى ،دارو درمانى آنتى بیوتیک
این ســمینار با ماورهاى فارماکوویژیالنس ،ADR ،دارودرمانى بیمارى هاى دســتگاه تنفســى فوقانى ،بیمارى هاى ویروســى،
خطاها و تداخالت دارویى آنتى بیوتیک ها و  ...برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشـــگاه علوم پزشـــکی دکتر بیتا خدایاردبیر اجرایی ســـمینار بیان کرد:اینبرنامه با
همت کمیته تجویز و مصــرف منطقى دارو معاونت غذا و دارو و با همکارى انجمن داروســازان این اســتان ویژه داروســازان و
پزشکان درمال اراک ساختمان معاونت بهداشت سالن آمفی تاتر برگزار گردید.
خدایار ادامه داد :دبیر علمى این ســمینار جنا آقاى دکتر دالور معاون غذا و دارو اســتان مرکزى در دومین روز از ســمینار به
ایراد سخنرانى پرداختند.
دبیر سمینارافزود :از اهم مو وعات برگزارى این سمینار توجه به تجویز و م صرف منطقى داروهاى آنتى بیوتیک و رورت
میزان توجه به عوارض ناخواسته داروها توسط جامعه ماترم پزشکى مى باشد.
کار شناع دارویی معاونت غذا و دارو ،دبیر اجرایى سمینار سه روزه عوارض ناخوا سته دارویى ،دارودرمانى آنتى بیوتیک در
رابطه با برگزارى این ســمینار بیان کرد :امروزه توجه به عوارض جانبى داروها و پیشــگیرى از آن و نیز عوارض ناخواســته آنها
امرى است که بیش از پیش شایان توجه است و در حوزه تجویز و مصرف منطقى دارو به ویژه آنتى بیوتیک ها اطالع رسانى نه
فقط به عموم مردم که به جامعه پزشکى نیز احساع مى شود.
دکتر خدایار افزود :مشارکت فعال اعضا جامعه پزشکى استان و مناطق أطراف در این سمینار تیم اجرایى را غافل گیر نمود.
در این راســـتا ،دبیر ســـمینار برخى از موارد زیر را به عنوان مو ـــوعات ماورى این ســـمینار برشـــمرد :أهداف و کلیات
فارماکوویژیالنس،آشنایی با مرکز  ADRو کارت زرد ،دارو درمانى در بیماران ،خطاها و تداخالت دارویى آنتى بیوتیک ها
وى افزود امیدواریم حضور در این سمینار موجب به روز رسانى اطالعات و کاهش بروز خطاهاى دارویى و تجویز گردد.
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سمینار یک روزه آشنایی با کاربرد و عوارض گیاهان دارویی
به نقل روابط عمومی معاونت غذا و داور اراک  ،سمینار یک روزه تات عنوان آشنایی با کاربرد و عوارض گیاهان دارویی در

معاونت غذا و دارو و با حضور متخصصین دراوسازی و طب سنتی در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزارشد.

دکتر باقری کار شناع دارویی معاونت غذا و دارو در حا شیه برگزاری این سمینار آموز شی گفت:هدف از برگزاری این دوره
آشنایی با طب سنتی و طبیعی رایج به عنوان طب مکمل و لزوم آشنایی جامعه داروسازی و پزشکی با ا رات و عوارض گیاهان
دارویی ،توجه به عوارض فرآورده های گیاهی و عدم تجویز خوسرانه آنها و نزدیک تر شدن الگوهای تغذیه ای افراد به روش
های بهبود سطح سالمت و پیشگیری از ابتال به بیماری بود.
کارشــناع دارویی معاونت غذا و دارو ادامه داد :طب ســنتی به عنوان طب مکمل روش های نوین پزشــکی با اهتمام به اصــالح
سبک زندگی و توجه به شناخت خ صو صیات فردی و نیل در جهت بهبود کیفیت زندگی افراد یکی از روش های مر سومی
است که در سطح بین المللی و بر اساع طب بومی هر منطقه مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است ،شناخت و بهره مندی
از پتانسیل های این سبک درمانی به عنوان طب مکمل می تواند سبب پیشگیری از بیماری ها و کاهش هزینه های درمان شود،
از طرفی با آشنایی مناسب جامعه با طب مکمل از مصرف خوسرانه فرآورده گیاهی جلوگیری به عمل آید.
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برگزاری سمینار آموزشی اصول عملکرد دستگاه سل کانتر
دوره آموزشی یک روزه " اصول عملکرد دستگاه سل کانتر" ویژه کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
استان مرکزی در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک تشکیل شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،مهندع مجید عبا سی مار شناع اداره تجهیزات پز شکی بان کرد  :این دوره
به منظور به روز ر سانی دانش کار شنا سان تجهیزات پز شکی و کار شنا سان امور آزمای شگاهی شاغل در مراکز درمانی تابعه
دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید.
مهندع عباســـی ادامه داد :در این دوره اصـــول عملکرد دســـتگاه ســـل کانتر و ژارامتر های اندازه گیری آن  ،کنترل کیفی و
کالیبراسیون دستگاه و ناوه ی نگهداری ازآن آموزش داده شد.
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برگزاری سمینار یک روزه آموزشی و توجیهی کارشناسان و مراقبان سالمت استان مرکزی
به منظورتوسعه کیفی وارتقای آگاهی وتغییرنگرش وتوجیه کارشناسان و مراقبان سالمت مدارع با حضور کارشناسان معاونت
غذا و دارو و اداره کل آموزش و پرورش در سالن کانون امام خمینی (ره) برگزارشد.
دراین جل سه که با ح ضور مدر سین خانم دکترآزاده ناظری معاون امور دارویی ،خانم مهندع آیدا غفاری کار شناع تغذیه و
خانم مهندع ریتا احمدی کارشــناع لوازم آرایشــی بهداشــتی معاونت غذا و دارو با مو ــوعات مختلف شــامل :پیشــگیری از
سرطان ،تغذیه و بهداشت مواد غذایی  ،بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان  ،خود مراقبتی  ،مسمومیت های دارویی ،قاچاق
کاالهای بهداشتی  ،بهداشت مایط زیست  ،بهداشت دهان و دندان  ،طب سنتی  ،بهداشت مایط و  ...اراهه گردید.
دکتر ناظری با مو وع مسمومیت ها و انواع راه های پیشگیری و اقدامات اولیه در درمان مسمومیت ها  ،خانم مهندع غفاری با
در خصوص لزوم درج نشانگر های رنگی تغذیه ای و مفهوم رنگ های نشانگر های تغذیه ای و خانم مهندع احمدی در مورد
آشنایی با برچسب ردیابی ،و سالمت کاال وزارت بهداشت آموزش های الزم را اراهه نمودند.
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کنفرانس علمی یک روزه مسمومیت ها (آشنایی با کلیات مسمومیت ها)با گروه هدف داوسازان و پزشکان
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزارشد.
دکتر هاشمی کارشناع دارویی معاونت غذا و دارو در گفتگو با روابط عمومی معاونت غذا ودارو بیان کرد:این سمینار با هدف
ارتقا اطالعات گروههای پز شکی در زمینه پی شگیری و درمان م سمومیت ها با امتیاز بازآموزی برگزار،و ا ساتید و متخ ص صین
دراین زمینه آموزش های الزم را اراهه نمودند.
دکتر هاشمی بیان کرد:مباحث مطرح شده در این بازآموزی شامل :کلیات مسمومیت ها دارویی و راهکارهای پیشگیری ازآن ،
مالحظات اخالق حرفه ای داروسازی در مسمومیت دارویی  ،مسمومیت دارویی در کودکان ،مسمومیت با داروهای قلبی عروقی
 ،مســمومیت با فلزات ســنگین ،مســمومیت با الکل و مواد شــیمیای  ،مســمومیت با بنزودیازپین ها ،TCAمســمومیت با اوپیوهیدها
پرداختند در پایان کنفرانس ،سخنرانان به پرسشهای شرکتکنندگان پاسخ دادند.
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روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک برگزار کرد؛
سوگواره بیرق فاطمی (س) در معاونت غذا و دارو
به منا سبت فرا ر سیدن ایام شهادت ح ضرت فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها همراه با قراهت دعای تو سل با ح ضور معاون و پر سنل
معاونت غذا و دارو برپا شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و اراک  ،مراســم ســوگواره ایام شــهادت حضــرت فاطمه (ع) دختر پیامبر گرامی اســالم
(ص) ،مرا سم عزاداری و سوگواری آن ح ضرت با ح ضور معاون غذا و دارو،مدیران و پر سنل معاونت غذا و دارو در مال در
سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک ،برگزار شد.
در این مراسم پر فیض و معنوی عزاداران بعد از قراهت دعای توسل در سوگ مصاهب دختر گرامی پیامبر اکرم (ص) گریستند و
عزاداری کردند.

68

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت:
بر ا ساس سنجش های صورت گرفته ،چرخه تولید و پخت نان در نانوایی های این ا ستان عاری از ماده
سرطانزای بالنکیت است.
دکتر مصـــطفی دالور عنوان کرد :نظارت بر نانوایی ها بر عهده معاونت غذا و دارو اســـت که نمونه های ارســـالی توســـط مرکز
بهداشــت را در آزمایشــگاه خود مورد بررســی قرار می دهد و تاکنون نمونه از نان و خمیر نانوایی ها که حاوی بالنکیت باشــد،

مشاهده نشده است .

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر مصـــطفی دالور روز پنج شـــنبه عنوان
کرد :نظارت بر نانوایی ها بر عهده معاونت غذا و دارو ا ست که نمونه های ار سالی تو سط مرکز بهدا شت را در آزمای شگاه خود
مورد بررســـی قرار می دهد و تاکنون نمونه از نان و خمیر نانوایی ها که حاوی بالنکیت باشـــد ،مشـــاهده نشـــده اســـت.
وی افزود :مصرف بالنکیت در نان به جای خمیر مایه مجاز نیست و تاکنون هیچ یک از نانوایی ها مورد برر سی در ا ستان از این
مــــــــــــــاده

نــــــــــــــکــــــــــــــرده

اســــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاده

انــــــــــــــد.

دالور تاکید کرد :بررسی های چندمرحله ای در زمان شایعات استفاده از این ماده در نانوایی ها صورت گرفت و هیچ یک منجر
بـــــــــه

تـــــــــایـــــــــیـــــــــد

مصـــــــــــرف

بـــــــــالنـــــــــکـــــــــیـــــــــت

نـــــــــبـــــــــود.

وی خاطرن شان کرد :معاونت دارو و غذا دان شگاه علوم پز شکی اراک تنها مرجع اعالم نتیجه آزمایش در حوزه ا ستفاده از مواد
غـــیـــرمـــجـــاز غـــذایـــی اســـــت و ایـــن مســـــاهـــل بـــا حســـــاســـــیـــت در اســـــتـــان دنـــبـــال مـــی شـــــود.
بالنکیت یا جوهر قند ماده ای سرطان زا ست که ترکیبی از گوگرد در خود دارد در قندریزیها نیز برای رنگبری و سفید کردن
قـــــــــــنـــــــــــدهـــــــــــا

اســــــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاده

مـــــــــــیکـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــد.

این ماده به منظور تخمیر و آماده سازی زود هنگام خمیر نان نیز کارایی دارد که نان های حاوی بالنکیت ریب ابتال به سرطانرا
باال برده و خوردن این ماده باعث ازبین رفتن پرز بوده و معده و بیا رسازی آنتیاکسیدانها و اختالل در گوارش ،پوست و چشم
می شود.
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سمینار آ شنایی با مح صوالت د ستکاری ژنتیکی شده ( )GMOدر جهت ارتقای دانش کارکنان این مرکز
برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،خانم مهندع نفیسه خوانساری کارشناع سم شناسی آزمایشگاه کنترل مواد
غذایی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :در این سمینار تعریف جامعی از ما صوالت تراریخته اراهه شد و در ادامه به چالش
های قانونی پیش روی ماصوالت تراریخته پرداخته شد و درنهایت با بررسی مزایا و معایب ماصوالت  GMOاین سمینار یک
روزه پایان یافت.
مهندع خوانســـاری افزود:درنهایت باتوجه به مطالب عنوان شـــده  ،بینش جدیدی در این مورد این ماصـــوالت ایجاد شـــد و
اطالعات تکمیلی در این رابطه اراهه گردید.
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معرفی نفربرتر مسابقه فراخوان دل نوشته حماسه شهید حججی ها
خانم دکتر زهرا عظیمی از معاونت غذا و دارو برنده کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،نفر برتر مسابقه دلنوشته حماسه شهید حججی ها با حضور معاون غذا و دارو
و حجت االســالم گودرزی نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در ســاختمان شــماره ، 2مدیران معاونت بهداشــتی و غذا و دارو
،جمعی از نمازگزان در نمازخانه معاونت بهداشتی برگزار شد.
مســئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو گفت :مســابقه دل نوشــته شــهید حججی به همت روابط عمومی معاونت غذا و دارو
اراک برگزار گردید که  46دل نوشته به دبیرخانه حماسه حججی ها ارسال گردید.
غفاری افزود:پس از خوانش و بررســی آنها  11،ا ر به عنوان آ ار برگزیده انتخا شــدند که در پایان به قید قرعه ســرکار خانم
دکتر زهرا عظیمی کارشناع دارویی معاونت غذا و دارو حاهز دریافت کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شد.
وی تصریح کرد:آ ار رسیده در قالب یک مجموعه چاپ و در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اراک نصب و توزیع خواهد شد.
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کار شناس مسئول نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک اعالم کرد:
نشانگر تغذیه ای  ،راهنمای سریع انتخاب مواد غذایی مناسب برای بیماران دیابتی
به گزارش ایفدانا  ،به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،مهندع آیدا غفاری کارشـــناع مســـئول نظارت بر مواد

غذایی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :دیابت یا بیماری قند خون یک اختالل ســـوخت و ســـازی در بدن اســـت .در این
بیماری توانایی تولید هورمون انســـولین در بدن از بین میرود یا بدن در برابر انســـولین مقاوم شـــده و بنابراین انســـولین تولیدی
نمیتواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد .نقش ا صلی ان سولین پایین آوردن قند خون تو سط سازوکارهای مختلف ا ست .در
دیابت ،سرعت و توانایی بدن در ا ستفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش مییابد از اینرو میزان قند خون افزایش یافته

که بهآن های رگلیسمی میگویند.

مهندع غفاری افزود :مهمترین روش پیشـــگیری وکنترل بیماری دیابت انتخا مواد غذایی مناســـب توســـط بیماران و افراد در
معرض خطر این بیماری می با شد .توجه به ن شانگر های رنگی تغذیه ای بر روی برچ سب مواد غذایی یکی از بهترین روش های
انتخا مواد غذایی فراوری و ب سته بندی شده می با شد .آن د سته از ما صوالتی که در ن شان گر رنگی میزان قند ماتوی آنها با
رنگ قرمز ن شان داده شده ا ست نباید تو سط بیماران دیابتی م صرف شوند ،چرا که رنگ قرمز ن شان دهنده میزان باالی قند های
ســاده موجود در آن فراورده می باشــد .همچنین افرادی که به دالیل مختلف از جمله ســابقه ژنتیکی ،چاقی ،کم تارکی و  ...در
خطر ابتال به دیابت هستند بهتر است مصرف مواد غذایی با قند باال را مصرف ننمایند.
کارشناع مسئول نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک ادامه داد :طرح درج نشان گر رنگی بر روی لیبل مواد غذایی،
به منظور سهولت انتخا مواد غذایی مناسب جهت هر مصرف کننده در کل کشور در حال اجرا می باشد .بیش از 90درصد از
ما صوالت غذایی و آ شامیدنی تولیدی ا ستان مرکزی دارای ن شان گر رنگی بر روی برچ سب می با شند و برچ سب 10در صد
مابقی ماصوالت نیز در دست طراحی و اقدام جهت درج نشانگر می باشد.
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نشست مطبوعاتی ستاد برگزاری هفته سالمت  1396استان مرکزی
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک در پاسخ به وجود روغن پالم مواد غذایی تهیه شده عنوان کرد:
این روغن به دلیل پایداری باال در مقابل حرارت در تهیه روغن های سرخ کردنی مصرف دارد و همچنین در صنعت شکالت نیز

مصرف می شود و برنامه تاول نظام سالمت نیز کاهش مصرف این روغن را مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی
اراک در پاسخ به وجود روغن پالم مواد غذایی تهیه شده عنوان کرد:
روغن پالم از درخت نخل تهیه و در حال حا ر به عنوان یکی از پرمصرف ترین روغن های جهان ماسو می شود.
دکتر مصطفی دالور افزود :این روغن به دلیل پایداری باال در مقابل حرارت در تهیه روغن های سرخ کردنی مصرف دارد و
همچنین در صنعت شکالت نیز مصرف می شود و برنامه تاول نظام سالمت نیز کاهش مصرف این روغن را مدنظر قرار گرفته
است.
وی ادامه داد :در حال حا ر در استان مرکزی استفاده روغن پالم در ماصوالت غذایی تولیدی وجود ندارد.
استان مرکزی با بیش از یک میلیون و  400هزار نفر جمعیت ،دارای  20بیمارستان فعال با یکهزار و  945تخت مصو و ۷50
تخت فعال در قالب  85بخش درمانی است.
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 7تن کاالی قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال ،با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک امحا شد.
کارشـــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشـــی بهداشـــتی معاونت غذا و دارو اراک ۷ :تن کاالی قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال ،با
حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا و از چرخه مصرف خارج شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،خانم مهندع احمدی کارشــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشــی بهداشــتی
معاونت غذا و دارو اراک اظهار کرد :این کاالها شامل انواع ما صوالت سالمت ماور ،آرای شی بهدا شتی ،مواد خوراکی ،آ شامیدنی و
دخانی بود که در راستای صیانت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق اماا شد.
وی افزود :این کاالها چندمین ماموله اماا شده اموال تملیکی در سال جاری ا ست که با هدف حمایت از تولید داخلی و فراهم شدن
فرصت اشتغال برای تولید ماصوالت داخلی و همچنین پیشگیری از ورود اقالم آرایشی و خوراکی غیرمجاز به چرخه مصرف انجام شد.
احمدی اظهار داشت :کاالهای اماا شده ،ماصوالت قاچاق  ،غیر بهداشتی و فاقد مجوز بودند و بنابه درخواست سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی و با حکم قطعی مراجع ذیصالح بط و از گردونه مصرف خارج شدند.
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نظارت بر انهدام کاالهای سالمت محور قاچاق در اراک
7تن کاالی قاچاق به ارزش  6میلیارد ریال ،با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا شد.
به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،خانم مهندع ریتا احمدی کارشناع اداره نظارت
بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :نظارت بر ۷تن کاالی مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی
و مکمل قاچاق به ارزش  6میلیارد ریال و با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا و از چرخه مصرف خارج شد.
کارشناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی اظهار کرد :این کاالها شامل انواع ماصوالت سالمت ماور ،آرایشی
بهداشــتی ،مواد خوراکی ،دارویی ،آشــامیدنی ،مکمل ودخانی بود که در راســتای صــیانت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق اماا
شد.احمدی افزود :این کاالها چندمین ماموله اماا شده اموال تملیکی در سال جاری است که با هدف حمایت از تولید داخلی و
فراهم شدن فرصت اشتغال برای تولید ماصوالت داخلی و همچنین پیشگیری از ورود اقالم آرایشی و خوراکی غیرمجاز به چرخه
مصــــــــــــــــــــــــــرف

انـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــام

شــــــــــــــــــــــــــد.

احمدی اظهار داشـت :کاالهای اماا شـده ،ماصـوالت قاچاق ،غیر بهداشـتی و فاقد مجوز بودند و بنابه درخواسـت سـازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی و با حکم قطعی مراجع ذیصالح بط و از گردونه مصرف خارج شدند.
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نظارت بر انهدام کاالهای سالمت محور قاچاق در اراک
30تن کاالی قاچاق به ارزش 15میلیارد ریال ،با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا شد.
به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،خانم مهندع ریتا احمدی کارشـــناع اداره

نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :نظارت بر 30تن کاالی مواد غذایی و لوازم آرایشی

بهداشتی و مکمل قاچاق به ارزش  15میلیارد ریال و با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا و از چرخه مصرف خارج
شــد.کارشــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشــی بهداشــتی اظهار کرد :این کاالها شــامل انواع ماصــوالت ســالمت ماور،
آرای شی بهدا شتی ،مواد خوراکی ،دارویی ،آ شامیدنی ،مکمل ودخانی بود که در را ستای صیانت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق
اماا شــد.احمدی افزود :این کاالها چندمین ماموله اماا شــده اموال تملیکی در ســال جاری اســت که با هدف حمایت از تولید
داخلی و فراهم شدن فرصت اشتغال برای تولید ماصوالت داخلی و همچنین پیشگیری از ورود اقالم آرایشی و خوراکی غیرمجاز
بــــــــــــه

چــــــــــــرخــــــــــــه

مصــــــــــــــرف

انــــــــــــجــــــــــــام

شــــــــــــــد.

احمدی اظهار داشـت :کاالهای اماا شـده ،ماصـوالت قاچاق ،غیر بهداشـتی و فاقد مجوز بودند و بنابه درخواسـت سـازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی و با حکم قطعی مراجع ذیصالح بط و از گردونه مصرف خارج شدند.
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51تن کاالی قاچاق به ارزش  40میلیارد ریال ،با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک امحا شد.
کارشـــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشـــی بهداشـــتی معاونت غذا و دارو اراک  :نظارت بر  51تن کاالی مواد غذایی و
لوازم آرایشی بهداشتی و مکمل قاچاق به ارزش  40میلیارد ریال و با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا و از چرخه

مصرف خارج شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،خانم مهندع احمدی کارشـــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشـــی
بهداشــتی معاونت غذا و دارو اراک اظهار کرد :این کاالها شــامل انواع ماصــوالت ســالمت ماور ،آرایشــی بهداشــتی ،مواد
خوراکی ،دارویی ،آشامیدنی ،مکمل ودخانی بود که در راستای صیانت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق اماا شد.
وی افزود :این کاالها چندمین ماموله اماا شده اموال تملیکی در سال جاری است که با هدف حمایت از تولید داخلی و فراهم
شـدن فرصـت اشـتغال برای تولید ماصـوالت داخلی و همچنین پیشـگیری از ورود اقالم آرایشـی و خوراکی غیرمجاز به چرخه
مصرف انجام شد.
احمدی اظهار دا شت :کاالهای اماا شده ،ما صوالت قاچاق ،غیر بهدا شتی و فاقد مجوز بودند و بنابه درخوا ست سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی و با حکم قطعی مراجع ذیصالح بط و از گردونه مصرف خارج شدند.
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70تن کاالی قاچاق به ارزش  15میلیارد ریال ،با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک امحا شد.
کارشــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشــی بهداشــتی معاونت غذا و دارو اراک  :نظارت بر ۷0تن کاالی مواد غذایی و
لوازم آرایشی بهداشتی و مکمل قاچاق به ارزش  15میلیارد ریال و با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا و از چرخه
مصرف خارج شد.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،خانم مهندع احمدی کارشناع اداره نظارت
بر مواد غذایی و آرایشــی بهداشــتی معاونت غذا و دارو اراک اظهار کرد :این کاالها شــامل انواع ماصــوالت ســالمت ماور،
آرای شی بهدا شتی ،مواد خوراکی ،آ شامیدنی ،مکمل ودخانی بود که در را ستای صیانت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق اماا

شد.
وی افزود :این کاالها چندمین ماموله اماا شده اموال تملیکی در سال جاری است که با هدف حمایت از تولید داخلی و فراهم
شـدن فرصـت اشـتغال برای تولید ماصـوالت داخلی و همچنین پیشـگیری از ورود اقالم آرایشـی و خوراکی غیرمجاز به چرخه
مصرف انجام شد.
احمدی اظهار داشت :کاالهای اماا شده ،ما صوالت قاچاق  ،غیر بهداشتی و فاقد مجوز بودند و بنابه درخواست سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی و با حکم قطعی مراجع ذیصالح بط و از گردونه مصرف خارج شدند.
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17تن کاالی قاچاق به ارزش  10میلیارد ریال ،با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک امحا شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،خانم مهندع ریتا احمدی کارشــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشــی
بهداشــتی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :نظارت بر 1۷تن کاالی مواد غذایی و لوازم آرایشــی بهداشــتی و مکمل قاچاق به

ارزش  10میلیارد ریال و با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا و از چرخه مصرف خارج شد.

کارشناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی اظهار کرد :این کاالها شامل انواع ماصوالت سالمت ماور ،آرایشی
بهدا شتی ،مواد خوراکی ،دارویی ،آ شامیدنی ،مکمل ودخانی بود که در را ستای صیانت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق اماا

شد.

احمدی افزود :این کاالها چندمین ماموله اماا شــده اموال تملیکی در ســال جاری اســت که با هدف حمایت از تولید داخلی و
فراهم شــدن فرصــت اشــتغال برای تولید ماصــوالت داخلی و همچنین پیشــگیری از ورود اقالم آرایشــی و خوراکی غیرمجاز به
چــــــــــــــرخــــــــــــــه

مصـــــــــــــــــرف

انــــــــــــــجــــــــــــــام

شـــــــــــــــــد.

احمدی اظهار دا شت :کاالهای اماا شده ،ما صوالت قاچاق ،غیر بهدا شتی و فاقد مجوز بودند و بنابه درخوا ست سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی و بــا حکم قطعی مراجع ذیصـــالح ـــبط و از گردونــه مصـــرف خــارج شــــدنــد.
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19تن کاالی قاچاق به ارزش  20میلیارد ریال ،با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک امحا شد.
کارشـــناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشـــی بهداشـــتی معاونت غذا و دارو اراک  :نظارت بر  19تن کاالی مواد غذایی و
لوازم آرایشی بهداشتی و مکمل قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال و با حضور جمعی از مسئوالن مربوطه در اراک اماا و از چرخه
مصرف خارج شد.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،خانم مهندع احمدی کارشناع اداره نظارت
بر مواد غذایی و آرایشــی بهداشــتی معاونت غذا و دارو اراک اظهار کرد :این کاالها شــامل انواع ماصــوالت ســالمت ماور،
آرای شی بهدا شتی ،مواد خوراکی ،آ شامیدنی ،مکمل ودخانی بود که در را ستای صیانت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق اماا

شد.
وی افزود :این کاالها چندمین ماموله اماا شده اموال تملیکی در سال جاری است که با هدف حمایت از تولید داخلی و فراهم
شـدن فرصـت اشـتغال برای تولید ماصـوالت داخلی و همچنین پیشـگیری از ورود اقالم آرایشـی و خوراکی غیرمجاز به چرخه
مصرف انجام شد.
احمدی اظهار دا شت :کاالهای اماا شده ،ما صوالت قاچاق ،غیر بهدا شتی و فاقد مجوز بودند و بنابه درخوا ست سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی و با حکم قطعی مراجع ذیصالح بط و از گردونه مصرف خارج شدند.
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برگزاری کمیته ویژه اجرای شیوه نامه پیشگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور
چهارمین جلســه کمیته ویژه نظارت بر اجرای شــیوه نامه پیشــگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای ســالمت ماور -دارویی  ،غذایی
آرای شی بهدا شتی  ،تجهیزات و ملزومات پز شکی با ح ضور سازمان های مربوطه در سالن اجتماعات معاونت غذا ودارو اراک
برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،چهارمین کمیته ویژه نظارت بر اجرای شیوه نامه پیشگیری ومبارزه با قاچاق
کاالهای سالمت ماوردر سال جاری با ماوریت بررسی مصوبات جلسه قبل  ،در خصوص مشکالت پیش رو آمده در گشت
ها و بازدید ها و جهت رصــد و پایش با حضــور دکترمصــطفی دالو معاون غذا ودارو و نمایندگان اداره کل امنیتی و انتظامی ،
دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتانداری  ،ســازمان تعزیرات حکومتی  ،ســازمان صــنعت ،معدن و تجارت و مجمع
اتاق اصناف ، ،نیروی انتظامی ،معاونت بهداشتی وکارشناسان معاونت غذا و داروتشکیل شد
در این جلســه دکتر دالور ــمن قدردانی از فعالیت مســتمر اعضــا گفت :حضــور و مشــارکت فعال همکاران در هماهنگی و
همکاری با کمیته تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای حوزه سالمت قابل تاسین است .
دکتر دالوردر ادامه به تشــریح فعالیت های صــورت پذیرفته در غالب گشــت مشــترک در بخش های غذا ،دارو ،آرایشــی و
بهداشتی ،تجهیزات پزشکی ،عطاری ها ،پرداخت و افزود :این گشت ها و بازدید ها باید به طور مستمر و با سازماندهی هدفمند
صورت پذیرد.
همچنین افزود :اهداف سال  96کارگروه فعالیتهای پیشگیرانه با همکاری تشکلهای تخصصی است و در این بین کارگاههای
آموزشـــی و حمایت از کاالهای ســـالمت ماور داخلی و افزایش نظارتها از دیگر اولویت های کارگروه اســـت.وی ادامه داد:
همچنین در ای ن جلسه شیوه نامه های اجرایی طرح در جلسه مطرح و مقرر شد تا نظرات و پیشنهادات اصالحی این کارگروه به
کمیسیون مبارزه با کاالی قاچاق ارز و به کارگروه شورای سالمت استان منعکس شود.
دکتر دالور خاطر نشان کرد:در ادامه سایر اعضا نقطه نظزات خود را در خصوص شیونامه و راهکارهای مقابله با مبارزه با عر ه
ماصوالت قاچاق بیان نمودند و در آخر تصمیماتی در قالب مصوبات جلسه اتخاذ گردید.
جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات ختم گردید.
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معاون غذا و دارو اراک:
رسالت اصلی دانشگاه علوم پزشکی اراک در مبارزه با قاچاق کاال سالمت مردم است
دکتر دالور معاون غذا و دارو اراک گفت :کاالهای سالمتماور در باث مبارزه با قاچاق کاال نیاز به تالش و توجه م ضاعف ا ست بههمین
سبب رسالت اصلی دانشگاه علوم پزشکی در باث مبارزه با قاچاق سالمت مردم است.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر مصـــطفی دالور معاون غذا و دارو دانشـــگاه علوم

پز شکی اراک در جل سه نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز ا ستان اظهار دا شت :مبارزه با قاچاق در زمینه کاالهای سالمتماور نیاز به توجه
مضاعف دارد زیرا ورود کاال قاچاق در این حوزه عالوه بر ربه به تولید ،اقتصاد و غیره به سالمت مردم هم ربه میزند و ر سالت ا صلی ما
در این کار سالمت مردم است ،بههمین سبب تقا ا داریم تمام دستگاهها در این زمینه کمک ما باشند .وی افزود 9 :جلسه شامل هشت جلسه
تخصصی و یک جلسه عمومی از ابتدای امسال تشکیل شده که  54مصوبه داشته است و  30مورد از مصوبات این جلسات به طور کامل اجرایی
شده که بیشتر در زمینههای آموزشی ،توجیهی ،تشکیل کمیته و جلسات و تیمهای مشترک بوده است.معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی
اراک ت صریح کرد :در حوزه دارو و لوازم آرای شی و بهدا شتی که م ستقیم با حوزه دان شگاه علوم پز شکی مرتبط ا ست یک هزار و  82مورد
بازر سی از داروخانهها انجام شده که داروخانههای ا ستان به لااظ پاک بودن بهترین و عیت را در ک شور دا شتهاند و تنها در سه مورد کاالی
قاچاق مشــاهده شــد .دکتر دالور بیان کرد :ســال گذشــته هم  550مورد بازرســی انجام شــد که در تنها در دو مورد پرونده قاچاق در ســطح
داروخانهها و در ســطح تات نظارت کشــف شــد ،در عطاریها این موارد بیشــتر بوده و در ســال  95تعداد  106مورد بازدید در قالب گشــت
م شترک از عطاریها و با شگاههای ورز شی انجام شد که این بازدیدها در  6ماهه ام سال  90مورد بوده ا ست .وی ادامه داد :سال گذ شته 42۷
بازرسی و در  6ماهه امسال  501بازرسی انجام شده ،گشت مشترکهای انجام شده در سال گذشته  165مورد در  22روز بود که امسال در 6
ماهه نخ ست سال به  109مورد در  12روز ر سید و همه اینها بیانگر ت شدید نظارت ا ست .معاون غذا و دارو دان شگاه علوم پزشکی اراک عنوان
کرد :خوشبختانه این تشدید نظارتها و بازرسیها نتایج مطلوبی را بههمراه داشته به طوری که مشاهده قاچاق کاال در  80درصد مراکز توزیع
لوازم آرای شی و بهدا شتی در سالهای نخ ست شروع بازر سیها یعنی سال  86به  10در صد ر سیده ا ست.دکتر دالور ا افه کرد :ام سال کار
ارز شمند دیگری که انجام شد ورود جدی به سطح عر ه مواد غذایی بود که معاونت بهدا شتی را موظف کردیم که باث قاچاق را در کنار
مواد غذایی غیرمجاز به طور جداگانه و با جدیت دنبال کند و گزارش اراهه دهد.
وی افزود :آموزش تمامی اصناف را هم در برنامه داریم و آموزشهای الزم در باث شناسایی کاالی قاچاق و قوانین مربوط به این حوزه را به
آنها اراهه میدهیم ،این مو وع از حساسیت باالیی برخوردار بوده زیرا  ۷0درصد کاالهای قاچاق تقلبی هستند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به عدم برخورد در سطح خردهفروشها گفت :بنابر دستور استاندار سابق مصوبهای برای
اصناف تعریف شده که در زمینه مبارزه با کاالی قاچاق در سطح خردهفروشیها ورود نشود و تنها در سطح کالن این برخوردها باشد که ظاهر
ق ضیه ن شان میدهد که صابت آن زمان ا ستاندار به سبب قرار گرفتن در آ ستانه انتخابات بوده و چنین م صوبهای تعریف شده که باید مورد
تجدید نظر قرار گیرد.
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برگزاری کمیته ویژه اجرای شیوه نامه پیشگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور
ســومین جلســه کمیته ویژه نظارت بر اجرای شــیوه نامه پیشــگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای ســالمت ماور -دارویی  ،غذایی
آرای شی بهدا شتی  ،تجهیزات و ملزومات پز شکی با ح ضور سازمان های مربوطه در سالن اجتماعات معاونت غذا ودارو اراک
برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،سومین کمیته ویژه نظارت بر اجرای شیوه نامه پی شگیری ومبارزه با قاچاق
کاالهای سالمت ماوردر سال جاری با ماوریت بررسی مصوبات جلسه قبل  ،در خصوص مشکالت پیش رو آمده در گشت
ها و بازدید ها و جهت رصــد و پایش با حضــور دکترمصــطفی دالو معاون غذا ودارو و نمایندگان اداره کل امنیتی و انتظامی ،
دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتانداری  ،ســازمان تعزیرات حکومتی  ،ســازمان صــنعت ،معدن و تجارت و مجمع
اتاق ا صناف ، ،نیروی انتظامی ،معاونت بهدا شتی وکار شنا سان معاونت غذا و داروت شکیل شد در این جل سه دکتر دالور من
قدردانی از فعالیت مستمر اعضا گفت :حضور و مشارکت فعال همکاران در هماهنگی و همکاری با کمیته تخصصی پیشگیری
و مبارزه با قاچاق کاالهای حوزه سالمت قابل تاسین است .
دکتر دالوردر ادامه به تشــریح فعالیت های صــورت پذیرفته در غالب گشــت مشــترک در بخش های غذا ،دارو ،آرایشــی و
بهداشتی ،تجهیزات پزشکی ،عطاری ها ،پرداخت و افزود :این گشت ها و بازدید ها باید به طور مستمر و با سازماندهی هدفمند
صورت پذیرد.
همچنین افزود :اهداف سال  96کارگروه فعالیتهای پیشگیرانه با همکاری تشکلهای تخصصی است و در این بین کارگاههای
آموزشی و حمایت از کاالهای سالمت ماور داخلی و افزایش نظارتها از دیگر اولویت های کارگروه است.
وی ادامه داد :همچنین در این جل سه شیوه نامه های اجرایی طرح در جل سه مطرح و مقرر شد تا نظرات و پی شنهادات ا صالحی
این کارگروه به کمیسیون مبارزه با کاالی قاچاق ارز و به کارگروه شورای سالمت استان منعکس شود.
دکتر دالور خاطر نشان کرد:در ادامه سایر اعضا نقطه نظزات خود را در خصوص شیونامه و راهکارهای مقابله با مبارزه با عر ه
ماصوالت قاچاق بیان نمودند و در آخر تصمیماتی در قالب مصوبات جلسه اتخاذ گردید.
جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات ختم گردید.
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برگزاری کمیته ویژه اجرای شیوه نامه پیشگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور در اراک
ســومین جلســه کمیته ویژه نظارت بر اجرای شــیوه نامه پیشــگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای ســالمت ماور -دارویی ،غذایی،
آرای شی بهدا شتی ،تجهیزات و ملزومات پز شکی با ح ضور سازمان های مربوطه در سالن اجتماعات معاونت غذا ودارو اراک
برگزار شد.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،ســومین کمیته ویژه نظارت بر اجرای شــیوه
نامه پی شگیری ومبارزه با قاچاق کاالهای سالمت ماوردر سال جاری با ماوریت برر سی م صوبات جل سه قبل  ،در خ صوص

مشــکالت پیش رو آمده در گشــت ها و بازدید ها و جهت رصــد و پایش با حضــور دکترمصــطفی دالو معاون غذا ودارو و
نمایندگان اداره کل امنیتی و انتظامی  ،دبیر کمیســـیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســـتانداری  ،ســـازمان تعزیرات حکومتی ،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و مجمع اتاق اصناف ،صدا و سیما ،نیروی انتظامی ،معاونت بهداشتی وکارشناسان معاونت غذا
و داروتشکیل شد
در این جلســه دکتر دالور ــمن قدردانی از فعالیت مســتمر اعضــا گفت :حضــور و مشــارکت فعال همکاران در هماهنگی و
همکاری با کمیته تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای حوزه سالمت قابل تاسین است .
دکتر دالوردر ادامه به تشــریح فعالیت های صــورت پذیرفته در غالب گشــت مشــترک در بخش های غذا ،دارو ،آرایشــی و
بهداشتی ،تجهیزات پزشکی ،عطاری ها ،پرداخت و افزود :این گشت ها و بازدید ها باید به طور مستمر و با سازماندهی هدفمند
صورت پذیرد.
همچنین افزود :اهداف سال  96کارگروه فعالیتهای پیشگیرانه با همکاری تشکلهای تخصصی است و در این بین کارگاههای
آموزشی و حمایت از کاالهای سالمت ماور داخلی و افزایش نظارتها از دیگر اولویت های کارگروه است.
وی ادامه داد :همچنین در این جل سه شیوه نامه های اجرایی طرح در جل سه مطرح و مقرر شد تا نظرات و پی شنهادات ا صالحی
این کارگروه به کمیسیون مبارزه با کاالی قاچاق ارز و به کارگروه شورای سالمت استان منعکس شود.
دکتر دالور خاطر نشان کرد:در ادامه سایر اعضا نقطه نظزات خود را در خصوص شیونامه و راهکارهای مقابله با مبارزه با عر ه
ماصوالت قاچاق بیان نمودند و در آخر تصمیماتی در قالب مصوبات جلسه اتخاذ گردید.
جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات ختم گردید.

89

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

90

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

به مناسبت  12آذر روز جهانی معلولین ؛
روز جهانی معلولین ،با تجلیل از کارمند معلول معاونت غذا و دارو اراک گرامی داشته شد.

دکتر دالور معاون غذا و دارو اراک

من تبریک روز جهانی معلول گفت :این ایام بهانه ای برای دیدار با این قشر از جامعه و

همکاران و آشنایی با مساهل آنان و فرصت مغتنمی جهت قدردانی از تالش های این عزیزان است.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،دکتر مصـــطفی دالور معاون غذا و دارو اراک به مناســـبت دوازدهم آذر
گرامیداشـــت روز جهانی معلولین از جنا آقای آقا گل همکار معاونت غذا و دارو با اهدا گل و تقدیر نامه تجلیل بعمل
آوردند .دکتر دالور ـــمن حضـــور در اتاق این همکار و تبریک روز جهانی معلول گفت :این ایام بهانه ای برای دیدار با این
قشر از جامعه و همکاران و آشنایی با مساهل آنان و فرصت مغتنمی جهت قدردانی از تالش های این عزیزان است.
متن لوح تقدیر به شرح ذیل میباشد:
ای انسان واال شما که با چرخیدن چرخ ویلچرت ،جهان نیز می چرخد .جهانی که تو خود ساخته ای،
جهانی زیبا که حتی انسان های بدون ویلچر ،آنان که بر پا ایستاده اند ،هرگز طعم شیرین آن را نخواهند چشید.
جسم نشسته تو ،بلندتر از قامت هر ایستاده ای سر به آسمان می ساید
و تو چرخ ها را می دوانی تا قصیده بلند توانایی ات را برای چشم هایی که تو را ناتوان می بینند،
بخوانی ،ای قافیه خوش وزن شعر پویش و امید .تو در تقدیر خویش انسانی را دیده ای
که پاهایش به امانت نزد خدا مانده است .هم چنان چرخ را بچرخان ،تا جهان زیبای تو بگردد.
انسـان معلول شـخصـی اسـت که منتخب خداوند اسـت ،خداوند بدلیل عشـق زیاد به معلوالن به بعضـی از بنده هایش یکسـری
مادودیتها نهاده
تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد
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پیام تبریک معاون غذا و دارو اراک به مناسبت  16آذر روز دانشجو
دکتر مصــطفی دالور معاون غذا و دارو اراک با صــدور پیامی فرا رســیدن  16آذر روز دانشــجو را به جامعه دانشــگاهی تبریک
گفت.
به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،متن پیام دکتر مصـــطفی دالور معاون غذا و
دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به این شرح است :

بسمه تعالی
دانشجو موذن جامعه است  ،اگر خوا بماند  ،نماز امتی قضا می شود( .شهید بهشتی)
دان شجویان و دان شگاهیان همواره از تا یرگذارترین و پی شروترین اق شار جامعه در آگاهیبخ شی و ایجاد شور و شعور انقالبی
بودهاند .امروز نیز جامعه دان شگاهی ما در پرتو م شعل پر فروغ شانزده آذر در اندی شه پیمودن راهی ا ست که به آیندهای روشن
منتهی میشود .آیندهای که سرشار از عشق و امید مبتنی بر خردورزی ،آزادی ،گفتگو کرامتهای انسانی است .اینجانب من
گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای دان شجو در دوران انقال ا سالمی و دفاع مقدع ،فرا رسیدن شانزده آذر را به عنوان
روز دانشــجو که نماد آزادیخواهی و حقطلبی اســت را به همه دانشــجویان به ویژه جامعه دانشــگاهی اســتان مرکزی تبریک

عرض میکنم.امید است به مدد ایمان واندیشه همواره در توسعه کمی و کیفی پژوهشهای علمی موفق بوده و به یاری خداوند

در مسیراعتالی ایران اسالمی کوشا و پویا باشید.
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دوره آموزشی "آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آئین نامه های اجرایی در حوزه کاالهای سالمت
محور"
این کارگاه آموزشی با حضور معاون غذا و دارو ،معاون اداره کل تعزیرات و بازپرع دادسرای عمومی و کارشناسان معاونت
غذا و دارو ،کارشناسان معاونت بهداشتی و واحد های تابعه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ,خانم مهندع آذرمختاری کار شناع اداره نظارت بر مواد غذایی و آرای شی
بهداشــتی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :کارگاه آموزشــی با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آهین نامه های اجرایی در
حوزه کاالهای ســـالمت ماور توســـط معاونت غذا و دارو اراک جهت کارشـــناســـان معاونت غذا و دارو اراک،معاونت
بهداشتی،مدیریت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی ساوه،مدیریت دارو غذا دانشکده علوم پزشکی خمین و کارشناسان شبکه
های بهداشتی و درمان تابعه برگزار گردید.
مهندع مختاری افزود :مدرسین دوره جنا آقای فالح معاون اداره کل تعزیرات حکومتی شهر اراک و جنا آقای شجاعیان
بازپرع دادسرای عمومی اراک بودند.
کارشــناع اداره نظارت بر مواد غذایی ادامه داد :در دوره مذکور قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصــو  3/10/92در حوزه
کاالهای سالمت ماور باث گردید و همچنین ابهامات آهین نامه های اجرایی و تبصره های قوانین مربوط طرح و بررسی شد
و در پایان کارشناسان سواالت خود را در خصوص اجرای این قانون مطرح نمودند.
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همزمان با سالروز بازگشت امام(ره) به میهن؛
بیت تاریخی امام(ره) در خمین گلباران شد
با ســالروز بازگشــت امام(ره) به میهن ،بیت تاریخی امام(ره) با حضــورمســولین و معاون غذا و دارو اراک در خمین گلباران و
زنگ انقال در این مکان نواخته شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،بیت قدیمی امام خمینی(ره) در شـــهرســـتان خمین در اولین روز از دهه
مبارک فجر با حضور مردم خمین ،استاندار مرکزی ،برخی از مسئولین استان و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلباران

و زنگ انقال نواخته شد.

استاندار مرکزی به همراه دیگر مسئولین در بدو ورود به خمین با حضور در گلزار شهدای شهرستان ،با آرمانهای امام و شهدا

تجدید بیعت کردند.

شرکت در جل سه شورای اداری م شترک ا ستان و شهرستان ،گلباران بیت قدیمی امام(ره) و افتتاح برخی از پروژههای عمرانی

شهرستان و همچنین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران ،از دیگر برنامههای روزاول دهه مبارک فجربه خمین بود.

همچنین مهندع آدینه معاون امنیتی سیاسی استانداری به همراه دکتر دالور معاون غذا و دارو و دکتر جواهری رهیس دانشکده
علوم پزشکی خمین از سه خانواده شهید و جانباز دیدار کردند.
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پیام تبریک معاون غذا ودارو اراک به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران
دکتر دالور:سالروز ورود تاریخی حضرت امام (ره) و آغاز سی و نهمین بهار شکوهمند انقال اسالمی خدمت همه همکاران حوزه سالمت عرض
تبریک و تهنیت دارم.
به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،دکتر مصطفی دالور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان
مرکزیا طی پیامی آغاز دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقال اسالمی ایران را به ملت شریف ایران خاصه مردم استان مرکزی تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَ قُلْ جَا الْاَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهوقا ا و بگو حق آمد و باطل نابود شد ،آرى باطل همواره نابود شدنى است( ».سوره اسرا  ،آیه )81
پس از ســال ها حکمرانی طاغوت ،ســرانجام در دوازدهم بهمن ماه ســال  ، 5۷روزی مهم و تاریخی در این کشــور رقم خورد که به عنوان یکی از
مهمترین حرکت های مردمی و یکی از تا یرگزارترین جنبش های سـیاسـی انقالبی در سـراسـر دنیا ماسـو می شـود12.بهمن ماه سـال  135۷روز
ورود تاریخی امام راحل (ره) به میهن عزیزمانا یک روز تاریخی در کشور ما ماسو میشود و این بازگشت مقدمهای برای حرکت بیسابقه ملت
ایران در به مر ر ساندن انقال

شکوهمند ا سالمی بود .پیروزی انقال ا سالمی بدون شک از بزرگ ترین افتخارات و د ستاوردهای ملت م سلمان

ایران است که در سایه یک ارچگی ،وحدت کلمه ،حقیقتخواهی ،ظلم ستیزی ،بیداری و آزادیخواهی مردم به وقوع پیوست.پس ازگذشت حدود
چهار دهه از عمر پربرکت انقال اسالمی ،کشور پیشرفت های چشمگیری را تجربه کرده است و کشور عزیزمان پس از گذراندن سالهای پرفراز و
نشیب و روزهای حاد ه خیز واکاوی کارنامه سی و نه ساله نظام برآمده از انقال اسالمی می تواند دلس ردگان این انقال بزرگ را در ترسیم آینده
ای بهتر یاری کند .عدالت و نفی تبعیض ،ا ستقالل همه جانبه ،آزادی اندی شه ،حاکمیت شریعت و ارز شهای ا سالمی ،ستیز با ا ستبداد و خودکامگی
تنها بخشی از شعارهای دوران انقال بود که با سرنگونی رژیم ستم شاهی و استقرار جمهوری اسالمی می بایست به بار نشیند.اینک بر ماست که
قدردان خون شـهدا ،امام شـهدا و راه متعالی شـهدای ارجمند انقال باشـیم و برای بالندگی بیش از پیش ارزش های نظام و انقال که اکنون تات
زعامت و رهبری عالمانه مقام معظم رهبری و تدابیر دولت تدبیر و امید عرصه های نوینی در جهان اسالم و نظام بین الملل گشوده است ،کوشا بوده
و تالش کنیم.
اینجانب با تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر و  22بهمن  ،سالروز پیروزی انقال اسالمی به رهبر معظم انقال و رهیس جمهور ماترم و ملت همیشه
در صانه ایران اسالمی و بویژه اساتید ،پرسنل ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی  ،یاد و خاطره بنیانگذار انقال اسالمی حضرت امام
خمینی (ره) و همه فجر آفرینان و شـهیدان همیشـه جاوید انقال اسـالمی را گرامی می دارم و از ملت فهیم و همیشـه در صـانه دعوت می نمایم با
حضور ارزشمند خود در مراسم و برنامه های جشن انقال به ویژه در راه یمایی  22بهمن ،من پاسداشت آرمان ها ،اقتدار و عزت ایران اسالمی و
حــــمــــایــــت مــــلــــت شـــــــهــــیــــد پــــرور را در مــــقــــابــــل جــــهــــانــــیــــان بــــه تصـــــــویــــر کشـــــــنــــد.
دکتر مصطفی دالور
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
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برپایی دومین نمای شگاه تخ ص صی «تجهیزات پز شکی ،دندانپز شکی ،آزمای شگاهی ،بیمار ستانی و سالمت»
درمحل دائمی نمایشگاههای اراک
این نمایشگاه در فضایی به وسعت  3000مترمربع در سالن پارع مال داهمی نمایشگاه های بین المللی استان برپا شده و برترین
ن شان های تجاری ایران در حوزه های پز شکی ،بهدا شت و سالمت ،آرای شی و بهدا شتی ح ضور دا شته و به معرفی ما صوالت
خود در استان مرکزی پرداخته اند.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دومین نمایشـــگاه تخصـــصـــی «تجهیزات

پزشکی ،دندان زشکی ،آزمایشگاهی ،بیمارستانی و سالمت» همزمان با دومین نمایشگاه تخصصی « آرایشی ،بهداشتی ،سلولزی،
شوینده و پاک کنندهها» به همت شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی اراک ،معاونت غذا و دارو اراک ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی ،شرکت شهرکهای صنعتی
استان مرکزی و شرکت رایا پردیس آریان از تاریخ هیجدهم لغایت بیست و دوم بهمن ماه سال جاری برگزارشده است.
این نمایشگاه در فضایی به وسعت  3000مترمربع در سالن پرشیا مال داهمی نمایشگاه های بین المللی استان برپا شده و برترین
ن شان های تجاری ایران در حوزه های پز شکی ،بهدا شت و سالمت ،آرای شی و بهدا شتی ح ضور دا شته و به معرفی ما صوالت
خود در ا ستان مرکزی می پردازند .ازکل ف ضای نمای شگاهی حدود  30در صد به برندهای پز شکی و  ۷0در صد به ما صوالت
بهدا شتی و آرای شی تعلق دارد و با عنایت به برگزاری این نمای شگاه برای دومین بار در ا ستان  ،تولیدکنندگان و صنوف ا ستان
مرکزی نیز به خوبی از این رویداد استقبال کرده و در این نمایشگاه حضور چشمگیری دارند .این رویداد از ساعت  15الی 21
پذیرای متخصصان  ،عالقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.
م سئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو با اعالم این خبر گفت :معاونت غذا و دارو دان شگاه علوم پز شکی اراک با در اختیار
دا شتن یک غرفه در این نمای شگاه ح ضور دارد .غفاری هدف از ح ضور معاونت غذا و دارو اراک در این نمای شگاه را معرفی
دستاوردهای طرح تاول نظام سالمت در حوزه معاونت غذا و دارو عنوان کرد و افزود :حضور در نمایشگاه هایی از این دست
فرصــــت منــاســـبی را ایجــاد میکنــد تــا جــامعــه بــا حوزه فعــالیــت ســــازمــان غــذا و دارو بیشـــتر آشـــنــا شـــونــد.
وی گفت :معاونت غذا و دارو اراک عالوه بر معرفی اقدامات صـــورت گرفته در حوزه معاونت غذا و دارو اســـتان مرکزی در
دولـــت تـــدبـــیـــر و امـــیـــد ،اقـــدام بـــه تـــوزیـــع رســــــانـــه هـــای آمـــوزشــــــی مـــی کـــنـــد.
مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت :با حضور کارشناسان غذا و دارو مشاوره
در مورد ت شخیص انواع داروها ،تجهیزات پز شکی و و سایل آرای شی بهدا شتی تقلبی و غیر مجاز از دیگر فعالیت های معاونت
غذا و دارو در این نمایشگاه می باشد .
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حضور بازرسان معاونت غذا و دارو در دومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی،آرایشی بهداشتی استان مرکزی
چهارمین معاونت غذا و داروی دانشـــگاه علوم پزشـــکی و خدمات بهداشـــتی و درمانی به عنوان یکی از ســـازمانهای ناظر بر
شرکتهای م ستقر در نمای شگاه و ما صوالت اراهه شده در آن از طریق کار شنا سان مجر خود نظارتهای الزم را اعمال

نموده و به شرکتهای متخلف تذکرات الزم اراهه می شود.

به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  :دکتر مصـــطفی دالور در گفتگو با خبر
روابط عمومی گفت:آنچه که همیشـه جز اهداف چنین نمایشـگاههای ذکر میشـود ارتقای سـطح آگاهیعمومی شـهروندان و
خانوادهها در زمینه کیفیت و بســتهبندی مناســب کاالها ،اراهه کاالهای اســتاندارد ،معرفی توانمندیهای شــرکتهای تولید و
عر ه کننده ماصوالت پزشکی ،صنایع دارویی و بهداشتی و ...به شهروندان میباشد.
وی افزود :در چنین شـــرایطی تنها توقع مردم از برگزاری این چنین نمایشـــگاههایی معرفی و عر ـــه ماصـــوالت با کیفیت و
ا ستاندارد ا ست.وی ت صریح کرد :معاونت غذا و داروی دان شگاه علوم پز شکی و خدمات بهدا شتی و درمانی به عنوان یکی از
سازمانهای ناظر بر شرکتهای مستقر در نمایشگاه و ماصوالت اراهه شده در آن از طریق کارشناسان مجر خود نظارتهای
الزم را اعـــمـــال نـــمـــوده و بـــه شـــــرکـــتهـــای مـــتـــخـــلـــف تـــذکـــرات الزم اراهـــه مـــی شـــــود.
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معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو اراک:
داروهایی که در فضای مجازی و اینترنت به فروش می رسند ضمانتی برای سالم بودن ندارند
دکتر ناظری گفت:طبق قانون تنها منبع مجاز تامین داروهای مورد نیاز بیماران و مکمل های رژیمی و ورزشـی ،داروخانه های سـراسـر کشـور
می باشند که داروها را از شرکت ها و مراجع رسمی که دارای مجوزهای مخصوص تولید و یا واردات دارو از سازمان غذا و دارو می باشند،

تامین می نمایند.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،شـــبکههای تلویزیونی ماهوارهای و کانال های مختلف در
شــبکه های مجازی و اینترنت پر از تبلیغات مختلف برای انواع و اقســام داروها و مکملهای گیاهی و صــناعی اســت و تجارت مرتبط به آنها
امروزه از پرسودترین حرفههای وابسته به پزشکی ماسو می شودا لذا در گفتگویی با دکتر آزاده ناظری معاون امور دارویی معاونت غذا و
دارو دانشـــگاه علوم پزشـــکی ار اک به بررســـی اجمالی تبلیغات مربوط به برخی از این داروها و واقعیات پزشـــکی و علمی مربوط به آنها
پرداختهایم.دکتر ناظری گفت :طبق قانون تنها منبع مجاز تامین داروهای مورد نیاز بیماران و مکمل های رژیمی و ورزشـــی ،داروخانه های
سرا سر ک شور می باشند که داروها را از شرکت ها و مراجع ر سمی که دارای مجوزهای مخصوص تولید و یا واردات دارو از سازمان غذا و
دارو می باشند ،تامین می نمایند.
وی افزود :داشتن مجوز رسمی سازمان غذا و دارو بدین معنی است که در صورتیکه دارو تولید داخل کشور باشد کلیه مراحل مربوط به تامین
مواد اولیه ،ساخت و ب سته بندی و توزیع دارو تات نظارت های خاص انجام شده و سالمت آن فرآورده ت ضمین شده ا ست و در صورتیکه
دارو وارداتی با شد نیز کلیه مجوزهای کارخانه سازنده مورد برر سی قرار گرفته و ما صول دارای برگه مربوط به برر سی ها و آنالیزهای الزم
برای داشتن اصالت الزم می باشد که پس از بررسی سازمان غذا و دارو برچسب اصالت مربوطه روی تک تک ماصوالت الصاق شده و این
برچسب ها دارای کدی می باشند که توسط مصرف کننده قابل پیگیری بوده و بیمار می تواند از اصالت و یا تقلبی بودن ماصول خریداری
شده اطمینان حاصل نماید.
معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت :داروسازان ماترم شاغل در داروخانه ها آموزش های علمی
و فنی کافی و الزم برای کنترل اصالت ماصوالت و شرایط نگهداری استاندارد داروها ،اراهه مشاوره در مورد ناوه مصرف دارو ،موارد منع
مصــرف ،دســتور مصــرف و  ...را دارا بوده و نظارت الزم را انجام می دهند ،لذا تهیه دارو و مکمل های ورزشــی و رژیمی از داروخانه ها به
معنی تضــمین کیفیت آنها می باشــد .وی بیان کرد :در چند ســال اخیر مشــاهده شــده که در برخی کانالهای تلگرامی و و ســایت ها فروش
اینترنتی داروها تبلیغ می شود ،در حالیکه این م سئله طبق آیین نامه وزارت بهدا شت غیر مجاز ا ست چرا که نظارتی بر ناوه واردات شرکت
سازنده و شرایط نگهداری اقالم وجود ندارد و ممکن ا ست تقلب هایی در نوع و میزان ماده مو ره دا شته با شندا همچنین این داروها به دلیل
عدم نگهداری در داروخانه ،در برخی مواقع در معرض نور م ستقیم آفتا  ،گرما ،رطوبت نامنا سب و  ...قرار گرفته و فا سد شدن آن میتواند
ا رات جبران ناپذیری را برای مصرف کننده به همراه داشته باشد.
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دکتر ناظری ادامه داد :داروهای اینترنتی فاقد اصالت بوده و به دلیل اینکه توسط شبکه های غیردولتی به فروش میرسد سالم بودن آنها تایید
نشده و حتی ممکن است جز داروهای تاریخ گذشته ای باشند که از طریق منابع غیرمعتبر وارد کشور شده است.
وی گفت :از نظر علم دارو سازی ،ب شر هنوز نتوان سته به جایگاهی بر سد که با یک قرص یا ک سول ،بیماریهای صعبالعالجی مثل آرتروز،

دیسک ،سیاتیک ،بیماریهای گوارشی و قلبی و … را درمان کندا شاید این اتفاق در دهههای آینده رخ دهدا اما امروز تبلیغ چنین داروهایی

را بیشتر باید در کتابها و فیلمهای علمی -تخیلی جستجو کردا فرآیند درمان بسیاری از بیماریها ،فرآیندی طوالنی است که با مصرف داروهای
مختلف و با انجام فعالیت های مکمل ورزشی و رژیمی و یا پرهیزهای عملیاتی و غذایی امکانپذیر است.
معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود :هر کسی که مختصری در عرصه پزشکی تجربه داشته باشد ،می

داند که الغری ،تناســب اندام ،زیبایی ،درمان بیماری هایی چون آرتروز و دیســک و بیماریهای قلبی و… روالی دارد که چند ماه و گاه چند
ســـال به طول میانجامد و هرگز تاکنون به این ســـطح از دانش پزشـــکی نرســـیدهایم که این موارد را در چند لاظه و چند دقیقه انجام دهیما
بنابراین باور کردن این تبلیغات ،ن شانه بیاطالعی شدید افراد از ا صول اولیه دارویی و پز شکی ا ستا جالب ا ست بدانید که چنین داروهای
معجزهآسایی در هیچ داروخانه اروپایی عر ه نمیشود و تنها کشورهای در حال توسعه ،مالی برای جوالن این گونه داروها هستند که هرگز
به صورت مجاز وارد کشور نمیشوند و راه ورودشان ،قاچاق داروست که منجر به نگهداری آنها در شرایط غیربهداشتی و خطرناک میشود.
وی بیان کرد :به علت برخوردهای قضایی که با فروشندگان غیرمجاز این داروها در کشور صورت گرفته فروشندگان آنها دیگر کمتر شماره
تلفن اعالم میکنند تا از طریق آن بدام بیفتندا معدود شماره تلفنهای اعالمی در این تبلیغات هم تلفنهای اعتباری ه ستند که سیمکارت آنها
دست دوم استا یعنی استفاده کننده نهایی ،هیچ ردی از خود باقی نگذاشته است ،اما اغلب این داروها از طریق سامانههای پیامکی بت نشده،
تبلیغ و بازاریابی می شوند که مفرَّ منا سبی برای شیادان ا ست تا بدون ری سکِ گیر افتادن یا با ری سک ب سیار کمتر به فعالیت مخر خود ادامه
دهند.
دکتر ناظری افزود :روند برخورد قانونی با داروهای بدون مجوز ،روالی اســـت که از دهه های پیش در کشـــور وجود داشـــتها اما برخورد با
داروهای اینترنتی ب دلیل شدت تا یر آنها بر فضای تبلیغاتی کشور ،بسیار حاهز اهمیت استا در حال حا ر اگر ماصولی مجوز نداشته باشد با
همکاری پلیس ،مال تهیه و توزیع آن را شناسایی کرده و ماموران افراد خاطی را بازداشت میکنند.
معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشـــگاه علوم پزشـــکی اراک در پایان به هموطنان توصـــیه کرد که داروهای اینترنتی را نخرند و
داروهایی را خریداری کنند که در فهرست رســــــــمی داروهای ایران وجود دارد و در داروخانه ها به صورت رسمی در اختیارشان گذاشته
می شود.
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درخشش آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در ارزیابی عملکرد
سالیانه در سال  1395موفق به کسب رتبه های برتر در بین معاونت غذا و داروی سطح  2سراسر کشور شدند .
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو اســـتان مرکزی  ،در گزارش ارزیابی عملکرد معاونت های غذا ودارو ســـراســـر
ک شور آزمای شگاه کنترل کیفی مواد خوراکی و آ شامیدنی و روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ک سب رتبه برتر در بین
معاونت های غذا و دارو دانشگاههای سطح  2کشور موفق به کسب رتبه برتر شدند .
شایان ذکر ا ست  :ساالنه عملکرد معاونت های غذا و دارو ی سرا سر ک شور در زمینه های مختلف مورد برر سی و رتبه بندی
قرار میگیرند.
بدینوسـیله موفقیت ارزشـمند این دو واحد معاونت را در کسـب رتبه برتر در رشـد دو سـاالنه شـاخص های عملکردی در بین
معاونت های غذا و داروی سطح دو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور تبریک عرض می نمایم.
لذا بدینوسیله از زحمات همه ی همکاران گرامیتان تشکر و قدردانی می گردد.
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13میلیارد ریال به بیماران صعب العالج استان مرکزی کمک دارویی شد.
معــــاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت 13 :میلیارد ریال کمک دارویی ســــــــــال گذشته به بیماران سخت درمان این
استان داده شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو ،کتر مصطفی دالور بیان کرد  :این کمک ها در راستای اهداف برنامه تاول سالمت دولت
در گام کمک به بیماران ســخت درمان صــورت گرفته اســت .وی تو ــیح داد :حدود  90درصــد از این کمک ها برای کمک هزینه
دارویی نســخ درمانی بیماران بی بضــاعت ســرطانی و بقیه به بیماران متابولیک ،ام اع ،بیماران مزمن کبدی و ســایر بیماری های ســخت
درمان و نادر داده شده است .وی عنوان کرد :در سال گذشته بیش از یکهزار بیمار سخت درمان بی بضاعت از مزایای پرداخت کمک
هــــــزیــــــنــــــه

دارویــــــی

در

ایــــــن

اســــــــتــــــان

بــــــهــــــره

مــــــنــــــد

شــــــــده

انــــــد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک در بخش دیگری از سخنانش گفت :بدهی دارویی این دانشگاه حدود  300میلیارد ریال
بود که با همراهی بیمه های درمانی در اواخر سال  95حدود یک سوم آن پرداخت شد و این مسئله ر ایتمندی شرکت های دارویی را
در پی داشــت .دکتر دالور اظهار کرد :این درحالیســت که بســیاری از اســتان ها بدهی های کالن در این بخش دارند.وی یادآور شــد:
درحــال حــا ـــــر بــدهــی دارویــی دانشـــــگــاه عــلــوم پــزشـــــکــی اراک نــزدیــک بــه  210مــیــلــیــارد ریــال اســـــت.

104

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

پیام تبریک معاون غذا و دارو اراک به مناسبت والدت حضرت زینب(س) و روز پرستار
به مناسبت فرا رسیدن پنجم جمادی االول و سالروز والدت با سعادت حضرت زینب(ع)دخت امیر مومنان (ع) و روز پرستار
دکتر مصــطفی دالور پیامی این روز فرخنده را به عموم مردم ایران و جامعه پرســتاران به ویژه پرســتاران حوزه دانشــگاه علوم
پزشکی ومعاونت غذا و دارو تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارواراک  ،متن این پیام به شرح زیر است :
بسمه تعالی
والدت با سعادت مظهر صبر بر مصاهب و شجاعت در مقابل ظالمان و تجسم عینی علم و عفاف حضرت زینب کبری(ع) ،پیام
آور واقعه عاشورا و روز پرستار را به عموم مردم ایران و همه دلدادگان آزادگی و پیروی از حق به ویژه پرستاران دلسوز و
گرامی تبریک و تهنیت می گویم و برای اعضای جامعه پرستاری کشور به خصوص پرستاران حوزه دانشگاه علوم پزشکی و

معاونت غذا و دارو آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

بی تردید پرستار واژه ای است به گستره مهربانی  ،عطوفت و مظهر پایبندی به خصایص واالی انسانی است که در شرایط
سخت و طاقت فرسا با آرامشی وصف ناپذیر،روح امید و زندگی را به بیماران می بخشد .مسلما برخورداری از چنین ویژگی
خداپسندانه ای مصداق بارز فداکاری انسانهای مومن و انسان دوستی است که در مقام عمل عاشقانه نوع دوستی را معنا می

کنند.

رورت دارد بیش از پیش این گمنامان عرصه سالمت جامعه مورد توجه قرار گیرند و مایه مباهات است که علوم پزشکی در

عرصه پرورش پرستاران متعهد و ارایه خدمات به سالمت کشور حضوری مثمر مر دارد.

اینجانب بار دیگر والدت دخت گرانمایه امیر مومنان علی(ع) را گرامی می دارم و توفیق روز افزون پرستاران بی ادعا به ویژه
جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی را از خداوند منان مسالت می کنم و امیدوارم این عزیزان با استعانت از
الگوی خود ،حضرت زینب کبری (ع) در تمام مراحل زندگی موفق و کامیا باشند.
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تجلیل ازپر ستاران بیمار ستان امیرالمومنین (ع) و معاونت غذا و دارو اراک به منا سبت والدت ح ضرت زینب (س)
وروز پرستار
این مرا سم باح ضور معاون غذا و دارو ،معاون تاقیقات و فناوری ،ریا ست بیمار ستان امیرالمومنین (ع) به نمایندگی از ریا ست وهیئت
رهیسه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از پرستاران شاغل دراین دو حوزه تقدیر شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،به مناسبت میالد مظهرشکیبایی وتجسم عینی علم وعفاف حضرت زینب کبری (ع)
دکتر دالور معاون غذا و داروبه همراه دکتر انوشــیروانی معاون تاقیقات و فناوری،ریاســت بیمارســتان امیرالمومنین از طرف ریاســت و
هیئت رهیسه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با حضور دربیمارستان امیرالمومنین (ع) و واحد مساعدت مالی بیماران صعب العالج
معاونت غذا و دارو من تبریک این روز و عرض خسته نباشید به تمامی پرستاران از زحمات آنان که درجهت بهبود و عیت جسمی
بیماران تالش میکنند با اهدا گل وشیرینی تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
دکتر دالور با ا شاره به اینکه پر ستاران با ایثار و فداکاری به بیماران روحیه و زندگی می بخ شند ،اظهار کرد :تا سی از صبر و ا ستقامت
حضـرت زینب (ع) در مواجهه با سـختی و مشـکالت ،میتواند پشـتوانه ماکمی برای پرسـتاران باشـد.همچنین ادامه داد  :پرسـتاری و
نگهداری از بیماران نه یک تخ صص ا ست و نه یک شغل بلکه پر ستاری آمیختن طبابت ج سم ا ست با طبابت روح ،رو شن نگه دا شتن
چراغ حیات بیمار اســت و درخشــان کردن خورشــید ایمان و امید به زندگی ،از این جهت اســت که پرســتاری هنر اســت و پرســتاران
هنرمندانی توانا.
دکتر دالور افزود  :نامگذاری میالد با سعادت ح ضرت زینب کبری (ع) بزرگ پر ستار عر صه ی کربالی ح سینی  ،به نام روز پر ستار
تقارن مبارکی است برای قدردانی از زحمت کشان مظلوم و فداکاری که اندیشه ای جز بازگشت سالمتی بیماران ندارند.
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برگزاری جلسه آشنایی با ساختار برچسب اصالت و سالمت کاال
کارگاه آموزشی در معاونت غذا و دارو اراک با ماوریت آشنایی مسئولین فنی های شرکت های دارویی و بیمارستانها استان مرکزی با
برچسب اصالت و سالمت کاال برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک جلســهای باهدف آگاهســازی و آشــنایی با ســاختار برچســب اصــالت و ســالمت کاال
برچســــبهــای رهگیری کنترل اصــــالــت در مورخ  96/5/23در ســــالن اجتمــاعــات معــاونــت غــذا و دارو اراک برگزار شــــد.
دکتر مرجان بنی اسدی کارشناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک در خصوص ساختار برچسب اصالت و سالمت کاال گفت :برچسب
اصالت و سالمت کاال بهعنوان یکی از مهمترین روشهایی است که در صورت استفاده صایح از آن میتوان ازاصل بودن و سالم بودن
کاالهای سالمت ماور مطمئن شد.
وی اظهار داشــت :هر شــهروند حداقل باید در مورد اطالعاتی مانند نام و نام تجاری ماصــول ،نام و کشــور تولیدکننده ،تاریخ تولید،
انق ضا و سری ساخت ما صول ،پروانه بهدا شتی ورود ،مواد ت شکیلدهنده ،آرم سازمان غذا و دارو و عالمت ا ستاندارد ایران آگاهی
داشته باشد.
بنی اسدی در ادامه افزود :بهترین راه شناسایی ماصوالت اصل از تقلبی سامانه مدیریت و نظارت بر ماصوالت سالمت سازمان غذا و
دارو است .در صورت بروز مشکالت ناشی از استفاده ماصوالت وارداتی امکان پیگیری و رسیدگی مو وع به دلیل وجود مستندات و
مدارک مربوط به کاالی موردنظر در سازمان غذا و دارو میسر خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد :در خصوص برچسب رهگیری اصالت کاال (شناسه رهگیری :کد  20رقمی  UIDهمان شناسه رهگیری که برای

بررســی آن میتوان کد مذکور را از طریق و ســایت  www.ttac.irکنترل نمود) و همچنین (ســری ســاخت ماصــول یا  LOTکه
همان شماره سری ساخت ا ست که کد مذکور میبای ست با شماره سری ساخت حک شده و بر روی ب ستهبندی کاال یک سان با شد) و(
تاریخ انقضا یا  EXPکه همان تاریخ انقضای کاال است که تاریخ مذکور میبایست با تاریخ انقضای حک شده بر روی بستهبندی کاال
یکسان باشد) تأکید کرد.
وی در خصــوص انواع برچســب رهگیری اصــالت کاال گفت :کد اصــالت کاال همان کد  16رقمی اصــالت کاال اســت که باید ابتدا الیه

روبی برچ سب را بخرا شید و کد مذکور را از طریق و سایت  www.ttac.irیا سامانه پیامکی  20008822و یا تلفن گویای -6185

 021برر سی نمایید و به خاطر دا شته با شید که تنها و سایت معتبر جهت برر سی ا صالت کاال و سایت  ،www.ttac.irتنها تلفن
گویای معتبر جهت بررسی ا صالت کاال تلفن گویای  021-6185و همچنین تنها سامانه پیامکی معتبر بررسی ا صالت کاال سامانه پیامکی
 20008822است.
در پایان جل سه ماکتهای آموز شی کاال و برچ سب کاال ،برو شورهایی با عناوین سالمت و ایمنی کاالهای سالمتماور تولید داخل و
کاالهای سالمت ماور وارداتی ،بین حا رین توزیع و آموزش داده شد و با حا رین در جلسه به پرسش و پاسخ پرداخته شد
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جلسه آموزش ضوابط و مقررات مربوط به امور داروخانه ها با مسئولین فنی
جل سه آموزش وابط و مقررات مربوط به داروخانه ها با م سئولین فنی با ح ضوررهیس امور داروخانه ها دکتر بابایی ،جمعی از م سئولین
فنی داروخانه ها و کارشناسان دارویی معاونت در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،در این جلســه ــمن خیر مقدم و اراهه تو ــیاات اولیه در خصــوص انجام وظایف
مسئول طبق آهین نامه ،اختصاص فضای مشاوره دارویی ،خرید دارویی فقط از شرکتهای پخش دارویی مجاز ،رعایت شئونات اخالقی و
رعایت سایر وظایف داروسازان در داروخانه بیان کردند و آن را گام مهمی در ارتقا خدمات به بیماران بیان داشتند.
س س در ادامه دکتر بابایی بر وابط و مقررات مسئولین فنی در داروخانه ها ،برچسب اصالت و سالمت ،اقالم سالمت ماور و لزوم بت
درخواست معرفی انبارهای دارویی در سامانه جامع انبارها و سایر موارد نظارتی بیان نمودند.
دکتر بابایی همچنین افزود  :مو س سین و م سولین فنی از فروش دارو های آنتی بیوتیک و  ...به مراکز نگهداری دامداری ،مرغداری و ....
خوداری نمایند و همچنین ادامه داد مو س سین موظف ه ستند از هرگونه بد حجابی و رعایت نکردن شئونات اخالقی از سوی پر سنل و
مشاوره های مستقر در داروخانه با جدیت تمام جلوگیری نمایند.
رهیس اداره امور داروخانه ها ادامه تو یااتی در مورد وابط امور داروخانه ها مجدد بیان نمودند و درخ صوص اهمیت بت اطالعات

و مدارک مربوطه درســامانه  HIXمطالبی را اراهه نمود و یادآور شــدند درصــورت وجود هرگونه مشــکل با اداره دارو معاونت تماع
حاصل شود.

همچنین عالوه بر پاسخگویی به سئواالت مطروحۀ داروسازان در مورد برخی دستورالعمل ها و قوانین مربوط به مسئولین فنی مورد باث
و بررسی قرار گرفت .
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با حضور معاون غذا و دارو اراک؛
جلسه هماهنگی مسایل مربوط به دارو خانه های شبانه روزی خصوصی استان مرکزی
این جلسه با حضور معاون غذا و دارو و مدیر دارو ،اعضا انجمن داروسازان و موسیسن داروخانه های شبانه روزی خصوصی
استان مرکزی در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.
در ابتدای جلســه معاون غذا و دارو ازعملکرد مطلو انجمن داروســازان  ،داروخانه ها و مجموعه داروســازی اســتان اعم از
مسئولین فنی و موسیسن داروخانه ها خصوصی تقدیر و تشکر نمودند
طی این جلسه

من بررسی عملکرد اراهه خدمات دارویی در داروخانه ها ی شبانه روزی ،برخی از م شکالت موجود از سوی

مو سی سن مطرح و در مورد راهکار های آن به منظور بهبود شرایط کاری با در نظر گرفتن ارتقا سطح اراهه خدمات به مردم و
و عیت اقتصادی داروخانه ها باث و تبادل نظر شد.
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برگزاری جلسه کارشناسان دارویی بیمارستان ها و شبکه های تابعه
این جلسه این جلسه با هدف بررسی دستور العمل های جدید،شرح وظایف،فرصت ها و چالش های موجود تشکیل شد.
به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر ناظری معاون امور دارویی معاونت غذا
و دارو اراک بیان کرد :جلســه کارشــناســان دارویی بیمارســتان ها و شــبکه های تابعه با حضــور دکتر دالور معاون غذا و دارو
،مدیر دارو آقای دکترمامد ر ــا ســلمان زاده ،رهیس اداره امور دارو آقای دکتر مجتبی بابایی و ســایر کارشــناســان دارویی
معاونت  ،بیمارستان ها و شبکه های تابعه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک برگزار گردید.
دکتر ناظری تشریح کرد :هدف از برگزاری این جلسه بیان انتظارات حوزه معاونت غذا و دارو،بررسی دستور العمل های جدید
شرح وظایف  ،فرصت ها و چالش های موجود بوده که دراین موارد باث و تبادل نظر گردید.
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برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با کارشناسان اداره ورزش و هیئت پزشکی ورزشی استان مرکزی
این جلســه پیرامون چگونگی کنترل و نظارت بر اماکن و با شــگاه های ورزشــی به منظور نظارت بر عدم وجود دارو و مکمل
های ورزشی و اقدامات آموزشی و پیشگیری کننده برای مربیان و ورزشکاران در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر آزاده ناظری معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد:
این جل سه با ح ضور معاون و مدیران و کار شنا سان معاونت غذا و دارو و کار شنا سان م سئول هئیت پز شکی ورز شی ا ستان و
کارشناسان ورزش در دفتر معاون غذا و دارو اراک برگزار گردید .
دکتر ناظری افزود :با توجه به تاکید دو طرف بر اهمیت آگاه سازی جوانان به مضرات استفاده استفاده از داروها و مکمل های
ورز شی که بدون نظارت و تجویز پز شک ا ستفاده میگردد مقرر شد تیمی مت شکل از کار شنا سان مرتبط در رابطه با آموزش
مربیان و نظارت بر باشگاه ها تشکیل گردد و در طول سال در این موارد فعالیت نمایند.
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مراسم گرامیداشت حماسه  9دی روز بصیرت و میثاق با والیت
به منظور گرامیدا شت حما سه  9دی  ،ت شریح ابعاد واقعه این روز با ح ضور حجت اال سالم خ سروی و با ح ضور اع ضای ب سیج
جامعه پزشکی ساختمان شماره  2علوم پزشکی استان مرکزی در مال سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد 0
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،بمناسبت سالروز حماسه بزرگ  9دی مراسم باشکوهی توسط بسیج جامعه
پزشکی ساختمان شماره  2علوم پزشکی با حضور حجت االسالم خسروی معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه ،شورا و
اعضا بسیج جامعه پزشکی در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.
حجت اال سالم خ سروی من تبریک به منا سبت این حما سه بزرگ ملت ایران اذعان نمودند دا شتن ب صیرت و سطح آگاهی
آحاد مردم را از راهکارهای اساسی بمنظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه دانست و تصریح کرد وقایع قبل و بعد از انتخابات
ریاست جمهوری در سال  ، 88نقطه تامل در تالیل این رویداد است 0
حجت االسالم خسروی با بیان اینکه ایران بیدار با بصیرت و اتکال به ایزد منان با پشتیبانی از والیت فقیه و والیت مداری تمام
نق شه های د شمن را نقش برآ کرده ا ست ابراز امیداواری کرد :انقال ا سالمی ایران به انقال ح ضرت مهدی (عج) پیوند
خواهد خورد .مهندع رمضی مسئول بسیج جامعه پزشکی ساختمان شماره  2دانشگاه علوم پزشکی در ادامه این برنامه با اشاره
به منویات رهبری که « 9دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقال

است و این حرکت مردم اتمام حجت برای

همه است» افزود :امت مومن ،خداجو ،والیتمدار و عاشق اهل بیت (ع) جلوه ای از غیرت و تعصب دینی و مذهبی که با شعور
و بصیرت دینی گره خورده بود را به نمایش گذاشتند.
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کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو اراک:
محدویت استفاده از داروهای کدئین دار در اطفال
دکتر عتیقی :استفاده از فرآوردهای کدهین دار در اطفال کمتر از  18سال توصیه نمیگردد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر یاســـمین عتیقی کارشـــناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک اعالم
کرد :بنابر اعالم ،FDAمصرف داروهای د سرفه و د سرماخوردگی حاوی کدهین در اطفال کمتر از  18سال باید مادود
شود .
دکتر عتیقی افزود :ســازمان غذا و دارو آمریکا در حال تغیییر مادودیت ســنی تجویز این فرآورده ها اســت و هشــدارهایی از
جمله خطر سو مصرف ،اعتیاد،بیش مصرفی،مرگ ،تنفس آهسته یا سخت به لیبل این داروها ا افه خواهد شد.
کارشــناع دارویی معاونت غذا و دارو ادامه داد :کدهین از دســته داروهای اپیوهیک اســت که در ترکیب با داروهایی مثل آنتی
هیستامین ها و د احتقان ها به منظور درمان سرفه و عالهم مرتبط با آلرژی یا سرماخوردگی وجود دارد.
دکتر یا سمین عتیقی خاطرن شان کرد  :سرفه نا شی از سرماخوردگی یا عفونت فوقانی تنف سی عموماً نیازی به درمان ندارد و در
صورتی که درمان این سرفه ها در کودکی نیاز باشد ،می توان از داروهای جایگزین مانند دکسترومتورفان استفاده کرد.
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معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک:
 6میلیارد ریال کمک هزینه دارویی در سال جاری به بیماران صعب العالج و خاص این استان انجام شده است.
دکتر مصــطفی دالور :این کمک های دارویی در قالب  2هزار پرونده موجود در این معاونت اعطا شــده و به طور متوســط در
نیمه نخست امسال در هرماه به  250نفر کمک هزینه دارو پرداخت شده است.
وی تو یح داد :بیشترین کمک هزینه های دارویی امسال به بیماران سرطانی ،رماتیسمی ،ام اع و صرع پرداخت شده است.
معاون غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان کرد :میانگین پرداخت کمک هزینه های دارویی
که بخشی از بسته خدمتی برنامه تاول نظام سالمت است امسال در هر ماه در استان حدود یک میلیارد ریال مااسبه شده است.
دکتر دالور عنوان کرد :در  6ماه نخســت امســال  200پرونده جدید بیماران خاص در این معاونت تشــکیل شــده و این افراد در
شمول بهره مندی از کمک هزینه های دارویی در استان قرار گرفته اند.
وی تو یح داد :در سال جاری روند ت شکیل پرونده تقا ای کمک هزینه های دارویی برای بیماران رماتی سمی افزایش دا شته
است.
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اربعین اوج رفتن است ،قله رسیدن است
اال فریاد میزند آنها که نرفتهاند برخیزند ...اربعین وقتی میآید ،میخواهد جامانده ها را با
اربعین ،هر سا
اد؛ اما امان از آنهایی که
اان برسا
اال میخواهند بروند باز خدا به داد دلشا
خود ببرد ...آنهایی هم که امسا
اربعین َکربال را دیدهاند ،رفتهاند ،رسیدهاند و امسال...
آنهایی که اربعین کربال نرفتهاند ،خدا به داد دلشان برسد
اربعین اوج رفتن است ،قله رسیدن است
روزهای مارم که فرا میرسد برای خیلی از ما ایرانیها انگار دمیدن خون تازهای در رگهای وجودمان است.
خیلی از ما ایرانیهای شــیعه ،زندگیمان را با ماه مارم تنظیم میکنیم .آنگونه که بتوانیم از ســرمســتی مارم بهرهمند شــویم و
توشــهای برای روزهای ســال برداریم تا در بقچه ایمانمان نان و ریاانی از عشــق حســین علیهالســالم باشــد ..تا حالوتبخش
زندگیمان باشد .چند سال پیش البالی همین نوشتهها اقرار کردم که بهشت جایی است مثل همین هیئتهای خودمان .از چای
با ا ستکانهای کوچک در هیئت گرفته تا شور آخر سینهزنها تا نذریدادن مادرهایمان هر چه که ه ست و بود و خواهد بودا
انعکاع تصــویر بهشــت اســت .یعنی گویی بهشــت یک هیئت عزاداری اســت که همه جمع میشــوند تا برای حســین فاطمه
علیهماالســالم گریه کنند ..و این گریه ،همان جنات عدنی اســت که خدا در کتابش وعده داده اســت و غیر از هیئات حســین
علیهالسالم کجا میتوان طعم «یطعمون الطعام علی حبه» را چشید؟
جز در حلقه سینهزنی برای حسین علیهالسالم کجا می توان «وِلدانٌ مخلدونَ بأکوا و أباریق» را دید؟
این که میگویند «مزاجه من تســنیم» مگر غیر از نذریهای مجالس حســین علیهالســالم چیز دیگری میتواند باشــد؟ شــما فکر
میکنید موسی علیهالسالم در کوه طور چرا به فرمان «فاخلع نعلیک» گوش جان س رد؟ برای ورود به هیئت حسین علیه السالم.
از هفت بطن قرآن مجید ،حداقل یکی از دهلیزهای معنایی قرآن ،در هیئت حســین علیهالســالم گشــوده میشــود .این را شــک
ندارم.
شاید وقتی دیگر باز هم در این باره نو شتم اما امروز میخواهم حرف دیگری بزنم .میخواهم برای آنهایی بنوی سم که عا شقانه
در هیئت حســـین علیهالســـالم از جان می گذرند  .میخواهم بنویســـم زندگی پای این عَلَم ،آدابی دارد که جز با تســـلط بر
داهرةالمعارف عاشقی عاشورا ،نمیتوان آن را دریافت .هر کدام از ارکان هیئت حسین علیهالسالم برای خودش قاموسی است
عظیم .گذشتهای دارد و حالی و آیندهای...
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یکی از ارکان این هیئت" ،همرکابی" است .یعنی عاشق باید "پای کار" باشد .باید بیاید به هر جا که موالیش میخواهد .پای منبر آقا که
نشسته است باید آماده باشد تا رو هخوان نفسش هُرم کربال میگیرد دلش را پرواز بدهد برود روی تل زینبیه و در کنار مویههای زینب
بگرید .باید بلد باشد «برود» ...کربال منتظر ماست بیا تا برویم ..بیا تا برویم..
این رفتن ،خودش رو ــه اســت .خیلیها آن روز پای رفتن نداشــتند اگرچه زبان نوشــتن نامه داشــتند .کربال پر اســت از نرفتنها ...و این
نرفتنهاســت که ســوگواره طف را را رقم میزند .خوش به حال آنهایی که رفتند .زهیر هم اول ،پای رفتن نداشــت اما باالخره رفت .حُر
هم با پای نرفتن آمده بود اما رفت .خال صه اینکه رفتن و ر سیدن از ارکان ح ضور در هیئت ح سین علیه ال سالم ا ست .در اوج رفتنهای
کربالیی ،به آنجا میرسیم که زینب سالم اهلل علیها رفتن را بر ماندن در کربال ترجیح میدهد« .علیکنَّ بالفِرار»....این رفتن دلخواسته نبود،
اجباری بود .هم برای حفظ جان دختر کان حرم و هم رفتن برای برافراشـــتن پرچم خونخواهی خدا .این رفتن با ت مام آنجه تا کنون
گذشــت در این هیئت فرق میکند .این رفتن ،رســیدن به اربعین را دارد و رســیدن به اربعین ،یعنی نقطه اوج هیئت حســین علیهالســالم.
اربعین ،یعنی چهل روز مدام در ســرمســتی جرعهنوشــی جام نیزهها باشــی ..اربعین یعنی رســیدن به همان قا قوســینی که پر جبرییل در
رسیدن به آن آتش میگیرد .اربعین یعنی به جوشآمدن پیمانههایی که در هیئت حسین علیهالسالم در جامهای خالی ما ریختهاند.
این روزها بازار رفتن به کربال داغ است .مسافران اربعین کولههایشان را بستهاند تا از شهر پدریشان نجف به کربالی حسین علیه السالم
پیاده بروند.
این روزها پاها آماده میشوند تاول بزنند.چشمها مهیا میشوند بارانی شوند.سینهها به شور میآیند تا بیتا شوند ..و حنجرهها همنفس با

خســتگان کاروان ،میخواهند ســالمی عاشــقانه به "اربعین" بدهند .اربعین ،هر ســال فریاد میزند آنها که نرفتهاند برخیزند ...اربعین وقتی
میآید ،میخواهد جاماندهها را با خود ببرد ...اربعین اوج رفتن اســت ،قله رســیدن اســت .آنهایی که اربعین کربال نرفتهاند که خدا به داد
دل شان برسد .آنهایی هم که امسال میخواهند بروند باز خدا به داد دل شان برسدا اما امان از آنهایی که اربعین َکربال را دیدهاند ،رفتهاند،
رسیدهاند و امسال...
عا شورا یک روز بود اما هیچوقت این یک روز تمام ن شده و نمی شود ...همانطور که هیئت ح سین علیهال سالم هر سال جاری ا ست در
شــهر های ما و هنوز تمام نشــده اســت .اربعین هم هر ســال هســت .همه باید بیایند همان طور که همه هیئات میآیند ...دلم برای آنهایی
می سوزد که سالهای گذشته آمدهاند و امسال نمیآیند .خدا کند الاقل اربعین سر به بیابان بگذارند ،جایی که بتوانند با تمام حنجره شان
ح سین علیهال سالم را فریاد بزند...میگویند کربال نرفته یک داغ دارد ،کربال رفته  ۷2داغ .من میگویم اربعیننرفته ...نرفته ...اما ک سی که
اربعین کربال بوده ا ست نمیتواند بازگ شت کاروان را ندیده با شد ...امکان ندارد ندیده با شد که هرک سی گو شهای قبری را در آغوش
گرفته ا ست ...زیارت اربعین از این جهت" ،عالمت شیعه" ا ست که اگر کربال با شی در آن زیارت پردهها کنار میرود ...آرزو میکنم

جای کسانی نباشم که اربعین کربال را دیدهاند و امسال نمیتوانند به کربال بروند .همین
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برگزاری دومین جلسه هماهنگی و تشکیل تیم بازرسی با کارشناسان اداره ورزش و هیئت پزشکی ورزشی
استان مرکزی
این جلســه پیرامون چگونگی کنترل و نظارت بر اماکن و با شــگاه های ورزشــی به منظور نظارت بر عدم وجود دارو ومکمل
های ورزشی و اقدامات آموزشی و پیشگیری کننده برای مربیان و ورزشکاران دردفتر معاونت غذا ودارو برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،مهندع آیدا غفاری کارشناع مسئول تغذیه معاونت غذا و دارو اراک بیان
کرد :این جل سه با ح ضور معاون و مدیران و کار شنا سان معاونت غذا و دارو و کار شنا سان اداره تربیت بدنی و هئیت پز شکی
ورزشی استان مرکزی در دفتر معاون غذا و دارو اراک برگزار گردید .
مهندع غفاری افزود :با توجه به تاکید دو طرف بر اهمیت آگاه سـازی جوانان به مضـرات اسـتفاده اسـتفاده از داروها و مکمل
های ورز شی که بدون نظارت و تجویز پز شک ا ستفاده میگردد مقرر شد اع ضای تیم فوق در دو گروه بازر سان آقا و خانم به
تفکیک جهت بازر سی از اماکن ورز شی مبارزه با عر ه مکمل ها و دارو ها در سالن های مذکور ت شکیل گردد و هر ارگان
نظارتی نمایندگان خود را کتباً به اداره تربیت بدنی معرفی نمایند.
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پیام تبریک و تقدیر معاون غذا و دارو اراک به مناسبت روز خبرنگار
پیام معاون غذا و دارو اراک به مناســـبت روز صـــاحبان اندیشـــه و قلم و تالشـــگران عر ـــه خبر  1۷:مردادماه یادآور خاطره
بزرگمرد عرصه اطالعرسانی شهید «مامود صارمی» است ،شهید گرانقدری که به معنای واقعی مصداق آیه
«ن وَ القَلَم وَ مَا یَسطرون»
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دکتر مصــطفی دالور معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان مرکزی به
منا سبت فرار سیدن  1۷مردادماه در پیامی خطا به خبرنگاران و عکا سان ر سانههای جمعی ا ستان مرکزی روز خبرنگار را به
آنان تبریک گفت متن پیام تبریک به شرح ذیل است:
«ن وَ القَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرون»
 1۷مردادمــاه یــادآور خــاطره بزرگمــرد عرصــه اطالعرســانی شــهید «مامــود صــارمی» اســت ،شــهید گرانقــدری کــه بــه
معنــای واقعــی مصــداق آیــه «ن وَ القَلَــم وَ مَــا یَســطرون» بــود و فــراغش بهانــهای شــد بــرای گرامیداشــت «روز خبرنگــار»
روزی از جـنس حرمــت و عشــق بــه قلــم ،روزی کــه یــادآور انســانهایی اســت کــه بــا قلــم و زبــان روشنگرشــان راهــی میــان
تـــــاریکی و ازدحـــــام کلمـــــات میگشـــــایند و تصـــــویری از آن را در جـــــان و اندیشـــــه مـــــا ترســـــیم میکننـــــد.
آری همانگونــه کــه همگــان مــیدانیم خبرنگــاران بــهعنوان حلقــههای اتصــال رســانه بــا مخاطبــان از جایگــاه و شــأن واالیــی
برخوردارنــد و در واقــع ایــن خبرنگــاران شــجاع ،آگــاه و متعهــد هســتند کــه بــه رســانه هویــت و غنــا میبخشــند و بــه ارزش
آن می افزاینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
ــمن گرامیداشــت ســالروز شــهادت شــهید «مامــود صــارمی»  1۷مردادمــاه روز خبرنگــار را خــدمت شــما و ســایر
همکـــاران ماترمتـــان تبریـــک و تهنیـــت عـــرض مینمـــایم وهمـــت واالی شـــما در انعکـــاع اخبـــار و اطالعـــات حـــوزه
ســالمت و غــذا و دارو ارزشــمند و ســتودنی اســت .اینجانــب وظیفــه خــود مــیدانم از ســعی و تــالش شــما در ایــن عرصــه
زیبا و خطیر که حاصل آن پاسخگویی مسئولین نظام اسالمی و ر ایت مردم و جامعه است تقدیر و تشکر نمایم.
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برگزاری مراسم گرامیداشت روز کارمند و داروساز
مراسم بزرگداشت روزکارمند و داروساز با حضور معاون غذا و دارو و داروسازان و پرسنل معاونت غذا و دارو در مال سالن
اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،در ابتدا مراسم با تالوتی چند از ایات قران مجید آغاز گردید.س س مراسم
با پخش نماهنگی ویژه زیارت مخصوص امام ر ا(ع( ادامه پیدا کرد.
دکتر مصـــطفی دالور معاون غذا و دارو اراک ـــمن تبریک هفته دولت  ،و «روز کارمندو داروســـاز » به تمامی کارکنان و
داروسازان شریف و پرتالش حوزه غذا و دارو از درگاه خداوند متعال برای تمامی همکاران گرامی آرزوی تندرستی ،بهروزی
و موفقیت روزافزون کردند و اظهار داشـــتند :این ایام روز تجلیل از داروســـازان  ،کارمندان و همکارانی اســـت که هدف آنها
خدمت به کشور و مردم شریف میهن اسالمی میباشد.
معاون غذا و دارو با اشاره به فرمایشات حضرت امام(ره) که فرمودند «:کارمندان را با اخالصترین قشرها میدانند» افزود :تقوا،
کاردانی ،حو صله و سعه صدر و صبوری ،فروتنی و توا ع ،نرمخویی و آرامش ،خدمت به مردم ،ت سریع در کار مردم ،نیک
خلقی ،عدل ،انصاف،رعایت قوانین از ویژگی های بارزکارمند نمونه است.
در پایان از کیک نمادین با عنوان تبریک روز کارمند و داروساز کلیه همکاران پذیرایی به عمل آمد.
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پیام روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک:
روزی به نام شهید
شهادت نردبان آسمان بود/خوشا به حال درختها که هنوزهم شکوفه هایشان را با نام شهدا باز می کنند.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،ـــمن گرامیداشـــت روز شـــهید در پیامی از شـــهدا
نوشت :پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اندگ ،اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده

اند …(شهید آوینی)

خوشا به حال دیوارهای کوتاه کوتاه که هنوزهم عکس شهید توی سینه هایشان دارنده
خوشا به حال کوچه پس کوچه های باریک باریک که تابلو نام شهید توی دستشان گرفته انده
خوشا به حال درختها که هنوز هم شکوفه هایشان را با نام شهداباز می کنند و برگهایشان را به بوی شهدا طراوت می دهنده
خوشا به حال مسجد که هنوز سنگر شهداست و دورتادور پیشانی اش  ،پیشابندی از عکس شهدای مسجد پیداسته
خوشا به حال گلدسته ها که باز هم در آسمان شهر،سنجاقک نام شهید می پراکننده
خوشا به حال شقایقها و آالله ها که هنوز به نام شهدا گل میدهنده
خوشا به حال کوله پشتیها که هنوز هم یاد شهید می دهند و در رگهایشان نفس شهدا جاری استه
خوشا به حال گل که بوی شهید می دهده
خوشا به حال جبهه ها که شهید آبروی آنهاست ه
خوشا به شلمچه که نامش به خاطر شهید ،آسمانی شده است ه
خوشا به حال خرمشهر که به خاطر شهدا زبانزد دنیاسته
خوشا به حال چفیه که یادگار شهید است و اشک توی تار و پودش نهفتهه
خوشا به حال شهید که همسایه ی دیوار به دیوار مهربانی بی پایان خداست وهم صابت خداه
ما هیچ وقت با شــهداخداحافظی نمی کنیم .ما میخواهیم هر کداممان ســایه ی یک شــهید برروی زمین باشــیم تا اگر برما نســیم
بوزد  ،به رقص در آییم ا واگر آفتا ایمان بر تنمان بنشـــیند ،به پرواز درآییم.ما میخواهیم ادامه دهنده ی راه شـــهدا باشـــیم.
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روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک اعالم کرد:
سواالت و کمبود های دارویی را با سامانه  1490و  190مطرح نمایید.
روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد:همشـــهریان اســـتان مرکزی در صـــورت هرگونه ســـواالت و کمبود های

دارویی ازطریق سامانه تلفنی با کارشناسان مرکز اطالع رسانی دارو ها و سموم معاونت غذا و دارواراک مطرح نمایند.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،ســامانه  1490ســازمان غذا و دارو به عنوان
مهم ترین و تنها راه آ سان جستجوی دارو معرفی شده است که می توان از طریق تلفنی به طور رایگان با آن تماع برقرار کرد.
روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد:مردم برای پیدا کردن داروهای کمیا می توانند در روزهای غیر تعطیل در
ساعات اداری با شماره تلفن  1490و  190و  086336۷8629تماع گرفته تا کار شنا سان داروخانه ای که داروی مورد نیاز در
آن مــوجــود اســـــت مــعــرفــی و بــا مــراجــعــه بــه ایــن داروخــانــه هــا داروی خــود را تــهــیــه کــنــنــد.
روابط عمومی معاونت غذا و دارو ادامه داد :سواالتی که به این ترتیب می توان از مرکز اطالع ر سانی دارو ها و سموم پر سیده
به شرح زیر میباشد :اطالعات کلی در خصوص داروها ی مصرفی بیمار ،تداخل داروهای مصرفی با داروهای دیگر و یا غذا ،
ناوه مصـــرف داروها در دوران بارداری و شـــیردهی  ،عوارض جانبی داروها  ،مقدار و ناوه مصـــرف ،ناوه نگهداری ،ناوه
اختالل داروها و مالول های تزریقی با هم و ســـازگاری میباشـــد .اراهه اطالعات الزم به همراهان فرد مصـــدوم و یا همکاری
گروه پزشکی در خصوص ناوه برخورد با یک فرد مسموم و انجام اقدامات اولیه پیش از رسیدن به مراکز درمانی و در صورت
لزوم معرفی پادزهر الزم به گروه درمانی از دیگر وظایف مرکز اطالع رســانی داروها و ســمم اســت .در پایان توصــیه می شــود
شهروندان ساکن ا ستان مرکزی از این پس سواالت دارویی و موارد م سمومیت را با شماره گیری  1490و 086336۷8629
ازمرکز اطالع رسانی داروها و سموم در ساعات اداری مطرح نمایند.
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کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد:
سالمتی من ،حق من
در پایان سال  ،2016نزدیک به  36/۷میلیون نفر مبتال به ویروع  HIVدر دنیا شناسایی شده است.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر بیتا خدایاری کارشـــناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد:
روز جهانی ایدز هر ساله در تاریخ یک د سامبر برگزار شده و فر صتی ا ست تا مردم در سرتا سر دنیا برای مقابله با این بیماری
متاد شوند و حمایت خود را از افراد مبتال به این بیماری نشان دهند و نیز با کمک به این افراد سبب بهبود کیفیت زندگی آنها
شــوند .روز جهانی ایدز اولین روز جهانی بود که به مناســبت رویدادی بهداشــتی برگزار شــد و اولین بار در ســال  1988به این
مناسبت نامیده شد.
دکتر خدایاری اظهار داشــت :امروزه پیشــرفت های علمی زیادی در درمان بیماری ایدز انجام شــده و قوانینی برای ماافظت و
حمایت از بیماران مبتال به ویروع  HIVوجود دارد و ما بسـیار بیشـتر از قبل در مورد این شـرایط می دانیم .علیرغم این موارد،
نیاز به اطالع رسانی در مورد ناوه ماافظت از خود و دیگران در برابر ویروع  HIVهمچنان وجود دارد.
کارشــناع دارویی تشــریح کرد :روز جهانی ایدز از آن جهت اهمیت دارد که به عموم مردم و مســئولین یادآوری می کند که
این بیماری هنوز ریشه کن نشده و همچنان نیاز حیاتی به افزایش بودجه ،افزایش آگاهی ،مقابله با پیش داوری و باال بردن سطح
آموزش وجود دارد .نماد حمایت از بیماران مبتال به ویروع  HIVروبانی قرمز است .روز جهانی ایدز فرصتی است تا حقایقی
را در رابطه با این بیماری آموزش دیده و دانش خود را به مرحله عمل درآوریم.
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سالمی بر پاسداران جان مردم در اراک
تقدیر از پرسنل اورژانس بیمارستانی به مناسبت روز ملی اورژانس
به مناسبت روزملی اورژانس ازکارکنان پایگاه اوژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج ) استان مرکزی توسط معاون غذا و دارو
و رهیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تقدیر به عمل آمد.
به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک :دکتر مصـــطفی دالور معاون غذا و دارو به
همراه دکتر فرزین خوشــنودی رهیس مرکز فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان مرکزی با حضــور در جمع
کارکنان اورژانس پایگاه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) روز ملی اورژانس را به آنها تبریک گفتند.
در این دیدار دکتر دالور من تقدیر از زحمات شبانه روزی پر سنل این مرکز ،خدمت آنها را به مردم ا ستان مرکزی اقدامی

خداپسندانه دانسته چرا که حیات و زندگی را به افراد هدیه می دهد.

دکتر دالور خاطر نشان کرد :کار شما کار گروهی و کار تیمی است که خوشبختانه عملکرد خوبی داشته اید و همه بخش های
دانشگاه باید با روحیه جهادی به ارتقا سطح سالمت جامعه فکر کنند و در این راستا حرکت کنند.
گفتنی است در پایان این دیدار با اهدا گل و شیرینی از زحمات کارکنان اورژانس تقدیر شد .
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سومین کمیته پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو اراک در سال 96
در این جلســه ــمن بررســی رهوع برنامه عملیاتی در رابطه با ناوه ی اجرا و ــرورت پیگیری پایش مســتمر و جمع آوری

مستندات باث و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اخذ و به مسئولین و مدیران ابالغ گردید.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،سومین جلسه کمیته پایش با هدف سیاســت گذاری به منظور اجرای برنامه
عملیاتی در زمان بندی مشخص با حضور معاون غذا و دارو آقای دکتــر دالور  ،مدیر دارو آقای دکتر سلـــمان زاده و مدیران
قسمت های دارو ،غذا،آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی بهداشتی و تجهیزات ملزومات پزشـــکی در سالن اجتمــاعات
معاونت غذا و دارو برگزار شد.
در این جلسه من بررسی رهوع برنامه عملیاتی در رابطه با ناوه ی اجرا و رورت پیگیری پایش مستــــــمر و جمع آوری
مستندات باث و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اخذ و به مسئولین و مدیران ابالغ گردید.
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صعودموفقیت آمیز تیم کوهنوردی دانشگاه به بام ایران قله دماوند
شــشــمین تیم کوهنوردی دانشــگاه علوم پزشــکی اراک متشــکل از جمعی از کارکنان دانشــگاه ،معاونت غذا و دارو و معاونت
بهداشت به مناسبت میالد پرخیر و برکت حضرت امام علی بن موسی الر ا(ع) موفق به صعود به قله دماوند شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،تیم کوهنوردی دانشـــگاه بیان کرد :همکاران معاونت غذا و دارو به همراه
تیم کوهنوردی دان شگاه علوم پز شکی ا ستان مرکزی با هماهنگی و همکاری مدیریت امور پ شتیبانی و اداره رفاه ،تربیت بدنی
دان شگاه در تاریخ  96/5/10تیم کوهنوردی دان شگاه پس از پ شت سرگذا شتن  ۷مرحله تمرین سنگین حرکت خود را جهت
فتح قله دماوند شروع نمود.
اعضای تیم راع ساعت  12از دانشگده پزشکی به سمت شهرستان پلور حرکت نموده و پس از رسیدن به مقصد بوسیله وسایل
نقلیه ایی که در آنجا حا ر بودن به بارگاه اول رسیدند.
در این مال پس از استراحتی مختصر و صرف صباانه به سمت بارگاه دوم و سوم حرکت خود را در صفوف منظم به سمت
بارگاه سوم ادامه دادند.
پس از حدود  4ساعت کوه پیمایی سنگین اعضای تیم در ساعت  12به بارگاه سوم رسیدند.
پس از صرف ناهار و استراحت جهت هم هوایی مسیری را به سمت قله رفته و برگشتند.
راع ســاعت  5صــبح روز بعد تیم جهت حمله نهایی به قله آماده شــده و حرکت خود را به ســمت قله شــروع نمودند و پس از
حدود  6ساعت کوه یمایی سنگین موفق به فتح بام ایران قله سرفراز دماوند گردیدند.

اعضای تیم در صات و سالمت کامل به بارگاه سوم بازگشته و پس از استراحت و صرف ناهار به بارگاه اول برگشت نمودند.
اعضــــای تیم در این صـــعود ع بارت بود ند از-1:علیر ــــا علیمردان(مربی تیم)--2ما مد کرمی(ســـرپرســــت)-3اح مد

مرادی(پ شتیبان)-4عبدالر ا طبیبیان-5ابوالف ضل افروز-6حمید جودکی-۷ما سن گودرزی-8یونس سرجامه شورانی-9علی
مامدی-10اح مد حبیبی-11داود داودآبادی-12مهدی صـــالای-13مجید امانی -14یداله فتای-15ماســـن تاج آبادی-16
مامد هاشمی-1۷حامد مامدی-18احسان احمدی-19مسعود علی بخشی-20امیر رجبی-21فرهاد طهماسبی-22مامود کوه
بر23-حاجیعلی قدمی-24مهدی حسنی-25هانی اسکندری-26سعید غالمی -2۷مامد کرمی
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ضیافت افطار با حضور جمعی از معاونین دانشگاه علوم پزشکی و پرسنل معاونت غذا و دارو
مرا سم ج شن با شکوهی به منا سبت میالد امام ح سن (ع)همراه با یافت افطاری در ماوطه معاونت غذا و دارو دان شگاه علوم

پزشکی استان مرکزی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک:در شــب پانزدهم ماه مبارک رمضــان مصــادف با شــب میالد امام حســن
مجتبی (ع) مراسم جشنی همراه با یافت افطاری با حضور ریاست و جمعی از معاونین دانشگاه علوم پزشکی ،پرسنل و خانواده
های ماترمشان در ماوطه معاونت غذا و دارو برگزارشد.
این مراسم معنوی همزمان با اقامه نماز مغر و عشا آغاز و در ادامه به مولودی خوانی و قراهت خطه نهج البالغه پرداخته شد.
حجت االســالم حســن وند درحاشــیه این مراســم ــمن تبرک حلول ماه مبارک رمضــان و آ ار ــیافت پروردگار مباحثی در
خصـــوص تقویت تقوا مواردی را بیان نمودند که یکی از راه های آن را روزه داری عنوان نمودند و بیان داشـــتن روزه گرفتن
یک تمرین است برای غلبه بر میل باطنی و مبارزه با نفس که سعی می نماهیم زمام آن را در دست بگیریم.
دکتر دالور معاون غذا و دارو همچنین در حاشـیه این مراسـم بیان کرد:ما اگر می خواهیم ماه مبارک رمضـان را بشـناسـیم،باید
مقدار بیشتری به معنای این ماه توجه بکنیم و حیف است این سفره جمع بشود و ما افسوع بخوریم که نتوانستیم از آن استفاده
بکنیم،ماهی که خوابیدنش وا ،راه رفتنش وا است و لذا ماه عجیبی است که انشاهلل همگی از این ماه بهرمند بشویم.

همچنین در حا شیه این مرا سم از مهندع عظیمی م سئول ا سبق  itمعاونت و روابط عمومی معاونت غذا و دارو تجلیل به عمل

آمد.
گفتنی است این مراسم به میزبانی چندنفر از خیرین معاونت غذا و دارو برگزارشد.

130

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

برگزاری کارگاه آموز شی با مو ضوع معرفی برچ سب رهگیری و ردیابی و کنترل ا صالت و سالمت
کاالهای سالمت محور – ضوابط و قوانین مربوطه
کارگاه آموزشی یک روزه با مو وع آشنایی با برچسب رهگیری و ردیابی و کنترل اصالت و سالمت ماصوالت آرایشی و

بهداشــتی– ــوابط و قوانین مربوطه جهت عر ــه کنندگان لوازم آرایشــی بهداشــتی و آرایشــگران شــهرســتان دلیجان توســط

کارشناسان معاونت غذاو دارو در مال شبکه بهداشت دلیجان برگزار گردید.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،مطابق برنامه های فرهنگ سازی و پیشگیرانه
در زمینه کاهش عر ه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و در راستای اجرای مصوبات کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق

کاال و ارز استان  ،کارگاه آموزشی یک روزه با مو وع " آشنایی با برچسب رهگیری و ردیابی و کنترل اصالت ماصوالت

آرای شی وبهدا شتی – وابط و قوانین مربوطه " جهت عر ه کنندگان لوازم آرای شی بهدا شتی و آرای شگران با ح ضور خانم
مهندع احمدی کارشناع معاونت غذا و دارو در مال سالن اجتماعات شبکه بهداشت دلیجان برگزار گردید.
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برگزاری کارگاه دو روزه آشنایی با اشکال دارویی و اصول صحیح نسخه نویسی ویژه ی دانشجویان
پزشکی
دراین جلســه در این کارگاه اشــکال دارویی ،اصــول صــایح نســخه نویســی تداخالت دارویی ،داروهای شــخصــی و پایش
درمان،خطاهای دارویی و معرفی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو آموزش داده شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک در گفتگو با خانم دکتر ناظری معاون اداره امور دارو معاونت غذا و دارو
اراک بیان کرد :این کارگاه با حضور مدرسین دکتر دالور ،دکتر ناظری و دکتر هاشمی در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد .
دکتر ناظری افزود :در طی این کارگاه اشکال دارویی ،اصول صایح نسخه نویسی تداخالت دارویی،داروهای شخصی و پایش
درمان ،خطاهای دارویی و معرفی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو آموزش داده شد.
مناً اشکال دارویی مختلف به طور عملی مشاهده و آموزش داده شد الزم به ذکر است در برگزاری کارگاه یک جلد کتا
(اصول تجویز و مصرف منطقی دارو)تاویل دانشجویان گردید.
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برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با طب سنتی
به نقل روابط عمومی معاونت غذا و داور اراک ،کارگاه آموزشــی آشــنایی با طب ســنتی با عنوان طرح طبیبانه به همت اداره
دارو معاونت غذا و دارو و با حضــور دکتر صــالای متخصــص طب ســنتی و کارکنان در ســالن اجتماعات معاونت غذا و دارو

برگزارشد.

دکتر باقری کارشـــناع دارویی معاونت غذا و دارو در حاشـــیه برگزاری این کارگاه آموزشـــی گفت:هدف از برگزاری این
کارگاه آشنایی با طب سنتی و طبیعی رایج به عنوان طب مکمل و لزوم آشنایی عموم جامعه با ا رات و عوارض گیاهان دارویی
،توجه به عوارض فرآورده های گیاهی و عدم تجویز خوســـرانه آنها و نزدیک تر شـــدن الگوهای تغذیه ای افراد به روش های
بهبود سطح سالمتی و پیشگیری از ابتال به بیماری بود.
کارشــناع دارویی معاونت غذا و دارو ادامه داد:طب ســنتی به عنوان طب مکمل روش های نوین پزشــکی با اهتمام به اصــالح
سبک زندگی و توجه به شناخت خ صو صیات فردی و نیل در جهت بهبود کیفیت زندگی افراد یکی از روش های مر سومی
است که در سطح بین المللی و بر اساع طب بومی هر منطقه مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است ،شناخت و بهره مندی
از پتانسیل هایی این سبک درمانی به عنوان طب مکمل میتواند سبب وجه به پیشگیری از بیماری ها ،کاهش هزینه ها ی درمان
شده و از طرفی آشنایی مناسب با طب مکمل از مصرف خوسرانه فرآورده گیاهی جلوگیری به عمل آید.
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کارگاه " راههای پیشگیری از انواع مسمومیت ها "ساختمان شماره علوم پزشکی استان مرکزی برگزار شد.
با توجه به برگزاری هفته پی شگیری از م سمومیت ها (یکم تا هفتم آبان) که همه ساله تو سط مرکز اطالع ر سانی دارو و سموم
معاونت های غذا و دارو انجام می شود  ،کارگاه آموز شی با عنوان " راههای پی شگیری از انواع م سمومیغ ها " ویژه
پرسنل معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر ناظری معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو بیان کرد  :این کارگاه با
هدف آشنایی پرسنل ساختمان شماره  2علوم پزشکی با انواع مسمومیت ها و خطرات ناشی از آنها و همچنین راه های پیشگیری
از این مسمومیت ها به اجرا درآمد.
دکتر ناظری افزود :کارشناسان معاونت غذا و دارو و مرکز فوریت های پزشکی در رابطه با آشنای با انواع مسمومیت ،روش های
پیشگیری و اقدامات اولیه در صورت بروز مسمومیت مطالب آموزشی اراهه دادند.
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برگزاری اولین ن ش ست کارگروه تخ ص صی به منظور اجرایی شدن شیوه نامه های مبارزه با قاچاق مح صوالت
سالمت محور در سال جاری
اولین ن ش ست کارگروه تخ ص صی به منظور اجرایی شدن شیوه نامه های مبارزه با قاچاق ما صوالت سالمت ماور (دارویی،
تجهیزات پزشکی،خوراکی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی) در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو اراک تشکیل شد.
به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،جلسه ای با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشـــکی  ،ن مای ند گان کمیســـیون بر نا مه ریزی ،ه ماهنگی و ن ظارت بر م بارزه با قا چاق کاال وارز اســـ تان -تعزیرات
حکومتی ،سازمان صنعت ،معدن وتجارت ،اتاق ا صناف ،رییس اتاادیه لوازم آرای شی بهدا شتی  ،سازمان صداو سیما و معاونت
بهداشتی دانشگاه درمال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید.
در این نشــســت در خصــوص مواردی چون :شــیوه نامه مبارزه با قاچاق ماصــوالت ســالمت ماور آرایشــی و بهداشــتیامواد
غذاییاتجهیزات و ملزومات پزشـــکی،ســـاماندهی شـــرکت های پخش لوازم آرایشـــی و بهداشـــتی،آموزش های تخصـــصـــی
ومهارتی،دوره های آموزش توجیهی آشــنایی و شــناخت کاالهای تقلبی وقاچاق برای واحد های صــنفی،اعالم ممنوعیت الصــاق

برچسب شبنم و آموزش برچسب اصالت و سالمت به اصناف و  ...باث و تبادل نظر گردید.
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درج نشان افتخار ارزشمندی دیگر
کسب عنوان معاونت منتخب غذا و دارو اراک در بین معاونتهای غذا و داروسطح دو دانشگاههای علوم پزشکی کشور

در همایش معاونین غذا و دارو کشـــور معاونت غذا و داروی اراک بعنوان معاونت منتخب در بین دانشـــگاههای علوم پزشـــکی تی دو
کشور و اهدا لوح تقدیر به دکتر مصطفی دالور معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی صورت گرفت.

به گزارش ایفدانا  ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی ،در اجالع سراسری
معاونان غذا و داروی دان شگاههای علوم پز شکی سرا سر ک شور که در بی ست و یکم تیرماه سال جاری به میزبانی معاونت غذا و داروی
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد ،پس از ارزیابیها ،معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خوش درخشید و موفق به
کســـــب مـــعـــاونـــت مـــنـــتـــخـــب دربـــیـــن مـــعـــاونـــتهـــای غـــذا و داروی ســـــطـــح دو کشـــــور شـــــد.

این همایش با ح ضور دکتر ها شمی وزیر بهدا شت ،دکتر دیناروند معاون وزیر و رهیس سازمان غذا و دارو ،درمان و آموزش پز شکی و

رهیس سازمان غذا و دارو ،مدیران ارشد سازمان غذا و دارو،معاونین غذا و دارو سراسر کشور برگزار شد.
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مسئول حقوقی معاونت غذا و دارو اراک خبر داد:
کشف  23تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته
مسئول حقوقی معاونت غذا و دارو اراک گفت:در جریان بازرسی کارشناسان معاونت غذا و دارو با سایر دستگاههای مربوطه از

یک مرکز سردخانه اطراف شهر اراک به میزان  23تن سوسیس و کالباع به ارزش  3میلیارد ریال کشف و بط شد.

به گزارش ایفدانا  Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ,مهندع غالمعباع ح سین آباد م سئول حقوقی
معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد:در جریان بازر سی کار شنا سان معاونت غذا و دارو از مرکز سردخانه اطراف شهر اراک این
میزان سوسیس و کالباع کشف و بط شد .مهندع حسین آباد ادامه داد :با حضور تیمی مشترک متشکل از نماینده دادستان
اراک ،نماینده اداره دام ز شکی  ،شبکه بهدا شت و سایر د ستگاههای مربوطه از این سردخانه بازر سی شد .کار شناع حقوقی
معاونت غذا و دارو اراک در پایان با تاکید بر اهمیت ویژه صــیانت از حقوق عامه در بخش ســالمت مردم تص ـریح کرد :دســتور
اماا صادر شده و نسبت به معدوم سازی اقدام شده است.
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معاون غذا و دارو اراک خبر داد:
ارسال کمک های غیر نقدی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
این ماموله تو سط پر سنل معاونت غذا و داروو جمعی از مو س سین داروخانه های ا ستان مرکزی شامل( مواد غذایی ،داروهی و
بهداشتی)جمع آوری شده و به معاونت غذا و دارو کرمانشاه ارسال شد.
به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،دکتر مصـــطفی دالور معاون غذا و دارو اراک
ــمن ابراز همدردی با هموطنان آســیب دیده در مناطق زلزله زده از ارســال یک تریلی به مناطق زلزله زده جمع آوری شــده
توسط پرسنل معاونت غذا و دارو و جمعی از موسسین داروخانه ها و یک کارخانه بسته بندی خرما خبر داد.
دکتر دالور بیان کرد :این ماموله صبح امروز یکشنبه  1396/10/3به مناطق زلزله زده و آسیب دید ه استان کرمانشاه ارسال شد .
معاون غذا و دارو اراک ادامه داد :این اقالم شامل خرما ،دارو ،پوشاک ،اقالم بهداشتی ،شیر خشک ،پیک نیک پتو است.
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کمیته پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو اراک در سال 96
در این جلســه ــمن بررســی رهوع برنامه عملیاتی در رابطه با ناوه ی اجرا و ــرورت پیگیری پایش مســتمر و جمع آوری

مستندات باث و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اخذ و به مسئولین و مدیران ابالغ گردید.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،جلســه کمیته پایش با هدف ســیاســت گذاری به منظور اجرای برنامه عملیاتی
در زمان بندی م شخص با ح ضور معاون غذا و دارو آقای دکتر دالور  ،مدیر دارو آقای دکتر سلمان زاده و مدیران ق سمت های
دارو ،غذا،آزمای شگاه کنترل مواد غذایی و آرای شی بهدا شتی و تجهیزات ملزومات پز شکی در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
در این جلســه ــمن بررســی رهوع برنامه عملیاتی در رابطه با ناوه ی اجرا و ــرورت پیگیری پایش مســتمر و جمع آوری
مستندات باث و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اخذ و به مسئولین و مدیران ابالغ گردید.
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اولین جلسه کمیته سیاست گذاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها در در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو
اراک برگزار شد.
اولین جلسه کمیته سیاست گذاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها با حضور معاون غذا و دارو دکتر مصطفی دالور ،مدیر روابط
عمومی دانشگاه ،نماینده فنی مرکز بهداشت استان  ،نماینده مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ،کارشناع نوجوانان
و جوانان مدارع ،سوانح و حوادث در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.
این برنامه ها از یکم الی هفتم آبان ماه با هدف افزایش آگاهی  ،کاهش مرگ و میر ناشـــی از مســـمومیت ها و ارتقای ســـطح
فرهنگی جامعه در سطح کشوری،ستاد دانشگاه و شبکه ها اجرا می شود.
این جلســه در رابطه با فعالیت های قابل انجام در طی هفته پیشــگیری از مســمومیت هاهماهنگی ذیل و به منظور افزایش آگاهی
های عمومی صورت گرفت.
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برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20
این برنامه ها جلسه کمیسیون ماده  ،20با حضور رهیس دانشگاه و معاون غذا و دارو استان مرکزی در معاونت غذا و دارو برگزار
شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک  ،دراین جلسه که با حضور دکتر دالور معاون غذا و
دارو ،دکترسلمان زاده مدیر نظارت بر دارو استان و دیگر اعضا در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد.
گفتنی است در این جلسه درخواست های پیشین کمیسیون مورد باث و تبادل نظر قرار گرفت.
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معاون غذا و دارو اراک:
نظارت مستمر بازرسان بر داروخانه ها و محصوالت آرایشی و بهداشتی
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت :طرح ستاد نوروزی در حوزه غذا و دارو با تشکیل  3اکی

شامل بازرسی

از داروخانه ها خصوصی و دولتی ،بازرسی از مراکز تولید مواد غذایی و کشیک آزمایشگاه مواد غذایی و آرایشی تشکیل شده

است.

به گزارش ایفدانا  ، Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دکتر مصــطفی دالور افزود :از ابتدای اجرای
طرح ســتاد نوروزی تا پایان روز اول فروردین  1396به طور کلی از مراکز دارویی (خصــوصــی و دولتی) حداقل یکبار بازدید به
عمل آمده و جمعا  32مورد بازدید از داروخانه ها صورت گرفته که  22مورد از داروخانه های خ صو صی و شبانه و  10مورد از

داروخــان ـ ه هــای دولتی بوده اســــت و در هیچ یــک از مراکز دارو یی مشـــکــل دارو یی مشــــاهــده نشــــده اســــت.
وی اظهار داشـــت :در این مدت از واحدهای تولید مواد غذایی و مراکز عر ـــه لوازم آرایشـــی بهداشـــتی نیز  2۷مورد بازدید
صـــورت گرفته که  12مورد واحدهای تولید مواد غذایی و مابقی از عر ـــه کنندگان لوازم آرایشـــی بهداشـــتی بوده اند.
معاون غذا و دارو دان شگاه علوم پز شکی اراک بیان کرد :بیش از  50مورد بازدید از سطح عر ه و واحدهای تولیدی صورت
گرفته که جمعا  69ماصـــول و فرآورده نمونه برداری شـــده و مورد آزمایش قرار گرفت که از تعداد  3فقره مورد تاید نبود که
برخورد قانونی الزم صورت گرفت.
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مناسبت روز جهانی دیابت تشریح شد:
نگاه اجمالی بر دیابت

کارشناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :دیابت یک بیماری مزمن بوده که با کمبود نسبی یا عدم وجود انسولین مشخص می شود و در
طوالنی مدت می تواند باعث آسیب به چشم و کلیه و سیستم عصبی شود.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک .:دکتر بیتا خدایار کارشناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد :این بیماری به طور کلی به
ســه نوع تقســیم می شــود :دیابت نوع  ،1دیابت نوع  2و دیابت بارداری .دیابت نوع  1کمتر شــایع بوده و در کودکان و نوجوانان دیده می شــود و نام
دیگر آن دیابت واب سته به ان سولین می با شد که ن شانگر درمان این بیماری با تزریق ان سولین می با شد .دیابت نوع  2که در  %90از بیماران دیابتی دیده
می شود و دیابت بالغین نام دارد و چاقی و سابقه فامیلی دالیل عمده ابتال به این بیماری هستند.
دکتر خدایار افزود :عوامل خطر ساز ابتال به بیماری دیابت نوع  2به شرح ذیل میاشند:چاقی و عدم فعالیت فیزیکی کافی،
ســابقه خانوادگی دیابت در فامیل درجه یک،ســابقه تســت تامل گلوکز مختل یا اختالل در گلوکز ناشــتا،ســابقه ســندرم تخمدان پر از کیســت
)(PCOSیا دیابت بارداری،فشار خون باال و یا تات درمان بودن با داروهای د فشارخون،سابقه بیماری های قلبی -عروقی و اختالل لی ید
کارشناع دارویی ادامه داد  :بیماران دیابتی در مواقع ورزش کردن باید به موارد زیر توجه کنند:
اندازه گیری قند خون قبل ،در حین و بعد از ورزش روری است.
در صورت طبیعی بودن یا پایین بودن قند خون قبل ورزش توصیه می شود یک میان وعده شامل  10-15گرم کربوهیدرات قبل ورزش مصرف شود.
بیماران دریافت کننده انســولین در خطر هی وگلیســمی (کاهش شــدید قند خون) بیشــتری نســبت به بیماران تات درمان با داروهای کاهش دهنده قند
خون هستند.
بیماران با قند خون بیشتر از 240-300 mg/dlنباید ورزش کنند .این بیماران در خطر هی رگلیسمی و کتواسیدوز بعد ورزش هستند.
بیماران با مشکالت چشمی شدید و خونریزی شبکیه باید از ورزش های شدید اجتنا نمایند.
خدایار در رابطه با کتوا سیدوز دیابتی تو یح داد:این پدیده در صورت عدم وجود ان سولین کافی در بدن اتفاق می افتد .بروز عالهمی چون ت شنگی،
پرادراری ،خســتگی ،کدورت بینایی ،قند خون پایدار باالی  ،300 mg/dlتنفس با بوی میوه گندیده ،تنفس های عمیق و مشــکل ،خشــکی دهان،
پوست خشک و گرم ،درد شکم ،تهوع ،استفراغ و کاهش اشتها می تواند نشان دهنده کتواسیدوز باشد .در صورت بروز این عار ه ،بیمار باید مایعات

فراوان مصرف نموده و سریعاً پزشک را مطلع سازد.
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کارشــناع دارویی معاونت غذا و دارو اراک درمورد دیابت و تغذیه تشــریح کرد :بیماران دیابتی به غیر از قندهای ســاده (قند و شــکر) و
غذاهایی که مســتقیماً حاوی اینگونه قندها هســتند ( مانند انواع شــیرینی جات ،بســتنی ،مربا ،بیســکویت ،نوشــابه و آدامس) ،از تمامی انواع
غذاها می توانند در مقادیر متناسب و کنترل شده استفاده نمایند .از مصرف غذاهای پرچر و سرخ شده باید پرهیز شود .بهتر است غذاها
بیشتر به شکل آ پز ،بخار پز یا کبابی مصرف شوند .توصیه می شود مصرف غذاهای روزانه در سه وعده اصلی و سه میان وعده تقسیم
گردد .روغن مصرفی باید حتماً از نوع گیاهی باشد .برای سرخ کردن سطای مواد غذایی نیز صرفاً از روغن های گیاهی مخصوص سرخ
کردن استفاده شود.از گوشت های کم چر و مرغ و ماهی بدون پوست در غذاهای خود استفاده نمایید .مصرف تخم مرغ به حداکثر سه
تا چهار عدد در هفته مادود شود .شیر و لبنیات م صرفی از نوع کم چر با شد .میوه و سبزی را به شکل تازه م صرف نمایید .ساالد و
سبزی را بدون سس مصرف نمایید .مصرف نمک را تا حد امکان کم کنید .از غذاهای آماده و کنسروی استفاده نکنید.
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نگاه روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک از واقعه کربال؛
زیبائیهای عاشورا

عاشورا برای اصالح دین و احیای معروفها بود .امام حسین (ع) در ابتدا به عنوان خوبی به انجام برساند.یک مصلح اجتماعی و بعد به عنوان
یک مصلح دینی توانست رسالت خود را به خوبی به انجام برساند.
به گزارش ایفدانا  ,Ifdana -روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،من گرامیداشت شهادت سیدالشهدا (علیه السالم) در پیامی از
زیباهیهای عا شورا نو شت :عا شورا برای ا صالح دین و احیای معروفها بود .امام ح سین (ع) در ابتدا به عنوان یک م صلح اجتماعی و بعد به
عنوان یک مصلح دینی توانست رسالت خود را به خوبی به انجام برساند.
قیام امام حسـین(ع) خون را در رگ انسـانهای مرده بیدار کرد و باعث حرکت و تکاپو در جامعه گردید .اگر پاسـداشـت عاشـورا صـرفاً با
رو ــه خوانی و گریه س ـ ری گردد ،بر این قیام عظیم جفا شــده اســت .باید از این الگو که میتواند ذاهقه ها را دگرگون ســازد ،به درســتی
بهرهبرداری نماییم  .اگر برداشتهای عمیق از عاشورا شود ،درسهای بزرگی در بردارد که میتواند بستری برای تاول در جامعه باشد.اشکها
باید صرف عشق و ارادت به امام حسین (ع) گردد .این عشق سبب پیروی ازامام میگردد که خودباوری را به همراه خواهد داشت.
بخ شهای زیادی از عا شورا مغفول مانده ا ست .به غیر از ر سالت و وظیفهای که بر عهدهی امام ح سین (ع) بود شخ صیت فردی ای شان نیز
بســــــــــــــیـــــــــــار

واال

و

قـــــــــــابـــــــــــل

بـــــــــــررســــــــــــــی

اســــــــــــــت.

اصــالح جامعه ،به پا داشــتن معروفها در جامعه و رســاندن انســانها به عزت ،ســربلندی و آزادی از جمله رســالتهای امام حســین(ع) بود .آن
ح ضرت اگر حکومت و قواعد تلخ را به ر سمیت می شناخت ،هم بزرگی خود را ازبین میبرد و هم با این بیعت زمینهی گ سترش ظلم و ستم
در جامعه را فراهم می ورد.
نگاه حق طلبانه ،عزتطلبانه و آزادی خواهان از جمله دیدگاههای عاشـورا اسـت .امام حسـین(ع) پیروان خویش را نیز به سـوی این مسـیرها
دعـــوت کـــرد کـــه مـــا نـــیـــز بـــایـــد بـــه ایـــن نـــگـــاهـــهـــا تـــوجـــه ویـــژه داشــــــتـــه بـــاشــــــیـــم.
شب عا شورا تراژدی عمیق برای تمام ب شریتا ست .علیرغم آزادی عمل که شب عا شورا امام ح سین(ع) به یاران خویش دادند ،ان سانهایی
مــانــدنــد کــه مــیــدانســـــتــنــد مــرگ در انــتــظــار آنــهــاســـــت امــا دســـــت از خــود کشـــــیــدنــد و جــاودانــه گشـــــتــنــد.
دســتیابی به جامعهای عزتمدار و پرورش انســان عزتمدار از دیگر اهداف امام حســین (ع) در عاشــورا بود .باید با نگاه عمیق تر به عاشــورا،
درسهای بیشتری ازاین واقعه عظیم بیاموزیم و تأ یر بیشتری در روح و روانمان ایجاد کنیم .عشق وعرفان نیز در عاشورا متبلور است .عاشورا
صـــــــاــــنــــهــــی هــــنــــرنــــمــــایــــی اســـــــت کــــه انســـــــان را از زنــــدان روح آزاد مــــیســـــــازد.
کربال برای معرفی طبیب برای کاهش بیماری دل و رهانیدن انسان از بندگی ،خودپرستی ،طمع و حسادت است.

147

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک 1396 -

وزیر بهداشت و درمان در راستای افتتاح  40طرح درمانی و حضور در استان مرکزی طی سفر دو روزه
وزیر بهداشغ و درمان و هیات همراه شامگاه یکشنبم بم استان مرکزی وارد شد.
دکتر حسن قا ی زاده هاشمی و هیات همراه روز دوشنبه در دومین روز از سفر به استان مرکزی با حضور بر مزار مطهر شهدای
گمنام دانشگاه علوم پزشکی اراک ،نسبت به مقام واالی این شهدا ادای احترام کرد.
وی در صـــبح امروز دوشـــنبه  19تیر  96بازدید از مراکز درمانی دیدار و پروژه های تکمیل و نیمه تکمیل شـــهرســـتانهای
ماالت،فراهان،خندا و دلیجان را در راع برنامه های خود قرار داد.
وی همچنین صبح امروز مرحله نخست کلینیک فوق تخصصی ویژه امیرالمومنین (ع) اراک را افتتاح کرد
دکتر قا ی زاده هاشمی همچنین در این سفراز بیمارستان خصوصی سینا گشایش به عمل آورده و از بیمارستان ولیعصر (عج)
و آیت ا ...خوانساری اراک نیز بازدید می کند.
سرکشی به مراکز درمانی دولتی و ارزیابی مساهل آن ها از دیگر برنامه های پیش بینی شده این سفر می باشد.
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والدت حضرت زهرا(س)و بزرگداشت مقام زن و روز مادر با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک
دکتر مقارن با ایام والدت ح ضرت زهرا (ع ) وروز زن وبزرگدا شت مقام مادر مرا سم ج شنی در سالن اجتماعات معاونت غذاودارو
درحضور معاونت ومدیران حوزه برپا گردید.
به گزارش ایفدانا  ، Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ،دراین مرا سم ابتدا معاونت ماترم غذاودارو من
برشــمردن خصــایص وویژگی های بانوی بزرگ اســالم حضــرت فاطمه (ع) به تمامی همکاران بخصــوص بانوان شــاغل درمعاونت
فرارســـیدن روز زن وپاســـداشـــت مقام مادرراتبریک عرض نموده وتوفیق وســـربلندی تمامی زنان ومادران این مرزوبوم را ازخداوند
بزرگ خواستار شدند.
گفتنی ا ست،در ادامه مولودی خوانی ،پذیرایی و نمایش نماهنگ و کیک با عنوان والدت ح ضرت زهرا (ع) از جمله برنامه های این
مراسم بودو در پایان مراسم مسابقه ای به مناسبت میالد و روز زن برگزار گردید.
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آمادگی کامل معاونت غذا و دارو اراک در ایام نوروز
دکتر دالور :بمنظور ارایه خدمات بهتر معاونت غذا و دارو در این ایام با بکارگیری تمام توان خود بر امور داروخانه ها و تولیدات مواد
غذایی و تجهیزات پزشکی نظارت کامل دارد.
به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،دکتر مصــطفی دالور معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان مرکزی از
آمادگی کامل این معاونت در ایام نوروز خبر داد و افزود :معاونت غذا و دارو در این ایام با بکارگیری تمام توان خود بر امور داروخانه
ها و تولیدات مواد غذایی نظارت کامل دارد .دکتر دالور با بیان اینکه کشیک روزهای تعطیل این معاونت از روز  25اسفندماه آغاز و
تا  15فروردین ماه ســال  9۷ادامه خواهد داشــت ،بیان کرد:در این ایام زمانی که شــکایتی به اطالع معاونت غذاودارو رســانده شــود
اقدامات الزم جهت بررســی و رفع مشــکل انجام خواهد شــد.معاون غذا و دارو اراک همچنین از توزیع تعداد  5000هزار بســته اطالع
رســانی نوروزی به مســافران خبر داد و گفت :در این بســته ها که در مبادی ورودی شــهر توزیع می شــود ،اطالعاتی از قبیل نشــانی و
م شخصات داروخانه ها،تو صیه های دارویی ،غذایی ،راههای شناسایی ما صوالت سالمت ماور از طریق برچسب رهگیری و کنترل
اصالت کاالهای سالمت ماور ،مرکز اطالع رسانی دارو ها و سموم گنجانده شده است.
دکتر دالور ادامه داد:داروخانه های بیمارستانهای تابعه نیز با پیش بینی و تامین داروهای مورد نیز بصورت شبانه روزی فعال میباشند.وی
همچنین اعالم کرد :آزمای شگاه کنترل کیفی مواد غذایی در این معاونت آماده انجام آزمای شهای الزم بر روی مواد غذایی ا ست .وی
در پایان گفت :هموطنان میتوانند با سامانه تلفنی  190جهت م شاوره و اطالع ر سانی داروها و سموم و با شماره های ستاد ت سهیالت
نوروزی دانشگاه علوم پزشکی  09182940352-0863368440جهت گزارشات و اراهه راهنمایی در حوزه بهداشت درمانی ،پزشکی
و امور دارویی به شهروندان و مسافرین نوروز تماع حاصل فرمایند.
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برگزاری جلسه هماهنگی ستاد نوروزی در حوزه معاونت غذا و دارو
به ن قل روابط عمومی م عاو نت غذا ودارو اراک ،دکتر ما مدر ــــا ســـل مان زاده مدیر دارو م عاو نت غذا و دارو در این
خصــوص بیان کرد :در این جلســه که با حضــور مدیران و کارشــناســان معاونت غذا و دارو به منظور برنامه ریزی جهت اراهه
خدمات هر چه بهتر در تعطیالت نوروز برگزار گرد ید و تدابیر ی ج هت جلوگیری از ایجاد کمبود دارو در اســـتان و اراهه
خدمات بهتر توسط داروخانه های استان و نظارت بیشتر بر مراکز تولید و عر ه مواد غذایی و آرایشی بهداشتی و داروخانه ها

اندیشیده شد.

دکتر سلمان زاده در ادامه افزود :نظارت بر تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی و نظارت بر داروخانه ها و فروشگاههای بهداشتی
و آرایشی از مهمترین اقدامات این معاونت در ایام نوروز می باشد.
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در نشست با اصحاب رسانه اراک مطرح شد؛
طرحهای نظارت و بازرسی حوزه غذا و دارو در ایام نوروز
دکتر دالور با بیان اینکه طرحهای نظارت و بازرســی حوزه غذا و دارو در اســتان مرکزی در ایام نوروز اجرا میشــود گفت 100 :درصــد برنامههای
معاونت غذا و دارو علوم پزشکی استان مرکزی اجرایی شد.
به گزارش ایفدانا ،Ifdana -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،ظهر امروز در ن ش ست با ا صاا ر سانه اظهار دا شت :در حوزه
معاونت غذا و دارو در سالی که روزهای پایانی آن را س ری میکنیم خو شبختانه  100در صد برنامه عملیاتی را که از سوی وزارت بهدا شت تدوین
شده بود را اجرایی کردیم.
وی افزود :براســاع ارزیابی که ســال گذشــته از حوزه غذا و دارو به عمل آمد موفق به کســب رتبه برتر کنترل مواد غذایی شــد ،بیش از  90درصــد
ما صوالت تولیدی برچ سبگذاری شدهاند .معاون غذا و دارو علوم پز شکی ا ستان مرکزی ت صریح کرد :طرح پی ام اع که کنترل مواد غذایی و
آرایشی را دربرمیگیرد از چندماه پ یش شروع شده و تا سه ماهه نخست سال آینده وجود دارد ،بررسی و ارزیابی از تمامی اماکن تولید مواد غذایی
انجام شده و نظارت بر دارو و مواد مخدر به صورت کامل انجام می شود و عطاریها و با شگاههای ورز شی هم مورد بازر سی قرار میگیرند .دالور
بیان کرد :در باث تامین و توزیع دارو مشکلی نداشتیم و تمامی داروخانهها به صورت  100درصد تامین شده و تامین  100درصدی دارو و تجهیزات
پزشکی را داشتیم ،جزو معدود دانشگاه هایی بودیم که کمترین بدهی را داشتیم و مطالبات دارویی را پرداخت کردهایم.
وی ادامه داد :در چهار حوزه دارو ،نظارت بر مواد غذایی ،آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ،اراهه تجهیزات پزشکی ،کشیکهای ایام تعطیالت از روز
 25اسفندماه کار خود را شروع کردهاند و تا دو روز بعد از تعطیالت نوروز این ک شیکها و بازرسیها وجود دارد .معاون غذا و دارو علوم پز شکی
استان مرکزی عنوان کرد :چه روزهای تعطیل و چه غیرتعطیل در آزمایشگاهها کشیک داریم ،در آزمایشگاه ،در اداره نظارت بر مواد غذایی و دارو
و تجهیزات پزشکی به صورت روتین بازرسیهایی را به صورت سرزده از مراکز خصوصی و دولتی زیرمجموعه خود انجام میدهند و اگر مشکلی
در تامین دارو یا تجهیزات پیش بیاید یا کنترل مواد غذایی ،توسط این کشیکها رسیدگی میشود .دالور ا افه کرد :حدود  5هزار بسته آموزشی و
فرهنگی را در مال ها ورودی شـهرها سـعی کردیم دراختیار سـتادهای نوروزی قرار دهیم که بین مسـافران توزیع کنند .وی افزود :بیش از یکهزار
بازرسی را سال گذ شته از داروخانههای خ صو صی و بیش از  100بازرسی هم از مراکز دولتی دا شتیم و خو شبختانه در باث تخلفات بی شتر از یکی
دو درصد تخلف را در بازرسیها شاهد نبودیم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تصریح کرد :خوشبختانه داروخانههای ما از باث قاچاق پاک هستند ،در تخلفات دیگر هم
که ممکن است انجام شود آمار زیادی نداشتیم.
دالور بیان کرد :حدود  40نفر از کارشناسان حوزه دارو ،غذا ،آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی درگیر بازرسیهای ستاد نوروزی ما هستند و تقریبا هر
روز هر  4حوزه کشیک دارند و اکی

بازرسی و نظارت آنها فعال است.

وی با ا شاره به چ ندقیمتی داروها گفت :برخی از داروها خود چندقیمتی ه ستند و گاهی اوقات هم افراد داروی قدیم و جدید را مقای سه میکنند که
وقتی بررسی میشود عدم گرانفروشی ابت میشود و نباید قیمت روی جعبهها را مالک قرار داد اما در هر صورت با هرگونه گرانفروشی برخورد
میشود و به طور حتم در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب اطالعرسانی شود.
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گ سترش و ت شدید بازر سی در آ ستانه ایام نوروز از داروخانه ها و مراکز عر ضه کنندگان لوازم آرای شی
بهداشتی
معاون غذا و دارو دان شگاه علوم پز شکی اراک گفت :همه ساله در هفتههای پایانی سال به لااظ ک شش نا شی از افزایش تقا ا
در سطح بازار ،تشدید بازرسیها و نظارت بر داروخانه ها و عر ه کنندگان لوازم آرایشی بهداشتی و عطاری ها برای برخورد با
هرگونه تخلف صورت میگیرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک  ،دکتر مصطفی دالور افزود :در آستانه سال جدید ،تخلف در عر ه برخی
از کاالهای سالمت ماور و خدمات مر سوم در این ایام تات تا یر قرار گرفته و به لااظ نظارت از اهمیت و ح سا سیت ویژه ای
برخوردار است.
وی اظهار داشت :این در حالیست که طرح تشدید بازرسی ،کنترل و نظارت بر واحدهای تولیدی مواد غذایی ،داروخانه ،عر ه
کنندگان لوازم آرایشی بهداشتی ،تجهیزات پزشکی و عطاری ها به صورت ادواری در هر روز از سال و از جمله روزهای پایانی
سال اجرا میشود.
معاون غذا و دارو دان شگاه علوم پز شکی اراک بیان کرد :در سال جاری نیز در روزهای پایانی سال طرح ت شدید بازر سی از این
واحد ها آغاز شده و در ایام تعطیالت و تا پایان تعطیالت نوروزی نیز ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد :امید است با تشدید نظارت جدی در قالب گشتهای مشترک بر واحدهای صنفی و همکاری ارگان های مربوطه
بتوان همانند سالهای گذشته با اتخاذ این تدابیر و تنظیم بازارا سالمت ،امنیت و رفاه حال شهروندان عزیز را در عید نوروز فراهم
کرد.
دکتر دالور در خصوص برنامه های آموزشی در ایام نوروز نیز گفت :جهت ارتقای سطح علمی و آموزش همگانی در خصوص
رعایت توصــیه های داروهی،غذایی و پیشــگیری از مســمومیت ها برای همشــهریان و میهمانان نوروزی ،برنامه های تلویزیونی و
رادیویی ،پخش می گردد و همچنین بروشورهای آموزشی چاپ و در ایستگاه های نوروزی توزیع می شوند.
وی در پایان بیان کرد :هم استانی های گرامی می توانند در صورت مواجهه با هرگونه فرآورده سالمت ماور غیرمجاز ،تقلبی و
یا قاچاق از قبیل دارو ،مواد غذایی ،آ شامیدنی و لوازم آرای شی و بهدا شتی مو وع را از طریق شماره ( 336۷۷38۷ر سیدگی به
شکایات غذا ،آرای شی و بهداشتی) و شماره ( 336۷391۷رسیدگی به شکایات دارویی) و مرکز معرفی و اطالع رسانی  190به
کارشناسان مربوطه اطالع دهند.
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