
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

به ثمر نشستن دستاوردهای دانشگاه مرهون تالش بازنشستگان است 

بخش درمان تاالسمی و هموفیلی دانشگاه به بیمارستان نقوی منتقل شد اختراع دستگاه »درمان ترکیبی« در کاشان

دیدار امام جمعه، بخشدار 
و شورای شهر برزک

 با رئیس دانشگاه

برپایی نمایشگاه 
ربع قرن فعالیت دانشگاه 

نماد همدلی کارکنان بود

برگزاری 
جلسه هیات امنا در 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ابراز همدردی رییس 
دانشگاه و جمعی از مسئولین 

با دانشجوی سوریه ای

پوکی استخوان با تشخیص 
زودرس قابل پیشگیری

و درمان است

برگزاری جشن روز 
رادیولوژی در دانشگاه

علوم پزشکی کاشان

برقراری ارتباط
 با افراد شاد بهترین راه
 برای شاد زیستن است
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سرپرس��ت بیمارس��تان نقوی دانش��گاه علوم پزش��کی  کاش��ان گفت: در پی جابجایی بخش روان پزشکی 
بیمارس��تان اخوان به بیمارس��تان اعصاب و روان کارگر نژاد، بخش درمان تاالسمی و هموفیلی این بیمارستان 

نیز به بیمارستان نقوی منتقل شد.
دکتر محمد حاجی جعفری افزود: با توجه به انتقال آزمایش��گاه تشخیص طبی بیمارستان اخوان به بیمارستان 
اعصاب و روان کارگر نژاد و از طرفی نیاز مس��تمر و فوری بیماران بس��تری در بخش تاالس��می و هموفیلی به 

آزمایشگاه، این اقدام صورت گرفت.
وی، سن مراجعه کنندگان به این بخش را از کودک زیر یکسال تا افراد باالی 50 سال ذکر کرد و افزود: هم 

اکنون 40 نفر بیمار تاالسمی و 84 نفر بیمار هموفیلی تحت پوشش این بخش درمانی هستند.
به گفته وی، بخش تاالس��می و هموفیلی این مرکز تنها مرکز سرویس دهنده به بیماران تاالسمی و هموفیلی 
شهرس��تان کاشان و شهرس��تانهای همجوار در استان اصفهان و حتی  شهرستانهای اس��تان مرکزی می باشد و 
کلیه اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران تاالس��می و هموفیلی در این مرکز با ارایه دفترچه بیمه بیماران خاص 

با فرانشیز رایگان انجام می شود.
دکتر محمد حاجی جعفری تصریح کرد: بیماران تاالس��می و هموفیلی تش��خیص داده و ارجاع ش��ده از 
س��ایر مراکز درمانی دولتی و خصوصی و یا بیماران تش��خیص داده ش��ده در همین مرکز پس از ویزیت و 
رویت پزش��ک درمانگاه، در این بخش تش��کیل پرونده داده و کلیه اطالعات پزشکی و دموگرافیک آنان 

ثبت می گردد.

نشس��ت مش��ترک 
علوم  دانشگاه  رئیس 
با  کاش��ان  پزش��کی 
رئیس اداره س��المت 
وزارت  ن��وزادان 
و  درمان  بهداش��ت، 
پزش��کی  آم��وزش 
روز یک شنبه مورخ 
س��الن  در   91/8/7
مرکزی  ستاد  شهداء 

دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، دکتر اعرابی، رئیس دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی کاش��ان در این جلس��ه ب��ا تاکید بر 
ضرورت دو اصل گزارشگیری و نظارت کارشناسی 
گف��ت: برنامه ها و اقدامات در رابطه با مادران باردار 
و نوزادان باید بر اس��اس این دو اصل انجام ش��ود و 
خواستار پیگیری موارد مطروح توسط معاونت درمان 

دانشگاه شد.
رئیس اداره س��المت ن��وزادان وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی نیز در این نشس��ت توجه 
به س��اعت حضور و عملکرد اف��راد در بخش زنان و 

زایمان را ضروری دانست.
دکت��ر محمد حی��در زاده ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
آموزش توسط مربیان مامایی و اساتید زنان و زایمان 

ت��الوت  کرس��ی 
دو  حض��ور  ب��ا 
بی��ن  ق��اری ممت��از 
الملل��ی عل��ی اصغر 
نفر  مف��رد  غدی��ری 
اول مس��ابقات بی��ن 
 10 حف��ظ  الملل��ی 
مسلح  نیروهای  جزِء 
در کش��ور عم��ان و 
مصطف��ی اصفهانیان 
مس��ابقات  سوم  نفر 

بی��ن المللی حفظ کل قرآن در کش��ور س��وریه در 
دانش��گاه برگزار ش��د.به گزارش وب دا، مس��ئول 
نه��اد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه در 
این جلس��ه ضمن عرض تس��لیت به مناسبت ایام ماه 
محرم گفت: جلس��ات کرس��ی تالوت باید در تمام 

دانشگاهها باشکوه تر تشکیل شود.
حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل 
اف��زود: ق��رآن نبای��د در بین دانش��گاهیان ب��ه ویژه 
دانش��جویان محج��ور بماند.ش��ایان ذکر اس��ت در 
این جلس��ه رئیس دانش��گاه و جمعی از مسئولین از 
برگزیدگان ش��انزدهمین جش��نواره قرآنی اساتید و 
کارکنان و هفدهمین جش��نواره قرآنی دانش��جویان 
دانشگاههای علوم پزش��کی و برگزیدگان بیست و 

 )combination therapy( »معاون پژوهش��ی دانشگاه علوم پزشکی کاش��ان از اختراع ››درمان ترکیبی
توسط رسول مختاری، دانشجوی رشته پرستاری در این دانشگاه خبر داد.

دکتر غالمعلی حمیدی گفت: با اختراع این دس��تگاه، سرعت التیام در زخم های مزمن، دیابتی، بستر و تروما 
افزایش می یابد.وی با اش��اره به اینکه برای این دستگاه و ثبت آن تاکنون 50 میلیون ریال توسط دانشگاه علوم 
پزش��کی کاشان هزینه شده است، افزود: این دس��تگاه عالوه بر ایجاد فشار منفی، عمل شست وشوی خودکار 
زخم، تنظیم دمای محیط زخم، ایجاد پانس��مان بسته و اکس��یژن درمانی را همزمان انجام می دهد و در سرعت  
بهبود سریع زخم کاربرد دارد. وی تصریح کرد: این دستگاه در مدت دو سال و نیم  طراحی ساخته شده است 

و قادر است سرعت التیام زخم را افزایش دهد.
به گفته وی، این دس��تگاه بدون دخالت نیروی انس��انی، ابتدا س��رم قابل شست وش��و را ب��ه دمای 34 درجه 
س��انتیگراد می رس��اند و از سه ناحیه به روی سطح زخم پاش��یده و آن را شست وشو می دهد و سپس سرم جمع 

شده بر روی سطح زخم را ساکشن کرده و آن را خشک می کند.
دکتر حمیدی اضافه کرد: بعد از خش��ک ش��دن سطح زخم، اکسیژن خالص را دریافت و به دمای 34 درجه 
س��انتیگراد می رس��اند و یک دقیقه با فشار روی زخم گذاشته و سپس به مدت یک دقیقه موضع زخم را تحت 
فشار منفی قرار داده کرده و زخم را مکش می کند و زمانی که خون رسانی به بافت بیشتر می شود لبه های زخم 
به هم نزدیک تر ش��ده و با این کار سرعت التیام زخم افزایش می یابد،این دستگاه ازسرد شدن زخم جلوگیری 

می کند تاعمل پرولیفراسیون قطع نشود .

همکاری  خواس��تار 
بیشتر اساتید دانشگاه  
علوم پزشکی کاشان 
در کس��ب مه��ارت - 
ه��ای عمل��ی ب��رای 

دانشجویان شد.
وی، کاهش مرگ 
ب��ا  ن��وزادان  و می��ر 
تعداد  افزایش  وجود 
زایمان ها طی س��ال 
اخیر در حوزه تحت 
پوشش دانش��گاه علوم پزش��کی وخدمات بهداشتی 

درمانی کاشان را قابل تقدیر عنوان کرد.
افس��انه همتی، مس��ئول واحد مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در 
زمینه میزان مرگ و می��ر نوزادان و علت های مرگ 

آنان از سال 84 – 91 در کاشان پرداخت.
شایان ذکر است رئیس اداره سالمت نوزادان وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی به همراه یکی از 
کارشناس��ان این اداره ضمن بازدید از بیمارستان های 
ش��هید بهشتی و ش��بیه خوانی کاش��ان و شهید رجایی 
آران و بیدگل با روند اجرای برنامه های اداره نوزادان 
در این بیمارس��تان ها آشنا ش��دند و بازخوردی از این 

بازدید را در جلسه با رئیس دانشگاه ارائه کردند.

کرسی تالوت با حضور دو قاری ممتاز بین المللی برگزار شدتقدیر مسئولین وزارت بهداشت از کاهش مرگ و میر نوزادان در کاشان

جش��نواره  هفتمی��ن 
مل��ی قرآن ب��ا اهداء 
ل��وح و هدایای��ی به 
تقدیر  یادبود  رس��م 
کردند.گفتنی اس��ت 
این مراس��م به همت 
دانش��جویی  معاونت 
فرهنگی روز دوشنبه 
م��ورخ 91/8/29 در 
آمف��ی تئاتر مرکزی 

دانشگاه برگزار شد.
برترینهای  شانزدهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارمندان :

- دکتر طاهره مازوچی، طیبه س��ادات جدی، زینب 
عسگری مقام اول بخش پژوهشی اساتید

- محمد آقاجانی مقام دوم بخش پژوهشی اساتید، 
مقام پنجم رشته ترتیل اساتید

- زهرا بتولی مقام سوم بخش پژوهشی کارمندان
- عباسعلی پور زلف مقام اول حفظ 10 جزء کارمندان

- علی اکبر رشیدی مقام سوم حفظ 5 جزء اساتید
- دکتر مهدی رجبی مقام دوم رشته تحقیق اساتید
- احمدرضا لطف آبادی مقام چهارم رشته تحقیق کارمندان

- مریم محمدی مقام چهارم تفسیر قرآن کارمندان
-زهرا علی اکبرزاده مقام پنجم رشته تحقیق
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نمایش��گاهی به منظور ارائه عملکرد 25 ساله 
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی 
درمانی کاش��ان ب��ا حضور برخی از مس��ئوالن 
دس��تگاههای اجرای��ی شهرس��تان، مس��ئولین، 
اس��اتید و دانشجویان دانش��گاه صبح روز یک 
ش��نبه مورخ 91/8/7 به مدت 10 روز در محل 

بیمارستان نقوی افتتاح شد.
به گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان در حاش��یه این نمایشگاه 
گفت: در این نمایشگاه معاونت های درمان، 
بهداشتی، غذا و دارو، آموزشی، دانشجویی 
فرهنگی، توس��عه و پژوهشی و همچنین شبکه 
بهداشت و درمان آران و بیدگل در غرفه هایی 
جداگانه فعالیت، توانمندی و پتانس��یل خود 
را طی 25 س��ال گذش��ته تاکن��ون به نمایش 

گذاشتند. 
دکتر محمد حسین اعرابی، هدف از برگزاری 
این نمایش��گاه را ارائه عملکرد دانشگاه از زمان 
تاس��یس تاکنون، آش��نا کردن مردم با خدمات 
معاونت ه��ا، مراکز بهداش��تی درمان��ی و زیر 
مجموعه های دانش��گاه و ارتقاء سطح آگاهی 
م��ردم در زمینه بهداش��ت و درمان و س��المت 

شخصی عنوان کرد. 
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی وخدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان در بخش دیگری از 
س��خنان خود به برگزاری مراس��م گرامیداشت 
بیس��ت و پنجمین س��الگرد تاس��یس دانش��گاه 
ب��ا حضور وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی در آین��ده نزدیک اش��اره و تصریح 
ک��رد: در ای��ن مراس��م بیمارس��تان اعصاب و 
 روان کارگرن��ژاد و چن��د پ��روژه عمران��ی به 

بهره برداری می رسد.
دکتر اعرابی اظهار داشت: بیمارستان اعصاب 
و روان کارگرن��ژاد با هزینه بال��غ بر 70 میلیارد 
ریال و زیربن��ای 6600 متر از مح��ل اعتبارات 
دانشگاه با مشارکت 40 درصدی خیّر بزرگوار 

کارگرنژاد بنا شده است.
ش��ایان ذک��ر اس��ت برگ��زاری کالس های 
آموزش��ی برای گروههای هدف در بیمارستان 
نقوی، مس��ابقات فرهنگ��ی، میز نقاش��ی ویژه 
کودکان، خدمات درمان��ی رایگان، تبلیغات و 
اطالع رسانی در زمینه پزشک خانواده از دیگر 

برنامه های این نمایشگاه است. 

افتتاح نمایشگاه ربع قرن
 فعالیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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حیات

دیدار امام جمعه، بخشدار و شورای اختراع دستگاه »درمان ترکیبی« در کاشانمعرفي پیشکسوتان عرصه سالمت
شهر برزک با رئیس دانشگاه

سرپرس��ت بیمارس��تان نقوی گفت: پس از تشکیل 
پرون��ده » کلیه آموزش��های الزم راجع ب��ه بیماری و 
س��یر و مراحل درمان توسط سرپرستار بخش به بیمار 
و همراهان وی داده می ش��ود و جزوات آموزشی در 

اختیار آنها قرار داده می شود.
دکت��ر حاجی جعف��ری افزود: این بخ��ش در حال 
حاضر با یک نفر پرس��نل پرستار و دو نفر پزشک در 
حال انجام وظیفه می باش��د از ساعت 8  صبح لغایت 

14 بعدازظهر می باشد.
الزم به ذکر است کلیه بیماران تاالسمی و هموفیلی 
ای��ن مرک��ز از امکان��ات تخصص��ی کلینی��ک ها و 
پاراکلینیک های تخصصی این بیمارس��تان بهره مند 
می باشند و در صورت نیاز به سایر اقدامات تخصصی 

دیگر به مراکز مربوط ارجاع داده می شوند.
مراحل ارایه خدمات روزانه در مراجعات بیماران به 

این بخش را به شرح ذیل بیان کرد:

امام جمعه، بخشدار و شورای شهر برزک با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کاش��ان  روز سه شنبه مورخ 
91/8/2 در محل دفتر ریاست دانشگاه دیدار کردند.
به گ��زارش وب دا، این دیدار به منظور بررس��ی 

مسائل بهداشتی درمانی برزک صورت گرفت.
براساس این گزارش، بررسی مواردی چون تکمیل 
س��اختمان درمانگاه، اورژانس شبانه روزی برزک و 

... از جمله موارد مطروحه در این جلسه بود.
دکتر اعرابی، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
در این جلسه بر پیگیری موارد مطرح شده تاکید کرد.

یکی از دانش��جویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
موفق به کس��ب م��دال نقره دهمین المپیاد ورزش��ی 
دانشجویان پسر دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور شد.به گزارش وب دا، فرزاد صوفی دانشجوی 
رش��ته علوم آزمایش��گاهی دانش��کده پیراپزش��کی 
دانش��گاه در رش��ته تکواندوی این المپی��اد موفق به 

کسب مدال نقره و مقام نائب قهرمانی گردید.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت دهمی��ن المپی��اد ورزش��ی 
دانشجویان پس��ر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کش��ور به میزبانی دانشگاه علوم پزش��کی تهران از 

تاریخ 25 مهر لغایت 16 آبان برگزار شد.

 مدی��ر و قائم مقام رئیس بیمارس��تان متینی از اهداء 
ENT دو دستگاه الکتروکوتر بای پوالر و تخت عمل

توسط خیرین سالمت به این بیمارستان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر علی خندان گفت: دستگاه 
الکتروکوت��ر بای پ��والر توس��ط  خیر حاجی��ه خانم 
سواری با هزینه 51 میلیون ریال خریداری شده است.
 وی افزود: این دستگاه در اعمال جراحی ترمیمی 
چش��م و همچنین در اعم��ال جراحی ظریف گوش، 

حلق و بینی کاربرد دارد. 
دکت��ر خندان تصری��ح کرد: دس��تگاه تخت عمل 
ENT نیز با هزینه بالغ بر  170 میلیون ریال به همت 
خیر سالمت فاطمه عسگرزاده خریداری شده است.

 وی اظهار داش��ت: این تخت جه��ت انجام اعمال 
جراحی تخصصی گوش، حلق و بینی با وضعیت های 
مختل��ف م��ورد اس��تفاده قرار م��ی گی��رد و کاماًل 

الکترونیکی و مجهز به سیستم ups می باشد.

مسئول آموزش و پژوهش و مسئول امور کانونهاي 
س��ازمان بس��یج جامعه پزش��کي اس��تان اصفهان از 
کانون بس��یج جامعه پزش��کي کاش��ان روز دوشنبه 
م��ورخ 91/8/1 بازدید کردند. ب��ه گزارش وب دا، 
مس��ئول آموزش و پژوهش بس��یج جامعه پزش��کي 
اس��تان اصفهان، افزایش همبستگي، ارتباط نزدیک 
و دوطرفه و بررس��ي و رفع نیازها و کاس��تي هاي را 
از اهداف این بازدید بیان کرد.دکتر کرباسي ضمن 
تقدیر از زحمات هر یک از اعضاء کانون کاشان که 
با روحیه بسیجي، بدون چشم داشت و خلوص نیت 
وظایف محوله را در راس��تاي اهداف نظام انجام می 
دهند، به بیان اهداف و اولویت هاي بسیج پرداخت. 
وی ب��ا اش��اره به حجم و گس��تره فعالی��ت کانون 
بس��یج جامعه پزشکی کاش��ان گفت: این کانون در 
سال جاری نیز مانند سال گذشته جزء کانونهاي برتر 

بسیج استان می باشد.
س��رهنگ حیدري مس��ئول امور کانونه��ا و مدیر امداد 
و درم��ان اس��تان اصفهان نیز ب��ه ماموریت ه��اي اعزامي 
ب��ه داخ��ل و خارج کش��ور اش��اره نمود و ه��دف آن را 
محرومیت زدایي و افزایش سطح سالمت مردم بیان کرد.

محمد افش��ار، فرمانده کانون بسیج جامعه پزشکي کاشان 
نیز در این بازدید گزارش��ی از فعالیت های شش ماهه این 
کانون در خصوص فعالیتهاي آموزشي، درماني، فرهنگي، 

پرسنلي، مالي و طرح شجره طیبه صالحین را ارائه کرد.

بخش درمان تاالسمی و هموفیلی دانشگاه به بیمارستان نقوی منتقل شد

نام ونام خانوادگي:  
حسین داور

تاریخ تولد: 1328
تاریخ بازنشستگي: 

1380/6/15
آخرین سمت شغلي:  

حسابدار- امین اموال
تحصیالت:دیپلم فنی

سوابق اجرایي:
- متصدی امور اداری اورژانس مرکزی و صادقپور
- مسئول خدمات دانشگاه- حسابدار-امین اموال دانشگاه

خاطره:  
هر روزی که از عمرگرانبهای انس��انها می گذرد با 
خاطرات تلخ و شیرین مواجه هستند که بیشترین سهم 
آن را تقدیر مشخص می نماید و سهمی از آن را تدبیر 

ما ، که البته همیشه تقدیر بر تدبیر مسلط است.
حقی��ر در تم��ام دوران خدمت خود هم��واره مورد 
لط��ف و محبت مس��ئولین محت��رم و همکاران بس��یار 
عزیزم که پاره ای از وجودم بوده اند س��پری نموده ام 
که همه توفیق ها از آن خداس��ت.و عنایت آفریدگار 
ش��امل حالم بوده که توانس��ته ام قطره ای از اقیانوس 
بیک��ران فرمایش حض��رت امام حس��ین )ع( را مدنظر 
داشته باش��م.»هرکس گره ای از کار مسلمانی بگشاید 

خداوند در دنیا و آخرت گره از کارش بگشاید«

نام ونام خانوادگی:
علی اصغر سرکار

شغل مورد تصدی:
متصدی امورعمومی 
تاریخ تولد: 1344

سال استخدام:1367
تحصیالت:

دیپلم افتخاری
عنوان ایثارگري: 

جانباز 25 درصد 
مدت خدمت درجبهه: 32 ماه 

سوابق کاري:
- نگهبان زایشگاه شهید رجائی

- پذیرش بیمارستان سید الشهداء 
- پذیرش اورژانس امام خمینی)ره(

- مسئول دفتر دکتر باهنر به مدت دو سال
- مسئول دفتر مرحوم دکتر اخضری به مدت دو سال

- مسئول دفتر دکتر موسوی به مدت دو سال
- مسئول دفتر دکتر خیر خواه به مدت یک سال

- مدیر درمانگاه تخصصی بو علی به مدت دو سال و نیم
- مس��ئول امورعمومی وروابط عمومی بیمارس��تان 

سید الشهداء از سال81 تاکنون         
خاط�ره: زمانی که مجروح ش��ده ب��ودم نزدیک به 15 
روزخانواده ام از من خبری نداش��تند وحتی بعلت تش��ابه 
اس��می با  شهید علی اصغر سرکاری از اهالی شهر قمصر، 
عکس مرا در س��ایز ب��زرگ تهیه و بعنوان ش��هید اعالم 
نمودن��د و در لیس��ت جاویداالث��ران قرارگرفتم. پس از 
15روز بس��تری در بیمارستان قائم مشهد و بهبودی نسبی، 
خانواده ام توس��ط یکی از بستگانم در کاشان از وضعیت 
م��ن مطلع ش��دند. پس از 20 روز بس��تری از بیمارس��تان 
مرخ��ص و به آران وبی��دگل برگش��تم. جمعیت زیادی 
برای دیدار من آمدند وعیادت کنندگان اشک شوق می 

ریختند، گویی فرزند خودشان از جبهه  بازگشته است .
تالیف�ات : 6 جلد کتاب به نام هالل غم با مضمون 

اشعار و نوحه های اهل بیت

معرفي ایثارگران دانشگاه

انتصابات آبان ماه 1391

وی با بیان اینکه این دستگاه روی 30 رأس 
خرگوش آزمایش شده یادآور شد: در این 
آزمای��ش برای 15 م��ورد از خرگوش ها از 
پانسمان س��اده استفاده و برای 15 خرگوش 
دیگر از این دس��تگاه اس��تفاده ش��د که در 
نتیج��ه س��رعت التیام زخ��م خرگوش هایی 
که در مورد آنها دس��تگاه استفاده شده بود 

افزایش دو برابری را نشان می داد.
وی تاکید ک��رد: این نتایج بر اس��اس 
مطالعات بالینی و بافت شناسی ثابت شده 
و درحال چاپ در یک مجله بین المللی 

می باشد.
به گفته وی، این دستگاه نمونه خارجی به 
معنای واقعی ندارد و دستگاههای مشابه تنها 

عمل ایجاد فشار منفی را انجام می دهند.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان همچنین از اختراع دستگاه هوشمند 
»گرم��ا درمانی، س��رما درمان��ی و حرکت  
درمان��ی« ب��رای جلوگی��ری از گرفتگی و 
سفتی عضالت خبر داد و گفت: با برنامه ای 
که به این دس��تگاه داده می ش��ود، انگشتان، 
مچ، زانو، استخوان لگن و سایر نواحی بدن 
فرد بیمار در حال کما در س��اعت مشخص 
حرکت داده ش��ده و از خش��ک شدن اندام 
و عضالت بیمار جلوگیری به عمل می آید.

دکتر حمیدی تحریک شنوایی بیماران در 
وضعیت کما را یکی دیگ��ر از کاربردهای 
این دس��تگاه اع��الم ک��رد و اضاف��ه کرد: 

با اختراع 
این دستگاه، 

سرعت التیام در 
زخم های مزمن، 
دیابتی، بستر و 
تروما افزایش 

می یابد

صحب��ت ک��ردن با بیم��ار در ح��ال کما به 
ج��ای همراه بیمار یک��ی از قابلیت های این 
دستگاه است که قبل از هر حرکتی به بیمار 

می گوید چه کاری انجام دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: صدای م��ورد نیاز 
از قب��ل روی ی��ک MP3 ضب��ط و به این 
دستگاه داده می شود و بعد از آزمایش صدا 
با برنامه زمان بندی مش��خصی که به دستگاه 
داده صدای ضبط شده به صورت خودکار 
برای بیمار پخش و موجب تحریک شنوایی 

می شود.
وی جلوگی��ری از درده��ای عضالن��ی و 
سفتی عضالت را یکی دیگر از کاربردهای 

این دس��تگاه اع��الم کرد و متذکر ش��د: با 
برنامه ای که به این دس��تگاه داده می شود از 
ابتدا تا انتها به مانند یک کیسه آب سرد و یا 
آب گرم عمل کرده و از  دردهای عضالنی 

جلوگیری می کند.
معاون پژوهش��ی دانشگاه با اشاره به اینکه 
این دس��تگاه همچنین قادر اس��ت از ایجاد 
إدم و زخم بستر در اندام تحتانی جلوگیری 
کند اظهار داش��ت: با دادن بهترین وضعیت 
آناتوم��ی ب��ه ان��دام تحتان��ی از کنتراکچر 

جلوگیری می کند.
دکتر حمیدی در پایان، هزینه ساخت این 

دستگاه را 25 میلیون ریال اعالم کرد.

•آق��ای دکتر مه��رداد فرزندی پ��ور به عنوان 
عضو کمیته علمی جش��نواره آموزشی از تاریخ 

91/8/2 به مدت یکسال
•آق��ای محمدرض��ا خان��ی به عنوان مس��ئول 
دبیرخانه هس��ته تحقی��ق و نظر دهی دس��تگاه از 

تاریخ 91/8/2
•آقایان دکتر داوود خیرخواه، دکتر محمدعلی 
دولتی، دکتر حسن احترام، دکتر حسین هوشیار، 
دکت��ر محمدرض��ا س��لطان، دکترس��ید علیرضا 
مروج��ی به عن��وان اعضاء کمیس��یون م��اده 20 

آزمایشگاه دانشگاه از تاریخ 91/8/25 

برترینهای هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان :
- حسین قادری و فهیمه نمازی مقام اول بخش 

شفاهی رشته حفظ کل
- مهدی صالحی مقام اول رشته مقاله نویسی

- مرضیه اصالحی مقام اول رشته عکاسی
- علی شایانفر مقام پنجم  رشته ترتیل

- محسن قبایی مقام چهارم رشته حفظ 10 جزء
برترینهای  بیست و هفتمین جشنواره ملی قرآن و 

عترت دانشجویان کشور:
- ریحانه مسعودیه نفر اول رشته قرآن شناسی
- مهدی صالحی نفر دوم بخش مقاله نویسی

- مرضیه اصالحی شایسته تقدیر رشته عکاسی
- حس��ین قادری و فهیمه نمازی شایسته تقدیر 

بخش شفاهی رشته حفظ کل

تشکیل پرونده جهت موارد جدید بیماری –گزارش 
م��وارد جدی��د یا م��رگ و میر ب��ه مرکز بهداش��ت 
شهرس��تان و مراکز دیگر دانشگاه و وزارت بهداشت  
– بایگانی و حفظ پرونده بیمار در همان بخش - ثبت 
مس��تندات پرستاری و مش��اهدات و مراقبتهای انجام 
شده توس��ط پرس��تار - ترخیص بیمار در همان روز 
پس از دریاف��ت مراقبتهای الزم- انجام آزمایش��ات 
دوره ای و معرفی بیماران جهت انجام معاینات دوره ای 

به پزشکان متخصص گوش، قلب، چشم و ...
ب: بیماران هموفیلی

- پذی��رش - ویزی��ت توس��ط پزش��ک درمانگر- 
دریافت نس��خه و تهیه دارو از داروخانه بیمارس��تان- 
تحوی��ل دارو ب��ه پرس��تار بخ��ش جه��ت تزریق به 
بیمار- مراقبتهای حین و بعد از تزریق دارو - آموزش 
خوددرمانی و خود مراقبتی به بیماران و خانواده بیمار 

- ثبت موارد انجام شده در پرونده بیمار

 الف : بیماران تاالسمی
-پذیرش -انجام نمونه گیری خون جهت ازمایشات 
CBCو کراس ماچ وآزمایش��ات بیوش��یمی روتین 
6 ماهه -ویزیت پزش��ک درمان��گاه - تجویز داروی 
م��ورد نیاز بیمار و دریافت آن از داروخانه - دریافت 
جواب آزمایشات و رویت پزشک و تشخیص نیاز به 
خون و میزان خون مورد نیاز بیمار - ثبت موارد فوق 
در پرونده بیمار- رگ گیری بیماران نیازمند به خون

- تحوی��ل خ��ون بیم��اران از بانک خ��ون و ثبت 
وکنترل شماره کیسه های خون و گروه خون بیماران 
و تزریق آن به بیمار - مراقبت پرس��تاری قبل وحین و 
بعد از تزریق خون - آموزش نحوه مصرف داروهای 
خوراکی و تزریقی به بیمار - تحویل تجهیزات مورد 

نیاز به بیماران جهت انجام اقدامات درمانی در منزل
– انج��ام س��ایر مراقبتهای درمانی جه��ت بیماران 
دیگر از جمله س��یکل سلها و سیکل تالها - پذیرش و 

کسب مدال نقره المپیاد ورزشی 
توسط یکی از دانشجویان دانشگاه

اهداء دو دستگاه الکتروکوتر 
ENT بای پوالر و تخت عمل

 برگزاری کرسی تالوت

بازدید دو تن از مسئولین بسیج 
جامعه پزشکي استان اصفهان از 

کانون بسیج دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریهای شایع دوران سالمندی در آران و بیدگل 

FMEA و RCA ابراز همدردی با دانشجوی سوریه ایبرگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه و ورزش مناسب و پیشگیری از بیماری های 
شایع دوران سالمندی در آران و بیدگل برگزار شد.

به گزارش وب دا، کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماری های ش��بکه بهداشت 
و درم��ان آران و بی��دگل در این گردهمای��ی گفت: برای جلوگی��ری از ابتال به 

بیماریهای غیر واگیر هر چند وقت یک بار انجام چکاپ الزم می باشد.
دکتر مس��عودغفاری گفت: بیماری پوکی اس��تخوان ش��یوع زیادی در بین افراد 
جامعه پیدا کرده است، نوعی بیماری خاموش است که هیچ گونه عالئمی را ندارد.

وی افزود: اس��تعمال س��یگار، مصرف غذاهای بی کیفیت یا کم کیفیت و کم- 
تحرکی باعث تشدید پوکی استخوان و ابتال به این بیماری می شود.

وی با اش��اره به اینکه برای پیشگیری از ابتال به بیماری پوکی استخوان مصرف 
لبنی��ات مخصوصاً در دوران کودکی اهمیت ویژه ای دارد، تصریح کرد: تحرک 

کارگاه   RCAو FMEA  در راس��تای اج��رای برنامه حاکمی��ت بالینی در تاریخ 
91/8/10 برگزار ش��د.به گزارش وب دا، براس��اس اجرای برنامه حاکمیت بالینی در 
کلیه مراکز درمانی تابعه دانشگاه و اهمیت آموزش موضوعاتی چون  RCA  )تحلیل 
ریش��ه ای وقایع( و FMEA  )مراحل اجرای تحلیل وجوه شکس��ت و اثرات آن ( در 
راس��تای محور مدیریت خطر و ایمنی بیم��ار، کارگاه مذکور به همت معاونت درمان 
دانشگاه در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی با حضور کارشناسان حاکمیت بالینی کلیه 
بیمارستان ها تشکیل شد.معاون درمان دانشگاه با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف 
تا به امروز روش ها و ابزارهای متنوعی جهت ارتقاء کیفیت مراقبت های س��المت به 
کار گرفته می شود، گفت: از میان این روشها، حاکمیت بالینی در ایران از سال 1387 
به طور جدی مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است.دکتر داود خیرخواه، به کارگیری 
سازوکارهای حاکمیتی برای انجام کار صحیح، در زمان و مکانی مناسب به شیوه ای 
صحیح برای بیماران واجد ش��رایط در راستای کس��ب حداکثر نتایج بالینی مورد نظر 
را حاکمیت بالینی عنوان کرد.ب��ه گفته وی، حاکمیت بالینی دارای 7 محور مدیریت 
و رهب��ری، آم��وزش و مدیریت کارکن��ان، مدیریت خطر و ایمنی بیمار، اس��تفاده از 
اطالعات، اثر بخشی، ممیزی بالینی و تعامل با بیماران و جامعه می باشد.محمد صباحی 
معاون آموزش��ی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه و مدرس این کارگاه، هدف از 
اجرای تحلیل ریش��ه ای خطر را یادگیری از رویدادهای ناگوار و فاجعه آمیز با هدف 

کاهش میزان احتمال یا شدت پیامد بروز آن ها در آینده عنوان کرد. 

رئیس دانش��گاه و جمعی از مسئولین طی جلسه ای به منظور ابراز همدردی با یکی 
از دانش��جویان سوریه ای دانش��گاه که برادر نوجوانش به دست تروریستها و عوامل 
استکبار جهانی در آن کشور به شهادت رسید، دیدار کردند.به گزارش وب دا، دکتر 
اعرابی در این دیدار ضمن دلجویی از برادر این شهید، مجد حجازی دانشجوی رشته 
پزشکی دانشگاه برای وی از درگاه ایزد منان آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل کرد.
گفتنی اس��ت ش��هید احمد حجازی نوجوان 14 ساله س��وریه ای روز یکشنبه مورخ 
91/8/21 در شهر درعا هنگام رفتن از منزل به مدرسه هدف گلوله مستقیم تروریستها 

و معارضان مسلّح از ناحیه سر قرار گرفت و به فیض رفیع شهادت نائل شد.

و ورزش در دوران جوانی و س��المندی و ترک سیگار برای افراد سیگاری نیز از 
جمله راه های جلوگیری از ابتال به این بیماری می باشد.

مس��ئول مرکز بهداش��تی درمانی ولیعصر)عج( آران و بیدگل نیز در این جلس��ه در 
مورد چگونگی برگزاری این برنامه و هدف از برگزاری آن نیز سخنانی را ایراد کرد.

دکترژیال نیکبخ��ت ادامه داد: جلوگیری از چاقی در طول دوران زندگی بهترین 
راه پیشگیری از ابتال به انواع بیماری هاست.

ش��ایان ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی با برگزاری مسابقه به قید قرعه 
به برگزیدگان هدایایی اهدا شد.

گفتنی اس��ت این کارگاه به همت مرکز بهداش��ت شهرس��تان آران و بیدگل با 
حضور جمعی از کارکنان واحد گس��ترش و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشتی 

درمانی ولیعصر )عج(، رابطین بهداشت و ساکنین منطقه برگزار گردید.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1
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برقراری ارتباط با افراد شاد بهترین راه برای شاد زیستن است 

کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب باعث افزایش بیماری دیابت می شود

چـاقـی زیـربنـای ابتـال بـه بیمـاری هـای غیـرواگیر است

پوکي استخوان با تشخیص زودرس قابل درمان است

حداقل سن برای متقاضیان لیزیک 
18 تا 20 سال است

راههای پیشگیری از آنفلوانزا و 
سرماخوردگی

برای پیش��گیری از آنفلوانزا و س��رماخوردگی 
نکات ذیل را رعایت کنید:

• اس��تراحت، خ��واب کافی، تغذیه مناس��ب، 
ورزش و عدم استرس

• شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون 
• استفاده از دستمال کاغذی در هنگام عطسه 

و سرفه 
• انداختن دس��تمال کاغذی اس��تفاده شده در 

سطل زباله درب دار 
• در صورتی که در اماکن عمومی به س��طوح 
مختلف )دس��تگیره درب، عابر بانک ها، گوشی 
تلف��ن و...( دس��ت گذاش��تید، بین��ی، ده��ان و 
چشم های خود را لمس نکنید چون ویروس های 

آنفلوانزا از این طریق وارد بدن شما می شوند. 
• رعایت فاصله از کس��انی که عالئم س��رفه، 

آبریزش بینی و تب دارند. 
• مراجعه به پزشک در صورت ابتالء به عالئم 
احس��اس گرما، تب ب��اال، ص��ورت برافروخته، 
تعریق و لرز، عطس��ه، س��رفه خش��ک، گلودرد 

)آنفوالنزا(
• استراحت در منزل و عدم حضور در اجتماعات 
• در زمان ابتال به سرماخوردگی و آنفلوانزا از 
دست دادن و روبوسی با دیگران خودداری کنید. 

کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماری های ش��بکه 
بهداش��ت آران وبیدگل گفت: کم تحرکی و رژیم 
غذای��ی نامناس��ب اف��راد در جامعه باع��ث افزایش 

بیماری دیابت می شود.
به گزارش وب دا، دکتر مس��عود غف��اری افزود: 
یک��ی از بیماریهای��ی که موجب ب��روز ناتوانی ها و 
معلولیت های جس��می از جمله نابینایی و از دس��ت 
دادن اعضای بدن در افراد جامعه می ش��ود بیماری 
دیابت اس��ت.وی تصری��ح کرد: س��ابقه خانوادگی 
نقش مهم��ی در ابتال ب��ه این بیم��اری دارد که این 

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
گف��ت: چ�اق�ی زی�ربن���ای ابت�ال ب���ه بیم�اری ه�ای 
غی�ر واگیر اس��ت.دکتر محس��ن تقی زاده با اش��اره 
ب��ه اینکه ب�ی���ش از 80 درص���د از بیماری های غیر 
واگ�ی��ر م��ان�ن��د دی��اب��ت،ب�ی�م�اری ه�ای ق�ل�ب�ی، 
سکته های قلبی و مغزی قابل پیشگیری است، افزود: 
می توان با انجام اقدامات و تغذیه مناسب اح�ت�م��ال 
اب�ت����ال به این بیماری ها را کاهش داد.به گفته وی، 
رژی��م غ�ذای�ی نامن�اس�ب، ک�م ت�ح�رک�ی، چ�اق�ی 
و اس�ت�ع�م�ال دخانیات باعث اف�زای�ش آم�ار ابتال به 

بیماری های غیرواگیر شده است.
 وی تصریح کرد: درکش��ورهای در حال توس��عه 
آم��ار م�رگ و م�ی�ر ب�ر اثر ابت��ال به بیماری های غیر 

کارش��ناس بیماریه��ای غیرواگیر دانش��گاه علوم 
پزشکی کاش��ان گفت: پوکی استخوان با تشخیص 

زودرس قابل پیشگیری و درمان است.
مهرداد جزایری با اش��اره به اینک��ه این بیماري  
معموالً تا زمان شکس��تگی، عالمت هشدار دهنده 
ای ندارد، افزود: پوکي اس��تخوان در تعداد کمی 
از افراد در زمان مناس��ب تش��خیص داده ش��ده و 
درمان می ش��ود از این رو پیش��گیری، تشخیص 
زود هنگام و درم��ان موثر این ”بیماری خاموش“ 
و یا ”بیماری بی س��ر و ص��دا“ از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می باشد.
به گفته وي، در مراحل اولیه بروز پوکی استخوان، 
عالئ��م آن به ندرت ظاهر می ش��ود، ک��ه این ظاهر 

نشدن عالئم تشخیص بیماری را دشوار می کند.
 D وي تصری��ح کرد: دریافت کلس��یم و ویتامین
کافی بطور مثال مصرف 2 الي 3 لیوان شیر یا ماست 
کم چرب روزانه، داش��تن فعالیت فیزیکی مداوم و 
متع��ادل مثاًل حداقل 30 دقیقه پی��اده روی در روز و 
عدم اس��تعمال دخانیات از جمله راه هاي پیشگیري 

این بیماري است. 

ک�دام ی�ک از بیم�اری ه�ای زیر ب�ه بیماری 
خاموش معروف می باشد؟

الف( پوکی استخوان          ب( دیابت 
ج( مسمومیت با گاز             د( الف و ب

   قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی، سوال مطرح 
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام 
خانوادگ��ی خود و عبارت )حی��ات127( به س��امانه پیام 
کوتاه دانش��گاه به ش��ماره 30001423  تا 30  دی ماه 91 

ارسال نمایید.
 از میان ش��رکت کنندگانی که پاس��خ صحیح را ارسال 
کنن��د به یک نفر ب��ه قید قرعه، جایزه اه��داء و نام برنده 
در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می شود.ضمناً روابط 
عمومی دانش��گاه آم��اده دریافت توصیه های پزش��کی 
اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداش��تی درمانی 

دانشگاه با محور ارتقاء سالمت جامعه می باشد. 
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر 
به نقل از خودتان در س��ایت خب�ری و اط�الع رس��انی 
وزارت به�داش��ت، درمان و آموزش پزشکی کش�ور 
به آدرسwww.webda.ir ، سایت دانشگاه و دیگر 

سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره 125 نشریه حیات:

حسن رزاقپور-شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداش��تی درمانی کاشان گفت: حداقل 
س��ن برای متقاضیان انجام عمل جراحی لیزیک 

18 تا 20 سال است.
به گزارش وب دا، دکتر مهدی شاعری افزود: 
انجام جراحی لیزیک برای افراد در محدوده این 
س��ن، به ش��رط آن که در حدود 12 ماه، شماره 
نزدیک بینی و آستیگماتیس��م چشم، ثابت مانده 
و بیش از 0/5 دیوپتر تغییر نداش��ته باش��د، امکان 

پذیر است.
وی تصری��ح کرد: جراحی ه��ای لیزری برای 
اصالح عیوب انکساری چش��م شایع ترین عمل 
در ب��دن اس��ت.وی تاکید کرد: عم��ل جراحی 
لیزیک یکی از تکنیک های لیزری برای اصالح 
عیوب انکساری چش��م به حساب می آید که به 

صورت سرپایی انجام می شود.
این جراح و متخصص چش��م اظهار داشت: با 
تابش این اش��عه، ضخامت بسیار نازکی از قرنیه 
با انرژی لیزری تراش داده می ش��ود و ›فالپ‹ 
چشم برداشته ش��ده و دوباره بر روی قرنیه قرار 

می گیرد.
دکتر ش��اعری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
  PRK عمل جراحی جدیدت��ری به نام الزک یا
متداول می باش��د که در آن الیه  استرومای قرنیه 
ب��رش نم��ی خ��ورد و در این عمل فقط س��طح 

اپیتلیوم قرنیه را برش می دهند.
وی یادآور ش��د: حداکثر س��ن نیز برای انجام 

عمل جراحی لیزیک، 40 تا 50 سالگی است.

کارشناس مسئول سالمت روانی اجتماعی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان گفت: 
برقراری ارتباط و تعامل با افراد شاد، بهترین 

راهکار برای شاد زیستن است.
به گ��زارش وب دا، دکتر مرضیه اخباری 
افزود: فرد بایستی س��عی کند افرادی را که 
با آن ها در تماس اس��ت ب��ه صورت کامل 
بشناس��د تا بتواند به حرف آنها گوش کند، 
به آن ها احترام بگ��ذارد، با صداقت با آنها 
صحب��ت ک��رده و در م��ورد تف��اوت ها و 

اختالف نظرهایش گفت و گو کند.
وی اف��زود: ب��رای تحق��ق ای��ن هدف و 
دس��تیابی ب��ه یکی زندگ��ی ش��اد، رعایت 
م��واردی مانن��د م��روری ب��ر رفت��ار خود، 
خواندن و نوش��تن، کم��ک گرفتن از رویا، 
غصه نخ��وردن، قبول واقعیت، انتخاب الگو 

و درک دیگران الزامیست.
وی، با اش��اره به ضرورت در نظر گرفتن 
زمانی برای ش��نیدن صحبت های نزدیکان، 
تصریح کرد: در این زمان، فرد بایستی فقط 
ش��نونده باش��د و اجازه بدهد ک��ه دیگران 
حرفش��ان را بزنن��د و ه��ر آنچ��ه را که می 

خواهند با او در میان بگذارند.
کارشناس مسئول سالمت روانی اجتماعی 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان ادامه داد: 
انس��ان بایس��تی خود را یک فرد کامال شاد 
تص��ور کند ک��ه در رابطه با دیگ��ران هیچ 
مش��کلی ندارد و می تواند مشکل آن ها را 

نیز به راحتی حل کند.
بایس��تی  اخباری خاطرنش��ان کرد:  دکتر 

در مواجهه با 
اختالف نظر در 

یک موضوع 
با دیگران،
 گفت و گو 

بهترین راهکار 
برطرف کردن 

آن است.

 این واقعیت را پذیرفت که تنها شخصی که 
می توان تغییر داد خودتان هس��تید بنابراین 
اگ��ر از انج��ام اعم��ال دیگران به ش��دت 
ناراح��ت و عصبانی ش��دید، خیلی س��خت 

نگیرید و سعی نکنید او را تغییر دهید.
وی یادآور شد: در مواجهه با اختالف نظر 
در یک موض��وع مهم با دیگران، مذاکره و 
گفت و گو بهتری��ن راهکار برطرف کردن 

آن است.
وی، با تاکید بر بررسی ریشه های مشکل 
فرد با دیگران، خاطرنش��ان ک��رد: یافتن راه 
حل��ی قابل قبول ب��رای هر دو ط��رف، این 

مساله را رفع می کند.

کارشناس مسئول سالمت روانی اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: 
انتخ��اب ی��ک الگ��و و پی��روی از آن در 
مواجه��ه با تصمی��م گیری ه��ای حیاتی و 
شرایط سخت و دش��وار، در ایجاد آرامش 

برای یک زندگی بهتر تاثیر بسزایی دارد.
دکتر اخباری تاکید کرد: کسب اطالعات 
پیرامون روش های شاد زیستن و یادداشت 
کردن آنها در فراهم کردن زمینه برای ایجاد 

یک زندگی ایده آل بسیار موثر است.
وی گف��ت: موضوعات بی اهمیت ارزش 
ناراحت شدن نداشته و بهتر است با گذشت 

از آنها، زندگی خود را شادتر کنید.

مس��اله برای پیش بین��ی ابتال به دیاب��ت در نوزادان 
و اف��رادی که تصمی��م به ازدواج و انتخاب همس��ر 
دارند بس��یار مهم است.وی با اش��اره به اینکه »خود 
مراقبتی« مهمترین شکل مراقبت اولیه در این بیماری 
اس��ت تاکید کرد: خود مراقبت��ی جایگزین مراقبت 
تخصصی نیس��ت بلکه مکم��ل آن و یکی از عوامل 
تعیین کننده اس��تفاده از آن است که شخص از خود 

بطور مستقل مراقبت می کند.
دکتر غفاری خاطرنش��ان کرد: آموزش هایی که 
در حال حاضر در واحده��ای دیابت تحت نظر تیم 

واگیرافزایش یافته وبس��یاری از این افراد در س��نین 
فعالیت م�ف�ی��د ناتوان شده و یاف��وت م��ی ک�ن�ن��د.
ای��ن متخص��ص تغذیه ی��ادآور ش��د: ب���ا انجام 
 مداخ��الت ارزان  قیم��ت می ت��وان از وق��وع ای��ن

 مرگ ومیر ها پیشگیری کرد.
به گفته دکتر تقی زاده، بیماری های قلبی عروقی 
ناش��ی از اضاف��ه وزن و چاقی یک��ی از علل اصلی 

مرگ به خصوص در مردان ایرانی می باشد.
وی با اش��اره به افزایش س��وء تغذیه و چاقی در ایران 
به ویژه در میان زنان اذعان داش��ت: روندچاقی و س��وء 
ت�غ��ذی����ه ک��ودک����ان ایرانی ط��وری اس����ت ک��ه 
ب�اع�ث ایج�اد نگرانی هایی برای آینده آن ها شده است.

وی اظهار داش��ت: رژی�م غ�ذای�ی ن�ام�ن�اس���ب، 

وي بهترین منبع کلس��یم و پروتئین را ش��یر، پنیر، 
ماست و غذاهای دریایی به ویژه ماهی عنوان کرد.

وي با اش��اره به اینکه کاهش وزن مانع از تخریب 
و تحلیل مداوم غضروف و مفاصل می شود، یادآور 
ش��د: اس��تراحت و عدم تحرک باعث تحلیل بافت 

استخوانی می شود.
این کارشناس اظهار داش��ت: ورزش های تحمل 
وزن مثل پیاده روی نقش مهمی در رس��وب کلسیم 

در استخوان ها و استحکام آن ها دارند.
به گفته وي، س��ن باال، مونث بودن، داشتن سابقه 
فامیل��ی و مصرف برخ��ی داروها مانن��د »کورتن و 
داروه��اي  ادرار آور« از عوامل خطر ابتال به بیماری 

پوکی استخوان است.
مهرداد جزای��ری  به مادران باردار توصیه کرد: با 
تغذیه صحیح و استفاده از سبزی، میوه، لبنیات و نان 
س��بوس دار از ابتالی فرزندش��ان به پوکی استخوان 

پیشگیری کنند.
پوکی استخوان وضعیتی  است که در آن استخوان 
شکننده شده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک 

افزایش می یابد.

تخصصی شامل پزش��ک دیابت، پرستار، کارشناس 
تغذیه و روانشناس انجام می شود، می تواند وضعیت 
بهداش��تی، اقتصادی و اجتماعی افرادی را که تحت 

تاثیر این بیماری قرار می گیرند را بهبود بخشد.
وی گف��ت: به دلی��ل اهمیت موضوع پیش��گیری 
از ابت��ال به بیماری ها و نیز اقدام��ات پس از ابتال در 
سیس��تم های بهداش��تی و درمانی دنیا، ایامی از سال 
به برخی بیماری ها توجه خاصی می شود تا موجب 
افزایش آگاه��ی افراد و تغییر نگرش در رابطه با آن 

بیماری در جامعه شود.

م�ص�رف زیاد چ�ربی های اش��باع و روغن، ش��کر، 
غذاه��ای فرآوری ش��ده، نم�ک زی���اد، غ�ذاه�ای 
ف�وری و آماده وک�م تح�رکی باعث افزایش ابتال به 
چاقی در ایران و جهان ش��ده است و متاسفانه شتاب 
رش��د آن در کشور بسیار بیش��تر از سایر کشورهای 

دنیا است.
 وی تاکی��د ک��رد: در حال حاضر چاقی مش��کل 
بزرگی اس��ت ک��ه روز به روز بر می���زان مبت�الی�ان 
ب�ه آن اف�زوده م�ی ش��ودو جلوگی��ری از آن نیازمند 

اقدامات پیشگیرانه اورژانسی است.
دکت��ر تق��ی زاده در پای��ان ی��ادآور ش��د: انجام 
فعالیت  ه��ای بدن��ی و ورزش از مهمتری��ن عوام��ل 

تسهیل کننده کاهش وزن در افراد چاق است.

کتاب ژنتیک قانوني 
با  کاربردها  و  اص��ول 
توجه ب��ه پیچیدگیهاي 
ژنتیک  عل��م  خ��اص 
وگس��تردگي و تن��وع 
تکنیک  کاربرده��اي 
ژنتیک قانوني به زباني 
تهی��ه  روان  و  س��اده 
ش��ده اس��ت و عالوه 

بر دانش��جویان پزش��کي براي قضات و حقوقدانان 
نیز مفید اس��ت. این کتاب ب��ه کاربردهاي ژنتیک 
قانون��ي در تش��خیص هویت اجس��اد در حوادث 
دس��ته جمع��ي بررس��ي راه کاره��ا و ارائه نکات 
کلیدي در  نمونه برداري از صحنه هاي جرم بانک 
داده هاي ژنتیکي، اخالق زیس��تي و ژنتیک قانوني 

جانوري، گیاهي و میکروبي مي پردازد .

ستاره ای بدرخشید 
و ...

آی��ت ا... العظم��ی 
محم��د تق��ی بهجت 
فومنی در اواخر سال 
1334 )هجری قمری( 
در خانواده ای دیندار 
شهر  در  تقواپیش��ه  و 

مذهبی فومن واقع در استان گیالن چشم به جهان 
گش��ود، هنوز 19 ماه از عمرش نگذش��ته بود که 
م��ادرش را از دس��ت داد و از اوان کودکی طعم 

تلخ یتیمی را چشید.
آیت ا... بهجت در کودکی تحت تربیت پدری 
چنی��ن که دل س��وخته اهل بیت )علیهم الس��الم( 
به ویژه س��ید الش��هداء )علیه الس��الم( بود، و نیز 
با ش��رکت در مجالس حس��ینی و به��ره مندی از 
ان��وار آن بار آمد. از هم��ان کودکی از بازیهای 
کودکان��ه پرهی��ز می ک��رد و آثار نب��وغ و انوار 
ایم��ان در چهره اش نمایان و عش��ق فوق العاده به 
کس��ب علم و دانش در رفتارش جلوه گر، تا این 
ک��ه تحصیالت ابتدایی را در مکتب خانه فومن به 
پایان برد، و پس از آن در همان ش��هر به تحصیل 

علوم دینی پرداخت .
کتاب آینه حقیقت داراي پنج فصل است :

1- فضایل و کرامات 2- محبت و توسل 
3- منبر و روضه خواني 4- عبرتها 5- دستورالعملها 
 کتاب مذکور اثر محمد رحمتي از انتش��ارات 
تهذیب است که در کتابخانه نهاد رهبري دانشگاه 

نیز موجود است. 

http://  :به آدرس SID پایگاه اطالعات علمی
www.sid.ir/fa/index.aspبا بیش از 62735 
مقاله فارسی و لیست مشخصات کامل کتابشناختی 
نش��ریات علمی و پژوهشی کشور همراه با آدرس 
وب سایت ها و فهرست مندرجات نشریات و متن 
مقاالت، یکی از پایگاه های قابل دسترس و خوب 
کشور برای محققین و دانشجویان می باشد که در 
حال حاضر به صورت رایگان می توان از سایت و 

مقاالت آن بهره جست.  

معرفي سایت

آینه حقیقت 
امام حسین )ع( در کالم حضرت آیت ا... العظمي بهجت

WWW.SID.IR
)SIDمعرفی پایگاه اطالع رسانی علمی )جهاددانشگاهی

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

ژنتیک قانونی اصول و کاربردها
دکتر آرش علیپور تبریزی-  مشهد: شاملو 1389

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

پیام تسلیت
 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده

 به جوار حضرت حق 

خان�واده محترم ج�ان جانی برزک�ی که در 
 غم  از دس��ت دادن همکار عزیزمان  آقای حسن 

جان جانی برزکی  به سوگ نشسته اید. 
خان�واده های محت�رم ارج و طیبه که در غم  

از دست دادن عزیزتان به سوگ نشسته اید. 
همکار ارجمند:

آق�ای داوود لقمان که در غم  از دس��ت دادن 
پ����در به سوگ نشسته اید.

آقای محمود مسعودی نیاکه در غم از دست  
دادن عزیزتان به سوگ نشسته اید.

رواب�ط عموم�ي دانش�گاه علوم پزش�کی کاش�ان 
درگذش�ت عزیزانت�ان را تس�لیت عرض نم�وده،از 
درگاه خداون�د مّنان ب�راي آن مرحومان آمرزش 

و براي شما صبر و شکیبایي مسئلت دارد.



معاون پژوهش��ی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از موفقیت دانشگاه در کسب سه موافقت اصولی طی 7 ماهه 
گذشته خبر داد.

دکت��ر غالمعلی حمیدی در گفتگو با وب دا، کس��ب موافقت اصولی مرکز تحقیقات بیوش��یمی و تغذیه در 
 Nursing & Midwifery بیماریهای متابولیک، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، چاپ مجله انگلیسی زبان

studies  را به عنوان این موفقیت بیان کرد.
وی، اقدام در راس��تای کسب مجوز تاس��یس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و مرکز تحقیقات 
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، رتبه علمی پژوهشی نشریه Nursing & Midwifery studies ، پذیرش 
مجدد 4 دانش��جو دکتری تخصصی  پژوهش��ی )PhD. By Research(در مراک��ز تحقیقاتی فیزیولوژی و 
علوم تشریح از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و موافقت اصولی جهت کسب رتبه علمی پژوهشی 

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی )کنکاش( را از دیگر فعالیت های این معاونت برشمرد.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه، ارزیابی و بررس��ی علم س��نجی 133 مقاله و ورود اطالعات آنها به سامانه علم و 
تحقیقات، بررسی 102خالصه مقاله همایش های داخلی و خارجی و ورود اطالعات به همین سامانه، پرداخت 
تشویقی به 120 مقاله، تعیین ارتقاء پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی،راه اندازی واحد دانشجویی مرکز تحقیقات 

تروما با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی را از جمله فعالیت های معاونت پژوهشی طی این مدت نام برد.
 Archives of  دکتر حمیدی در پایان یادآور شد: چاپ و دریافت رتبه علمی پژوهشی مجله انگلیسی زبان
Trauma Research، تاسیس مراکز تحقیقات جدید و انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آخن آلمان 

از مهم ترین اقدامات معاونت در سال جاری بوده است.

جش��ن روز رادیول��وژی ب��ا حض��ور جمع��ی از 
مسئولین، دانش��جویان و کارکنان دانشگاه در آمفی 
تئاتر مرک��زی دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاش��ان روز شنبه مورخ 91/8/20 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، سرپرست دانشکده پیراپزشکی 
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشان در این مراسم ضمن تبریک این روز، کشف 
اش��عه ایکس را از مهم ترین کشفیات عالم پزشکی 

عنوان کرد.
دکت��ر اکبر علی اصغرزاده با اش��اره به نام گذاری 
8 نوامب��ر س��ال 1895 به عن��وان روز اش��عه ایکس 
اظهار داش��ت: در ایران نیز با س��اخت اولین دستگاه 
رادیول��وژی دس��ت س��از در س��ال 1310 توس��ط 

همایش صمیمیت در محیط خانواده روز سه شنبه مورخ 91/8/9 در سالن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان در این مراس��م ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر به بیان سخنانی 
پیرامون اهمیت ارتباط س��الم بین اعضای خانواده اشاره کرد و گفت: درحال حاضر سن امید به زندگی در ایران به 

باالی 70 سال رسیده است درصورتی که سن امید به زندگی در دهه 30 شمسی 40 سال بوده است.
دکتر س��ید علیرضا مروجی افزود: بیماری های روانی جزء س��ه بیماری اول کشور است و این مطلب نشان دهنده 

اهمیت سالمت روان خانواده است.
وی در پایان تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی مناسب آرامش روانی را در جامعه افزایش داد.

مدیر گروه روانشناس��ی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در ادامه این همایش، روابط موثر و محکم بین زن و 
شوهر، پذیرش تمام افراد خانواده با هر استعداد و قابلیتی، کنار آمدن و مدیریت مشکالت زندگی و... را از نشانه های 
خانواده سالم بیان کرد.به گفته دکتر عبدا.. امیدی، سرپرست خانواده نقش کلیدی در مدیریت مثبت خانواده دارد 

و با انجام درست مسئولیت خود بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد.
دکت��ر امی��دی در ادامه با توصیه به حاضرین در خصوص درک درس��ت روابط بین زوجی��ن، آنان را به پذیرش 
تف��اوت ه��ای همدیگر دعوت کرد و یادآور ش��د: به جای تالش برای ایجاد تغییر در رفتار همس��ر خود، با صبر و 
حوصله به زندگی مورد قبول خود دس��ت یابیم.وی همچنین در مورد تربیت افراد با انضباط، مس��ئول و دلس��وز در 

خانواده، ایجاد عشق به آموختن و یادگیری مهارت های ارتباطی سخنانی را بیان کرد.
گفتنی است این جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه و پایان یافت.

شایان ذکر است این همایش به همت معاونت بهداشتی و گروه روان شناسی دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در مراسم 
اختتامیه نمایش��گاه ربع قرن فعالیت دانش��گاه گفت: 
برپای��ی نمایش��گاه نماد ب��ارز همدل��ی و همکاری 

کارکنان دانشگاه بود.
دکت��ر اعراب��ی اظهار داش��ت: یک��ی از مهمترین 
اهداف برگزاری این نمایش��گاه به نمایش گذاشتن 
و ارائه دس��تاوردهای دانشگاه به آحاد مردم از زمان 
تاسیس تاکنون بود.وی، فعالیت مخلصانه و دلسوزانه 
کارکنان هر سازمان را رمز موفقیت آن عنوان کرد.

دکت��ر اعرابی با اش��اره به انع��کاس مطلوب اخبار 
این نمایشگاه در رس��انه ها علی رغم کمبود منابع و 
اعتبارات، گفت: این موضوع نشان داد در هر عرصه 
ای که با اخالص و همدلی فعالیت ش��ود نتیجه بهتر 

خواهد بود.
وی از همکاران خواس��ت در برنامه های آینده با 
همین همدلی و دلس��وزی فعالیت داش��ته باشند تا با 
همکاری و مشارکت یکدیگر به اعتالی هرچه بیشتر 

دانشگاه دست یابیم.
وی با اش��اره به مشکالت و محدودیت های برپایی 
نمایشگاه اظهار داشت: با این وجود ابتکارات جدیدی 
در نمایش��گاه به چشم می خورد که قابل تقدیر است.

وی ضمن اشاره به فعالیت نمادین دانشگاههای خارج 
از کش��ور در راستای معرفی فعالیت های خود افزود: 
با اس��تفاده از تجربیات برگزاری نمایشگاه باید برای 

فعالیت های آتی بهتر برنامه ریزی کنیم.
وی در تهیه گزارشی از نقاط ضعف و قوت برپایی 

تصویب سند راهبردی  سالمت استان 
در شورای برنامه ریزی استان

صاحب امتیاز:
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدیرمسئول: علیرضا کاشاني نژاد 
تهیه و تنظیم: لیال سحرخوان ، اقدس شیخی ، زهرا ساکني             

گرافیست: فاطمه هاشمی
همکاران این شماره: 

 بادي زاده، حسن سلماني، خدابخش، مقیمي پور، لطف آبادي، 
قاسمي، گرانمایه پور، محسنی سلیمانی و طاهري فرد  

  آدرس:کاشان/ میدان 15 خرداد/ ابتدای خیابان اباذر/ ستاد 
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

صندوق پستی: 87137/81147   
 تلفن: 4450999-4471212           دورنگار: 4450999    
www.kaums.ac.ir  :پیامک:30001423       آدرس سایت 

به ثمر نشستن دستاوردهای دانشگاه مرهون تالش بازنشستگان است 

برگزاری جلسه هیأت امناء دانشگاه

راه اندازی کلینیِک بعد از ظهِر 
بیمارستان متینی

س��ی و پنجمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم 
پزشکی کاش��ان روز چهارشنبه مورخ 91/8/17 
در ته��ران برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا، این 
جلسه با حضور دکتر حسن امین لو مشاور وزیر 
و دبیر مجامع، شوراها و هیات امناء دانشگاههای 
علوم پزش��کی، دکت��ر اعرابی رئیس دانش��گاه، 
اعض��اء هیأت امناء و هیأت رئیس��ه دانش��گاه و 
نمایندگان معاونت های وزارت متبوع تش��کیل 
گردید.ش��ایان ذکر اس��ت همچنی��ن در ادامه، 
دستور کار مش��ترک و پیشنهادی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان مطرح و به تصویب اعضا رسید.

در پایان رییس دانش��گاه گزارشی  از فعالیتهای 
دانش��گاه ارائه نمود ک��ه اعضای هی��ات امنا از 
خدمات دانش��گاه  به ویژه پیش��رفت در راستای 

تحصیالت تکمیلی تقدیر و تشکر نمودند.

مدی��ر و قائم مقام رئیس بیمارس��تان متینی از 
راه اندازی کلینیِک بعد از ظهِر چش��م، گوش، 
حل��ق و بینی از روز ش��نبه 27 آب��ان ماه در این 
بیمارس��تان خبر داد.به گ��زارش وب دا، دکتر 
علی خندان گفت: درمانگاه چش��م بیمارس��تان 
روزهای ش��نبه لغای��ت چهارش��نبه و درمانگاه 
گوش، حلق و بینی روزهای شنبه، یکشنبه، سه 
ش��نبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 پذیرای 
بیم��اران خواهن��د بود.وی با اش��اره ب��ه اینکه 
متقاضیان می توانند از طریق نوبت دهی اینترنتی 
روزانه ب��رای دریافت نوب��ت درمانگاهها اقدام 
کنند، افزود: نوبت دهی حض��وری نیز هر روز 
رأس ساعت 15:30 در طبقه همکف ساختمان 

شماره 5 )مصلح( بیمارستان انجام می شود. 

یکصد و بیست و دومین نشست شورای برنامه  ریزی 
و توسعه اس��تان با حضور استاندار و مدیران استان 
از جمله رئیس دانش��گاه روز شنبه مورخ 91/8/6 
برگزار ش��د.به گزارش وب دا، اس��تاندار اصفهان 
در این نشست در خصوص سند راهبردی سالمت 
استان، پیشگیری را بس��یار کم هزینه تر و پرفایده 
ت��ر از درمان دانس��ت و گفت: با توج��ه به اینکه 
م��وارد بس��یاری از جمله محیط اجتماعی، س��طح 
س��واد، برخ��ورداری از حمایت ه��ای اجتماعی، 
اقتصاد، اش��تغال و... در سالمت انسان مؤثر است، 
لذا پیش��برد سند راهبردی س��المت همکاری کلیه 

دستگاه های اجرایی استان را می طلبد.    
دکتر ذاکر اصفهانی س��ند راهبردی سالمت 
اس��تان را که به همت دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان وکاش��ان تدوین ش��ده، جامع دانست 
و تصری��ح کرد:خوش��بختانه مدیران اس��تان با 
اش��راف کاملی که ب��ه حیطه مس��ئولیتی خود 
دارند اکثر مسائل و موارد را در نظر می گیرند.

در این جلس��ه که با حضور دکتر علیرضا ذاکر 
اس��تانداری،  اصفهانی، معاونی��ن، مدیران کل 
مدیران دس��تگاه های اجرایی اس��تان و برخی 
از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 
در اس��تانداری اصفهان برگزار ش��د، مصوبات 
کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی 
و همچنی��ن س��ند راهبردی بهداش��ت و درمان 
استان در برنامه پنجم توسعه طرح و بررسی شد.

تالش شما 
در راه اعتالی 

این مجموعه 
زمینه ساز

 کسب رتبه های 
برتر در

بخش های
مختلف 

تحقیقاتی، 
بهداشتی و 

درمانی
شده است.

رئی��س دانش��گاه در آئین تجلیل از بازنشس��تگان 
دانش��گاه در روز چهارش��نبه 91/8/24 گف��ت: ب��ه 
ثمر نشس��تن دس��تاوردهای دانش��گاه مرهون تالش 
بازنشستگان اس��ت.به گزارش وب دا، دکتر محمد 
حس��ین اعرابی افزود: تالش شما در راه اعتالی این 
مجموعه از بدو تاس��یس تاکنون زمینه س��از کسب 
رتبه های برت��ر در بخش های مختل��ف تحقیقاتی، 

بهداشتی و درمانی شده است.
وی، کسب این رتبه ها را از جمله افتخارات دانشگاه 
در بیس��ت و پنجمین سالگرد تاس��یس دانشگاه عنوان 
کرد.رئیس دانش��گاه در ادامه تصری��ح کرد: امیدوارم 
با بهبود ش��رایط اقتصادی بتوان به صورت شایس��ته و 
در ش��أن و منزلت بازنشس��تگان برای رف��ع پاره ای از 

مشکالت این قشر پیشکسوت گام برداریم.
پیش از س��خنان رئیس دانش��گاه، رئی��س کانون 
بازنشستگان دانشگاه، رئیس فدراسیون ورزش های 
صبحگاهی و یکی از بازنشس��تگان برجسته دانشگاه 
سخنرانی کردند.ش��ایان ذکر است در پایان مراسم، 
بازنشستگان نمونه کشوری س��ال 1390 لوح تقدیر 

خود را از رئیس دانشگاه دریافت کردند.

برپایی نمایشگاه ربع قرن فعالیت دانشگاه نماد همدلی کارکنان بود

جشن روز رادیولوژی در دانشگاه برگزار شد

همایش صمیمیت در محیط خانواده برگزار شددانشگاه موفق به کسب سه موافقت اصولی شد

یکی از 
مهمترین 

اهداف 
برگزاری 

این نمایشگاه 
به نمایش 

گذاشتن 
و ارائه 

دستاوردهای 
دانشگاه به 

آحاد مردم 
از زمان 
تاسیس 

تاکنون بود

این نمایشگاه به منظور بهره - 
من��دی از تجربیات در آینده 

تاکید کرد.
تقاض��ا  هم��کاران  از  وی 
با درک ش��رایط فعلی  کرد 
به  نس��بت  اقتصادی کش��ور 
بهینه  صرف هزینه و استفاده 
از امکان��ات و منابع موجود 

اقدام نمایند.
دکتر اعرابی ضمن آرزوی 
توفیق و س��المتی برای همه 
ای��ن  در  فع��ال  هم��کاران 
نمایشگاه خواستار مشارکت 
آن ه��ا در برنام��ه های آتی 

دانشگاه شد.
ش��ایان ذکر اس��ت در این 
مراس��م هر یک از مس��ئولین 
غرفه ها به بی��ان نقطه نظرات 
پیش��نهادی و مشکالت خود 
در طول برگزاری نمایش��گاه 
اس��ت  پرداختند.گفتن��ی 
بیس��ت و پنچ سال  نمایشگاه 
فعالیت دانشگاه علوم پزشکی 
کاش��ان از هفتم ت��ا هیجدهم 
آبان ماه سال جاری در محل 

بیمارستان نقوی برپا بود.

http://webda.kaums.ac.ir

پروفسور حس��ابی این روز به پاس گرامیداشت این 
دانشمند به نام روز رادیولوژی نامگذاری شده است.

وی با اش��اره به ضرورت حفاظت در برابر اش��عه 
ایک��س گفت: حفاظ��ت از بیماران و هم��کاران از 
مسئولیت های کارشناسان فعال در این حوزه است.

وی مراقبت از دس��تگاههای رادیول��وژی به ویژه 
ب��ا توجه به تحریم های اقتص��ادی را وظایف خطیر 

پرسنل بیمارستانی و دانشجویان عنوان کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت 8 نوامبر س��ال 1895 میالدی 
دانش��مند آلمان��ی ویلهم کن��راد رونتگ��ن در حین 
آزمای��ش لول��ه کروک��س متوج��ه وج��ود اش��عه 
در  تاکن��ون  س��ال  آن  از  و  ش��د   )X(نامجه��ول
رادیولوژی تش��خیصی و سی تی اسکن از این اشعه 

استفاده می شود.


