
همزمان با سال تحصیلی جدید:

449 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کاشان پذیرفته شدند

بیمار قلبی 65 ساله ای با اقدام به موقع نجات یافت رسانه ها، وزارت بهداشت را در اجرای برنامه پزشک خانواده یاری کنند

کسب رتبه دوم در چهارمین 
جشنواره فرهنگی کشور 

توسط دانشگاه علوم پزشکی

افتتاح ساختمان 
جدید االحداث مرکز مدیریت 

حوادث و فوریتهای پزشکی

برگزاری اولین
جشن استقرار نظام نوین 

مالی بخش سالمت

پیام ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان به مناسبت 

آغاز سال تحصیلی

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه
بیش از 40 درصد بیمارن 

قلبی ، چاق هستند

برگزاری جشن یک سالگی 
بخش جراحی قلب باز 

بیمارستان بهشتی

کمک یک میلیارد ریالی
خّیر کاشانی به بخش سالمت 

شهر برزک
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بیمار قلبی 65 س��اله ای با اقدام به موقع تیم کاردیولوژی و جراحی قلب باز مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی 
کاشان نجات یافت.

ب��ه گزارش وب دا، رئیس بخش جراحی قلب ب��از مرکز فوق تخصصی قلب و عروق  امام علی )ع( مجتمع 
بیمارس��تانی شهید بهشتی کاشان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مرد 65 ساله مبتال به بیماری عروق کرونر 

در اثر آریتمی قلبی و فیبریالسیون بطنی دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود.
دکتر محمد صادق پور عباس��ی با اش��اره به بس��تری ش��دن این بیم��ار در بخش مراقب��ت ویژه مجتمع 
بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  گفت: به علت چندین ایست قلبی، برای بیمار پمپ داخل آئورتی )بالون 
پمپ( تعبیه ش��د و به صورت اورژانس��ی به اتاق عمل جراحی قلب منتق��ل و تحت عمل بای پس عروق 

کرونر قرار گرفت.
دکتر محمد صادق پور عباسی  با اشاره به پایین بودن قدرت انقباظی قلب )EF( بیمار تصریح کرد: در حال 

حاضر وضعیت وی مطلوب است.
الزم به ذکر اس��ت تاکنون حدود 350 عمل جراحی قلب باز موفق در این مرکز انجام گرفته که نود درصد 

هزینه های درمان دولتی و نسبت به سایر مراکز درمانی ارزان تر است.
گفتن��ی اس��ت این مرکز به صورت ش��بانه روز با همکاری پرس��نل مج��رب اتاق عمل جراح��ی قلب باز و 
مراقبت های ویژه )ICU( با پیش��رفته ترین امکانات آماده ارائه خدمات درمانی )کلیه اعمال جراحی قلب( به 

همشهریان عزیز می باشد.

م��ردم  نماین��ده 
نه��ای  شهرس��ت 
و  آران  و  کاش��ان 
بی��دگل در مجلس 
ش��ورای اسالمی به 
سرپرس��ت  هم��راه 
و  بهداشت  ش��بکه 
شهرس��تان  درم��ان 
بی��دگل و   آران 

 از بیمارس��تان های 
سیدالشهداء و شهید 

رجایی این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش وب دا، عباس��علی منص��وری، نماینده 
مردم شهرس��تان ه��ای کاش��ان و آران و بیدگل در 
مجلس در این بازدید س��ه س��اعته در جریان بخشی 
از اقدمات انجام ش��ده و در دست اقدام و پروژه های 
عمرانی احداث ش��ده در س��طح ش��بکه بهداشت و 
درمان آران و بی��دگل قرار گرفت و نقطه نظرات و 

دیدگاه های خود را در این خصوص بیان کرد.
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
نی��ز در ای��ن دیدار ب��ه ارائ��ه توضیح��ات الزم در 
خصوص اقدامات صورت گرفته در بیمارستان های 

این شهرستان پرداخت.
دکتر س��ید محمد حسین مّکی با اش��اره به توسعه 

کوهنوردی  گروه 
دانش��گاه  همن��ورد 
و  پزش��کی  عل��وم 
خدم��ات بهداش��تی 
درمانی کاشان به بام 
ایران قله 5671 متری 

دماوند صعود کرد.
وب  گ��زارش  به 
برنام��ه  ای��ن  دا،در 
سه روزه که از روز 
م��ورخ  چهارش��نبه 

91/6/22 لغای��ت 91/6/24 ب��ه سرپرس��تی مهدی 
حاجی نوروزی برگزار شد، دوازده  نفر از اعضای 
گروه همنورد دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 

بهداشتی درمانی کاشان شرکت داشتند.
براساس این گزارش، این صعود در هوای بسیار 
س��رد )زیر صفر( و با باد شدید انجام شد که 6 نفر 
از اعضاء گروه کوهنوردی موفق به فتح قله شدند 
و بقیه اعضاء گروه توانس��تند ت��ا ارتفاع 4200 متر 

صعود کنند.
آقایان مهدی حاجی نوروزی، سید محمد افضلی، 
عل��ی اکبر محبی فر و خانمها  لیال س��حرخوان، لیال 
حاجی فروش و معصومه گندمی افراد صعود کننده 

به این قله بودند.

معاون بهداشتی دانشگاه اظهار داشت: اصحاب رسانه، وزارت بهداشت را در اجرای هر چه بهتر برنامه پزشک 
خانواده و نظام ارجاع یاری کنند.دکتر مروجی گفت: این برنامه با توجه به اینکه در راستای اجرای سیاست های 
ابالغی رهبر معظم انقالب در بخش س��المت و قانون برنامه پنجم توس��عه و اصالح نظام سالمت انجام می شود، 
از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. وی افزود: همچنین، اجرای برنامه پزش��ک خانواده و نظام ارجاع عالوه بر 
ایجاد تحول و انقالبی عظیم در حوزه بهداشت، زمینه ساز ارتقای سطح سالمت عمومی است. وی تصریح کرد: 
عدالت در س��المت و افزایش پاسخگویی به مردم، حذف تقاضای القایی با تغییر روش پرداخت، اصالح الگوی 
مصرف و کاهش پرداخت از جیب مردم و ارتقای س��المت با بکارگیری پرونده و س��امانه الکترونیک از دیگر 

اهداف اجرای این برنامه است.
 وی تاکید کرد: در برنامه پزش��ک خانواده و نظام ارجاع، خدمات و مراقبت های سالمت در سه سطح به مردم 
ارائه می ش��ود که س��طح یک پایگاه و مطب پزشک خانواده، سطح دو واحدهای تخصصی و سطح سه خدمات 
فوق تخصصی را در بر می گیرد. وی یادآور ش��د: در برنامه پزش��ک خانواده ویزیت و خدمات تیم سالمت در 
س��طح یک برای مردم رایگان است. وی اظهار داشت: پزش��ک خانواده موظف است در ساعات مقرر از طریق 
مرکز پیام به تمامی تماس های تلفنی افراد تحت پوش��ش پاس��خ داده و نس��بت به ارایه مشاوره و راهنمایی الزم 
اقدام کند. وی گفت: انعکاس اخبار و اطالع رسانی پیرامون اهمیت و مزایای اجرای این برنامه اقدامی است که 
خبرنگاران می توانند آن را به درس��تی انجام دهند. دکتر مروجی افزود: این مس��اله با توجه به اینکه مردم یکی از 

مهم ترین عوامل اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.  

فضای فیزیکی بخش 
مراقب��ت ه��ای ویژه 
بیمارستان   )I.C.U(
ب��ا  سیدالش��هداء 
خیّری��ن  مش��ارکت 
دانشگاه  و  س��المت 
افزود:  پزشکی  علوم 
ای��ن بخش پ��س از 
تامین نیروی انس��انی 
ف��وق  و  متخص��ص 
تخصص، برنامه ریزی 
پشتیبانی جهت انجام مش��اوره های اورژانسی جهت 

بیماران افتتاح خواهد شد.
وی همچنی��ن در ادام��ه با اش��اره ب��ه راه اندازی 
برنامه H.I.S در بیمارس��تان سیدالشهداء گفت: هم 
 ،POST C.C.U اکنون پروژه های احداث بخش
ساختمان بی خطر ساز پسماند، آسانسور و ساختمان 
محل اسکان پزش��کان متخصص و کادر درمانی در 

این بیمارستان در حال انجام است.
وی گفت: امیدواریم به ی��اری خداوند متعال و با 
کمک مسئولین بتوانیم هرچه سریعتر پروژه های در 
حال س��اخت را به بهره برداری رس��انده و خدمات 
ارزنده و قابل قبولی را به مردم شهرستان ارائه نماییم.

گروه کوهنوردی همنورد دانشگاه به قله دماوند صعود کردبازدید نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل از بیمارستانها

ش��رکت  اس��امی 
ای��ن  در  کنن��دگان 
به ش��رح ذیل  برنامه 

می باشد:
آقایان:

حاج���ی  مه���دی 
س��ید  ، ی ز و ر نو
 ، فضل��ی ا محمد
علی  امانتی،  علیرضا 
اکب��ر محب��ی ف��ر و 

محمودکشایی 
خانمه�ا: لیال سحرخوان، لیال حاجی فروش، زهره 
فالح، فاطم��ه معصوم��ی، معصومه گندم��ی، زهرا 

ایلیاتی و ام البنین مومنی
شایان ذکر اس��ت قله دماوند به عنوان بلندترین قله 
ایران و بلندترین آتشفشان خاورمیانه شناخته می شود. 
این قله از قلل رش��ته کوه البرز مرکزی می باشد که 
در 69 کیلومتری شمال شرقی تهران و 26 کیلومتری 

شهردماوند واقع شده است.
گفتنی اس��ت گروه کوهنوردی همنورد دانشگاه 
علوم پزش��کی کاشان جهت آمادگی برای صعود به 
دماوند، به قله های دومیر و کرکس صعود داش��ت 
و صعود به دماوند برای اولین بار از تاریخ تاس��یس 

دانشگاه انجام شده است.
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تجدید میثاق با آرمان های شهداء 
در آغاز سال تحصیلی  

دانش��جویان دانش��گاه عل��وم پزش��کی و 
خدم��ات بهداش��تی درمانی کاش��ان س��ال 
تحصیل��ی جدی��د را در جوار مزار ش��هدای 

گمنام دانشگاه آغاز کردند.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئی��س دانش��گاه علوم 
پزشکی در این مراسم ضمن عرض خیر مقدم، 
تقارن س��ال تحصیلی جدید را با دهه کرامت و 

هفته دفاع مقدس تبریک گفت.
اف��زود:  اعراب��ی  حس��ین  محم��د  دکت��ر 
نامگ��ذاری هفته دفاع مقدس بهانه ای جهت 
گرامیداش��ت دالورمردیه��ا، رش��ادت ها و 
ایثارگ��ری های هزاران جوانی اس��ت که از 
تم��ام وجود خود برای دف��اع از آرمان های 

انقالب اسالمی گذاشتند.
وی اف��زود: پ��رورش جوانان مومن��ی که از 
وجود پر برکت آنان انقالب مستمر و با قدرت 
به کار خود ادامه می دهد از برکات هشت سال 

دفاع مقدس است.
وی تصریح ک��رد: وظیفه اعضاء هیأت علمی 
و دانش��جویان، حفظ و انتقال این میراث عظیم 

به نسل های آینده است.
دکت��ر اعرابی با اش��اره به اینکه دنیای س��لطه 
ب��رای مقابله ب��ا اصل و صدور انق��الب از هیچ 
تالش��ی دریغ نکرده است، اظهار داشت: حفظ 
و گس��ترش انقالب اسالمی به خاطر ایثارگریها 

و رشادت های این جوانان است.
دکتر محمد حسین اعرابی با بیان اینکه جامعه 
دانش��گاهی ای��ن دالوردی ه��ا را ارج می نهد، 
اذع��ان داش��ت: بایس��تی در مقاب��ل این جنگ 
هوش��مند و تحریمها با درایت، دقت، مقاومت 

و صالبت عمل کرد.
وی گفت: خداوند را شاکریم که این فرصت 
را ب��ه ما داد تا س��ال تحصیلی جدید را از جوار 

گلزار شهداء آغاز کنیم.
دکتر اعرابی در پایان س��خنان خود برای تمام 
دانشگاهیان سالی سرشار از موفقیت و توفیق از 

درگاه ایزد منان آرزو کرد.
گفتنی اس��ت این مراس��م با حض��ور رئیس، 
مسئولین و جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 
برگزار ش��د و با اهداء ش��اخه گل و نثار فاتحه 
به روح پر فتوح ش��هداء گمنام دانش��گاه علوم 

پزشکی کاشان پایان یافت.

تجدید میثاق با آرمان های شهدا
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پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان دانشگاه از فروردین تا شهریور ماه سال 91معرفي پیشکسوتان عرصه سالمت

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 84 برگزار شد

 پیام ریاست دانشگاه به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی
بسم ا... الرحمن الرحیم

سپاس و ستایش پروردگاری را سزد که خالق لوح 
و قلم است و آفریننده انسان از عدم.

اس��ماء خویش را ب��ه آدمی تعلیم داد و رس��والن 
خویش را با کتاب و حکمت فرو فرس��تاد تا خالیق 
را بس��وی خالق هدای��ت نموده و قل��وب آنان را به 

گوهر تزکیه بیارایند.
عل��م و دانش الزمه ایمان و موهبتی الهی اس��ت و 
دانشگاه جایگاه معرفت، کانون جوشش و منبع تولید 

دانش و فرهنگ است. 
دانشگاه بستر ساز پیش��رفت مادی و تکامل معنوی 
جامعه و ب��ه فرموده بنیانگذار جمهور اس��المی، مبدا 

تمام تحوالت کشور است.
ذات اق��دس اله��ی را بخاط��ر توفی��ق حضور در 
دانشگاه ش��اکریم و مفتخریم که با نام او و استعانت 
از خزانه بی پایان عنایت و به امید کس��ب رضایتش، 

سال تحصیلی 92-91 را آغاز نماییم.
عزیزان دانش�جو، اس�اتید گرانق�در، مدیران و 

کارکنان محترم: 
شروع س��ال تحصیلی جدید را خدمت شما اعضا 
خانواده بزرگ دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان تبریک ع��رض نموده و 
ایامی سرشار از موفقیت برای یکایک شما گرامیان 

آرزومندم.
به دانش��جویان جدیدالورود تبریک ویژه گفته و 
از آن��ان می خواهم اکنون که ب��ه لطف پروردگار 
و با دعای خیر والدین، تالش ش��ما در رس��یدن به 
دانش��گاه نتیجه داده، عزم خ��ود را برای مجاهدتی 
بزرگتر از ورود به دانش��گاه یعن��ی دانش اندوزی 
و معرف��ت آم��وزی جزم کرده و در صدد کس��ب 
افتخارات بیش��تر برای خ��ود، خانواده خود و میهن 

عزیز باشید. 
عزیزان من ، فرصت دانش��جویی شما در سالهایی 
نه چندان دور به پایان می رس��د شایس��ته است پیش 
از آنکه این فرصت چندس��اله س��پری شود، ارزش 
م��داری، کس��ب معرف��ت و بصیرت، جه��اد علمی 
و پژوهش مح��وری را در خود نهادین��ه کنید تا در 
س��الهای پس از آن، زمینه س��از س��عادت دنیوی و 
اخروی و راهگش��ای زندگی فردی و اجتماعی شما 
در عرصه های مختلف باش��د، چه در عرصه خدمت 
ب��ه همنوع و رفع آالم نیازمندان و چه در عرصه فتح 

قله افتخارات علمی بیشتر.
دانش��گاهیان گرامی ، در آغاز س��ال تحصیلی که 
مصادف با هفته دفاع مقدس می باش��د، یاد و خاطره 
ش��هیدان این مرز و بوم را گرامی داش��ته هم پیمان 
میش��ویم راه آنان را در سنگر علم و دانش و با جهاد 

علمی و دفاع از ارزشها تداوم بخشیم.
 همچنین ش��هادت رئیس مذه��ب جعفری امام 
عاش��ق حض�رت امام صادق )ع( که دانش��مندان 
بزرگ ش��یعه مفتخر به علم آموزی از دانش��گاه 
وی هس��تند را تس��لیت گفته، از درگاه باریتعالی 
س��المت اندیشه و پیشرفت علمی جامعه شیعی را 

مسئلت می نمایم.
اساتید ارجمند، امروز جهاد علمی جبهه ای است 
که دانش��گاهها س��نگرهای آن و ش��ما بزرگواران 
فرماندهان آن هس��تید. نق��ش تعیین کننده اس��اتید 
دانشگاه در استقالل و اقتدار علمی کشور بر دوست 

و دشمن پوشیده نیست.
 دش��منان ای��ن مرز و ب��وم گاه در ص��دد از میان 
برداش��تن فرمانده��ان جبهه علمی کش��ور و زمانی 
در ص��دد نفوذ به این جبهه به ش��یوه ها و روش��های 

مختلف هستند.
 بر ماس��ت که ضمن هوش��یاری و درک موقعیت 
حس��اس کنونی ب��ا همدلی و تعامل ب��ا یکدیگر، بر 
تالش خود جهت گس��ترش کمی و کیفی آموزش 
و کارب��ردی ک��ردن پژوهش بیافزایی��م و خود را به 

مرزهای دانش برسانیم.
این تالش و تعامل در جهت تحقق اهداف نقش��ه 
علمی س��المت دانش��گاه که در راس��تای آرمانهای 
کالن نظام در بعد علمی است، از انتظارات اینجانب 

می باشد.
از همه مدیران و کارکنان دانش��گاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان نیز می خواهم 
بیش از پیش بس��تر مناس��ب ب��رای ارائ��ه خدمات 
آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی بیشتر و بهتر 
را فراهم آورند. باش��د که ثمره این تالش گروهی، 
خرسندی مردم و رضایت حق تعالی را در پی داشته 
باش��د. توفیق روز افزون تمامی تالشگران دانشگاه 

را خواستارم.  

نام ونام خانوادگي:  
محم�د عط�اردی 

تاریخ تولد: 1327
تاریخ استخدام: 

54/4/4
تاریخ بازنشستگي: 

82/4/4
آخرین سمت شغلي:  

کاردان رادیولوژی وسرپرست رادیولوژی مرکز شبیه خوانی
آخرین مدرک تحصیلي: فوق دیپلم رادیولوژی 

سوابق اجرایي:
در ابتدای اس��تخدام از سال 54 تا بهار سال 58 
در مرکز مبارزه با س��ل که در محل س��تاد فعلی 
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان بود وبعد از آن 
ح��دود 7 الی 8 م��اه در بیمارس��تان متینی انجام 
وظیفه نمودم و پ��س از اینکه مرکز تصادفات به 
بیمارس��تان نقوی منتقل ش��د در بیمارستان نقوی 
مش��غول به کار بودم تا اینکه در زمس��تان س��ال 
59  جهت تجهیز زایش��گاه به هم��راه چند نفر از 
پزش��کان وکارشناس��ان  دیگر ماموریت یافته تا 
مرکز زنان بیمارس��تان را راه ان��دازی نمایم و از 
آن تاریخ تا پای��ان خدمت در بخش رادیولوژی 
مرکز ش��بیه خوانی به عنوان سرپرست و مسئول 

فنی بوده و به افتخار بازنشستگی نائل آمدم.
خاطره:  

در ش��غل درمان��ی ه��ر لحظه خاط��رات تلخ و 
ش��یرین زیاد وجود دارد.در س��ال 59 زمانی که 
آقای دکت��ر زارع رئیس مرک��ز اورژانس نقوی 
بودند و من هم تکنسین شیفت عصر بودم کودک 
حدود یکس��اله ای در حال خفگی آوردند که راه 
تنفس��ی کودک با یک حبه انگور مس��دود شده 
بود هر چه تالش ش��د حب��ه انگور بی��رون نیامد 
در آخری��ن لحظات با وارونه ک��ردن کودک و 
ضربه زدن به پشت طفل حبه انگور خارج و جان 
بچ��ه نجات پیدا کرد و موجب خوش��حالی مادر 

کودک شد. لحظه شیرینی برای من بود.

نام ونام خانوادگی:
محمد صفی

تاریخ تولد: 1346
سال استخدام:1362
مدارک تحصیلي :

را  ابتدای��ي  دوره 
در روس��تا گذراندم 
و به عل��ت فقر مالي 
ادام��ه  از  خان��واده 

تحصیل باز ماندم وجهت کمک به خانواده ام در 
ش��غل قالي بافي و کش��اورزي مشغول کار شدم. 
در س��ال 80 در مجتمع رزمندگان ادامه تحصیل 

دادم و دیپلم گرفتم.
عنوان ایثارگري: رزمنده و جانباز 55 درصد

مدت خدمت در جبهه: 1 سال و 4 ماه
سوابق کاري:

 از س��ال 1362 الی1366 در بهداري کامو بصورت 
قراردادي به کارگرفته ش��دم ، سپس به صورت نیروی 
رس��مي دانش��گاه علوم پزش��کي اصفهان استخدام و 
درش��هر میمه مش��غول به کار ش��دم و بعد از مدتی به 
کاش��ان منتقل گردیدم. از سال 80 در قسمت صندوق 
درمانگاه گالبچي مش��غول به کار ش��دم و همزمان در 

روستاي کامو هم کشاورزي مي کنم. 
خاطره: 

در منطقه ش��یلر )مریوان( موض��ع ما به طریقی 
بود که در معرض دید عراقي ها بودیم. یک روز 
بعدازظهر که نی��روي خودي ما، نیروهاي عراقي 
را زی��ر آتش توپخانه قرار دادند و آنها را مجبور 
ب��ه عقب نش��یني کردند، یک تیربارچي)ش��هید 
مهدي س��لماني آراني( که فشنگهایش تمام شده 
بود از من که جثه کوچکی داشتم خواست که از 
سنگرهای عراقی مهمات بیاورم، من هم به سنگر 
عراقي ها وارد شدم و براي آنها مهمات آوردم. 

معرفي ایثارگران دانشگاه

پیام تسلیت

مراسم جش��ن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی 
ورودی مهر 84 دانش��گاه به همراه خانواده هایش��ان 

در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر اس��ماعیل فخاریان، 
سرپرست دانشکده پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی  
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان در این مراسم 
برای دانش��جویان آرزوی موفقیت کرد و گفت: با 

 با پایان
 موفقیت آمیز 
دوره پزشکی 

دوره جدیدی از 
زندگی و فعالیت 

حرفه ای آغاز 
می شود.

پایان موفقیت آمیز دوره پزش��کی دوره جدیدی از 
زندگی و فعالیت حرفه ای آغاز می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در 
این آیین ضمن تبری��ک و آرزوی توفیق روزافزون 
برای دانش��جویان تصری��ح کرد: راهی را که ش��ما 
عزیزان انتخاب کردید س��خت و پرمسئولیت است، 

قدر و ارزش حرفه خود را بدانید.

دکت��ر داود خیرخ��واه ب��ا تاکید بر احت��رام به 
پیشکس��وتان و هم��کاران اظه��ار داش��ت: باید 
قدردان والدین و زحم��ات آنان بوده و زحماتی 
را ک��ه دیگران ب��رای موفقیت م��ا تحمل کردند 

فراموش نکنیم.
گفتنی است دانشجویان پزشکی دانشگاه در پایان 
این آیین سوگندنامه پزشکی خود را قرائت کردند.

 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده
 به جوار حضرت حق 

خانواده محترم رضایی که در غم  از دست دادن 
فرزند دلبندتان ، همکار عزیزمان آقای محمدرضا 

)هادی( رضایی  به سوگ نشسته اید. 
همکاران ارجمند:

 آقای�ان دکت�ر احم�د طالبیان و عل�ی اکبر علی 
اکب�ری ک��ه در غ��م  از دس��ت دادن پ����در به 

سوگ نشسته اید.
آق�ای مهندس عباس بهرامی که در غم از دست  

دادن مادر به سوگ نشسته اید.
آقای�ان دکت�ر احم�د خورش�یدی و حس�ینعلی 
صادق�ی ک��ه در غم  از دس��ت دادن عزیزانتان به 

سوگ نشسته اید.
  رواب�ط عمومي 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.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه
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اولین جشن استقرار نظام نوین مالی بخش سالمت برگزار شد

معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
کاش��ان از کس��ب رتبه دوم توس��ط این دانشگاه از 
میان 34 دانشگاه علوم پزشکی تیپ دو در چهارمین 

جشنواره فرهنگی دانشجویان کشور خبر داد.
ب��ه گزارش وب دا، دکتر طاه��ره مازوچی گفت: 
کس��ب 10 رتبه برتر توسط دانش��جویان دانشگاه و 
احراز رتبه دوم از لحاظ برپایی غرفه و ارائه آثار در 
این جش��نواره فرهنگی منجر به دستیابی دانشگاه به 

این مقام کشوری شد.
وی افزود: در این جش��نواره دانش��گاههای علوم 
پزش��کی بابل و کرمان به ترتیب مقام اول و سوم را 
در بین دانش��گاه های علوم پزش��کی تیپ دو کسب 

کردند.
وی با اش��اره به موضوع��ات و مضامین گوناگون 
فرهنگی غرفه دانش��گاه، گزارش در زمینه برگزاری 
اردوهای راهیان نور و جهادی، کارگاهها، همایشها 
و جشنها را از جمله موارد ارائه شده در این جشنواره 

عنوان کرد.
ب��ه گفته وی، در غرفه دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان لوح فش��رده کرس��یهای آزاداندیش��ی، 
گفتمانهای مهدویت، مراسمهای سالگرد شهدای 
گمن��ام، اردوهای جهادی و راهی��ان نور و اعجاز 
خلقت انسان، دفترچه های شکوه هجرت، زائران 
آفتاب، بس��ته ه��ای جالبیب، فل��ش کارت های 
خاطرات رهبری با تمثال مبارک ایشان، پمفلتهای 
چهل توش��ه اخالقی از بیانات مقام معظم رهبری، 

مراس��م تودیع و معارفه سرپرست مرکز پزشکی، 
آموزشی و درمانی اخوان کاشان روز سه شنبه مورخ 
91/6/28 در س��الن ش��هداء س��تاد مرکزی دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان در این مراسم 
ضم��ن تبری��ک دهه کرام��ت و اع��الم انزجار از 
توهین به س��احت مق��دس پیامبر اک��رم )ص(، از 
زحم��ات چندین س��ال دکتر افش��ین احمدوند در 
زم��ان تصدی این مس��ئولیت تقدی��ر و برای دکتر 
فاطمه س��ادات قریشی در راستای خدمت خالصانه 

آرزوی موفقیت کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، پذیرش مسئولیت را 
امانتی از س��وی خداوند متعال دانست و گفت: باید 

قدردان آن بود و به سرمنزل مقصود رساند.
وی با اش��اره به اینکه ارتقاء اعضاء هیأت علمی از 
مهم ترین ش��اخص های دانشگاه است، افزود: دکتر 
احمدوند شخصی دلس��وز، شایسته، زحمت کش و 

مسئولیت پذیر می باشد.
دکتر محم��د حس��ین اعرابی، بر ض��رورت نگاه 
سیس��تماتیک و جامع برای هر مدیری تاکید کرد و 
اظهار داش��ت: امیدوارم از تجربیات ایشان در آینده 
به ویژه در زمان انتقال بیمارستان به ساختمان جدید 

استفاده کنیم.
سرپرس��ت جدی��د این مرک��ز نیز در این جلس��ه 
مس��ئولیت را بارس��نگینی بر دوش افراد دانس��ت و 

اردوی خزرآباد ساری به همت مدیریت فرهنگی 
و فوق برنامه دانشگاه از 5 لغایت 9 شهریور ماه سال 
جاری با حضور 80 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه 

در مجتمع خزرآباد ساری برپا شد.
به گزارش وب دا، اجرای مس��ابقات ورزش��ی از 
جمله دارت، طناب زنی، طناب کشی و مچ اندازی و 

فرهنگی  مسابقات 
همچ��ون  هن��ری 
نقاش��ی،  خطاطی، 
عکاسی، دل نوشته 
مشاعره  و  حجاب 
بود  هایی  برنامه  از 
که مورد اس��تقبال 
دانشجویان  فراوان 

واقع شد.
بس��ته  تهی��ه    
بروشور  فرهنگی، 
خزرآب��اد  وی��ژه 
س��اری، ش��رکت 
مس��ابقات  در 
مذهب��ی، فرهنگی 

و جلس��ات پرس��ش و پاس��خ در خص��وص ازدواج 
و مهدوی��ت با حضور حجت االس��الم و المس��لمین 
شاهرخ، مش��اور فرهنگی معاون دانشجویی فرهنگی 
وزارت بهداشت از دیگر برنامه های این اردو بود. بنا 
به نظر حجت االس��الم و المسلمین شاهرخ حضور و 

کسب رتبه دوم در چهارمین جشنواره فرهنگی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اردوی خزرآباد ویژه دانشجویان دختر برگزار شدبرگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست بیمارستان اخوان
گفت: امیدوارم امانتدار خوبی باشم.

دکتر فاطمه س��ادات قریشی با اشاره به اینکه در 
س��ال تحصیلی جدید اولین دوره دس��تیاران روان 
پزشکی این بیمارس��تان فارغ التحصیل می شوند، 
افزود: این موفقیت س��بب س��رافرازی دانشگاه و 

بهره مندی مردم از این خدمات می شود.
وی توجه جامعه را به سالمت روان، نشانه پیشرفت 
آن جامعه دانس��ت و تصریح ک��رد: بهره برداری از 
س��اختمان جدید بیمارستان در انگ زدایی نسبت به 

بیماران بسیار موثر است.
دکتر فاطمه س��ادات قریش��ی تاکی��د کرد: روان 

پزشکان خود را وکیل بیمارانشان می دانند.
شایان ذکر است در آینده نزدیک مرکز پزشکی، 
آموزش��ی و درمانی اخوان به ساختمان کارگرنژاد 
که با همت و مش��ارکت خیّر در محوطه بیمارستان 

شهید بهشتی کاشان بنا شده است، انتقال می یابد.
الزم به ذکر اس��ت اه��دای لوح تقدیر از س��وی 
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشان و هدایایی از سوی مسئولین دانشگاه 
و بیمارس��تان ه��ا و کارکنان واحده��ای مذکور به 
دکت��ر افش��ین احمدون��د از دیگر برنام��ه های این 

مراسم بود.
گفتنی اس��ت در پایان ابالغ دکتر فاطمه سادات 
قریش��ی که به امضاء رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان رسیده بود، 

قرائت شد.

فعالیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در فعالیت ها و 
برنامه های فرهنگی به ویژه نماز جماعت و مسابقات 

از دانشگاه های دیگر چشمگیرتر بوده است.
شایان ذکر اس��ت مراس��م اختتامیه اردو در سالن 
اجتماع��ات مجتمع خزرآباد س��اری با حضور دکتر 
آیتی مع��اون وزیر و رئیس مرکز امور دانش��جویی 

و فرهنگ��ی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش��کی، حجت االسالم و المسلمین شاهرخ مشاور 
فرهنگی معاون وزیر بهداش��ت و مسئولین و فعاالن 
فرهنگی و دانشجویان دانشگاه برگزار شد و به رسم 

یادبود به برندگان مسابقات جوایزی اهدا شد.

کتاب حاضر مجموعه 
داروی��ی  اطالع��ات 
داروه��ای  اس��اس  ب��ر 
تجوی��ز  قاب��ل  مج��از 
کارشناس��ان  توس��ط 
ارش��د  کارشناس��ان  و 
آیی��ن  در  مامای��ی 
نام��ه تعیی��ن ح��دود و 
طبق  ماماها  صالحی��ت 
وزارت   1388 مصوب��ه 

بهداش��ت و آموزش پزشکی می باش��د. هدف اصلی 
از گ��ردآوری و تدوی��ن ای��ن کتاب افزایش س��طح 
توانایی در مدیریت و کاربری موثر و بهره بری بهتر از 

اطالعات دارویی است.  

هی��چ عبادت��ي باالتر 
هدای��ت  و  ارش��اد  از 
بن��دگان خ��داي متعال 
نیست. تربیت و هدایت 
ک��ودکان و جوان��ان و 
نوجوان��ان از مرتب��ه اي  
واال برخ��وردار اس��ت. 
پیش��وایان دی��ن ب��ه ما 
آموخته اند که از نس��ل 
نو غافل نش��ویم و آنان 

را براي رس��یدن به مقصد – که رسیدن به عظمتي است 
شایسته جانشیني خداوند شدن – کمک کنیم.

پیش��رفت و نش��اط و پویایي جامع��ه در گرو تالش 
جوانان است و جوانان هستند که فردا را مي سازند.

کش��ورهاي اس��تعماري به هم��ان اندازه ک��ه به فکر 
پیشرفت خود هس��تند؛ تالش مي کنند جلوي پیشرفت 
جوانان کشورهاي عقب افتاده و استعمار زده را بگیرند.
پ��س از انقالب جوان��ان پا به عرصه دان��ش و تولید 
گذاش��تند و امروز تمام درهاي ترقي و تکامل به سوي 

جوانان باز است؛ فقط همت خود آنان را مي طلبد.
هان ، اي جوانان بیدار به هوش باشید در تمام صحنه  ها 
در برابر توطئه ها و دسیس��ه هاي دشمن بایستید و خود 
را به س��الح ایمان و تقوي و علم و عقیده مس��لح کنید. 
حضور فعال در جلس��ات مذهبي، روي آوردن به قرآن 
و مفاهیم مترقي اس��الم، مطالعه کتب علمي و مذهبي و 
نزدیکي با علما و دانش��مندان دلس��وز، مي تواند شما را 

از حمله ناجوانمردانه  فرهنگ بیگانگان مصون بدارد.
کتاب حاضر نتیجه بحث هایي است که در آن جلسه هاي 
پ��ر برکت هفته اي یک ش��ب مطرح گردیده اس��ت و 
اینک با ویرایش در لباس کتاب به جوانان عزیز تقدیم 
م��ي گردد تا چ��راغ راه ف��رداي زندگي آن��ان گردد. 
مباحث مطرح ش��ده اگر چه کوتاه اس��ت اما بس��یاري 
از نیازه��اي جوانان جویاي حقیقت را با بیاني س��اده و 
روان بیان داشته و راز و رمز موفقیت و پیشرفت را پیش 
روي آنان گش��وده اس��ت.این کتاب از سري انتشارات 
نش��ر جمال و با قلم عباس رحیمي است و براي استفاده 
عموم عالقمندان در مجموعه کتابخانه هاي نهاد رهبري 

دانشگاه موجود مي باشد.

یکي از حقوق اساس��ي مردم دانستن و آگاهي است. 
آن ه��م در عص��ر ارتباط��ات و جامع��ه اطالعاتي که 
براس��اس آگاهي و دانایي استوار اس��ت. بدیهي است 
در این میان، آگاهي دادن  و اطالع رس��اني به مردم در 
زمینه س��المت و بهداش��ت، اولي تر و ابتدایي ترین حق 

مردم خواهد بود. 
ب��ا رویک��رد مدیریت جدی��د روابط عموم��ي مبني 
ب��ر ض��رورت مجهز ش��دن رواب��ط عمومي به س��الح 
قدرتمند رس��انه و توسعه بخش خبري، پایگاه خبري و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، همزمان با روز خبرنگار 
در مرداد ماه س��ال 89 با حضور وزیر محترم بهداشت، 
افتت��اح و ب��ه عنوان مرجع اعالم رس��مي اخب��ار حوزه 
بهداشت و درمان کشور به همه خبرگزاري ها، جراید، 

نشریات و رسانه هاي دیداري و شنیداري معرفي شد. 
با توجه به تش��کیل تحریریه وب دا به عنوان واحدي 
مس��تقل در روابط عمومي و به کارگی��ري خبرنگاران 
حرف��ه اي و نیز راه اندازي فایل ه��اي صوتي و تصویري 
وب دا، از یک س��و و نیز افزایش تعداد خبرهاي سایت 
و همچنین اس��تقبال رس��انه ها از اخبار وب دا، امس��ال 
همزم��ان با ده��ه مبارک فج��ر پایگاه خب��ري وزارت 
بهداش��ت، ب��ه نش��اني www.webda.ir  از س��ایت 
www.behdasht. اصلي وزارت بهداشت، به نشاني

gov.ir  تفکیک شد و وب دا در حال حاضر به عنوان 
پایگاه خبري مستقل به عنوان مرجع رسمي اعالم اخبار 
حوزه بهداش��ت و درمان کش��ور محسوب مي شود. در 
ای��ن پایگاه ضمن انتش��ار آخرین اخبار نظام س��المت، 
اخبار فرهنگ سازي سالمت نیز مورد توجه جدي قرار 
مي گیرد. زیرا براین باوری��م چنانچه بتوان هم فرهنگ 
پیش��گیري از ح��وادث و بیماري ها در جامع��ه را ارتقا 
داد و ه��م فرهنگ مربوط به ملح��وظ کردن معیارهاي 
سالمتي را در تمام تصمیم گیري ها لحاظ کرد، بي تردید 
با حفظ س��المت مردم، جلوي بس��یاري از هزینه ها نیز 
گرفته خواهد شد. در واقع رویکرد اصلي اطالع رساني 
وب دا، در نظر گرفتن اولویت بهداش��ت و پیش��گیري 
بر درمان و فرهنگ س��ازي س��المت و سپس آموزش و 
پژوهش پزشکي، مطابق با اهداف و ماموریت هاي اصلي 
وزارت بهداشت، تحقق ش��عار انسان سالم محور توسعه 
پایدار را مدنظر قرار دارد. به امید داشتن انسان هاي سالم 

در جامعه اي سالم و با نشاط.

معرفي سایت

جوان موفق
نوشته : عباس رحیمي

www.webda.ir

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

اطالعات دارویی مامایی

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

اولین جش��نواره نظام نوین مالی بخش س��المت با 
حضور مدیران چند وزارتخانه و سازمان برگزار شد.

به گزارش وب دا در این جش��نواره که در س��الن 
همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برگزار ش��د در خصوص اس��تقرار نظام نوین 

امور مالی دانشگاه 
آماده سازی و 
فراهم نمودن 

بسترهای الزم 
جهت اجرای

 فاز دوم
 نظام نوین مالی 

تحت عنوان قیمت 
تمام شده را 

شروع و
 امیدواریم

 هرچه زودتر 
مراحل عملیاتی 

آن آغاز شود.

مالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و دانش��گاه های علوم پزشکی کشور به عنوان اولین 
دس��تگاه اجرا کننده نظ��ام حس��ابداری تعهدی در 

کشور اطالع رسانی شد.
بن��ا بر ای��ن گزارش در حاش��یه این جش��نواره 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور و معاونت های 
وزارت اقتص��اد و دارایی و چند س��ازمان دیگر 
غرفه هایی را برای معرفی دستاوردهای این نظام 
نوین برپا کردند که با اس��تقبال خوب شرکت - 
کنندگان در همایش مواجه ش��د و دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان نیز در 
این راستا غرفه ای برپا کرد.

مدیر مالی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان گفت: 
نظام نوین مالی در بخش س��المت به اس��تناد برنامه 
چهارم توس��عه از س��ال 86 در دانش��گاههای علوم 
پزش��کی کشور ش��روع ش��ده ولی دانش��گاه علوم 
پزشکی کاشان به استناد مصوبه هیات امناء از ابتدای 

سال 1389 اجرای آن را آغاز کرده است.
سید محمد بهشتی افزود: اگرچه تغییر این سیستم، 
بخ��ش ه��ای مال��ی و غیرمال��ی را با چال��ش های 
جدی روبرو س��اخته، ولی ب��ا همفکری و همکاری 
کارشناس��ان امور مالی دانشگاه بسیاری از مشکالت 
و موانع برطرف و در حال حاضر این سیستم در حال 

اجرا می باشد.
وی تصریح کرد: امور مالی دانشگاه، آماده سازی 
و فراه��م نمودن بس��ترهای الزم جه��ت اجرای فاز 
دوم نظ��ام نوین مالی تحت عنوان قیمت تمام ش��ده 
را ش��روع و امیدواریم هرچه زودتر مراحل عملیاتی 

آن آغاز شود.
شایان ذکر است معاونان وزارت اقتصاد و دارایی، 
دیوان محاس��بات، سازمان بازرس��ی، رئیس شورای 
سیاس��تگذاری و معاونان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از مدعوین و سخنرانان این همایش 
بودند.گفتنی است رئیس دانشگاه به همراه جمعی از 
مس��ئولین و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

در این آیین حضور داشتند.

جوانان و دانش��جویان و مطالبات مقام معظم رهبری 
از معاونی��ن، مدیران، دانش��جویان و فعاالن فرهنگی 
دانش��گاهها طبق موضوع ویژه جشنواره از فعالیتهای 
دیگ��ر غرف��ه دانش��گاه بود که ب��ه رس��م یادبود به 

برندگان جوایز نفیسی اهدا شد.
فرهنگ��ی  جش��نواره  چهارمی��ن  اس��ت  گفتن��ی 
دانشجویان دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور از 
تاریخ دوم تا شش��م شهریور ماه سال جاری به مدت 
سه روز در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
اس��امی دانشجویان دانش��گاه که در این جشنواره 

موفق به کسب رتبه شدند به قرار ذیل می باشد:
- مهال مدنی مقام اول رشته دست بافت بخش هنری
- طاهره اکرمی پور مقام دوم رشته خوشنویسی ثلث 

بخش هنری
- فری��ده عصاریان مق��ام دوم رش��ته دکلمه خوانی 

بخش معارف اسالمی
- فائزه حیدری مقام سوم رشته  مقاله علمی، پژوهشی 

بخش پژوهشی
- نوید خدایی تهرانی بخش ویژه رشته خاطره نویسی
- مهدی صالحی بخش ویژه در رشته مقاله پژوهشی

- اعظم رضایی شایس��ته تقدیر رش��ته شیش��ه گری 
بخش هنری

- پریسا خیری شایسته تقدیر رشته دست بافت بخش هنری
- رضوان خداوردی شایس��ته تقدیر رش��ته نشریات 

برتر در زمینه ادبی بخش نشریات
- حامد عدالت شایسته تقدیر رشته عکاسی بخش هنری

معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه اظهار داشت: 
با توجه به سخنان مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
و اهمی��ت موضوع میانمار پوس��ترهایی از جنایات، 
اذیت و آزارهای وارد ش��ده به مردم مظلوم میانمار 

نیز تهیه و در نمایشگاه به نمایش در آمد.

دکتر طاهره مازوچی اذعان داشت: معرفی شهدای 
گمن��ام دانش��گاه و دفترچ��ه های راهب��رد فرهنگی 
دانشگاه از بخش های مورد استقبال بازدیدکنندگان 
بود.شایان ذکر است برپایی مسابقه از ترجمه زیارت 
جامع��ه کبیره، بیانات مقام معظ��م رهبری خطاب به 

ضوابط و قوانین پوش��ش در دانش��گاه های جهان 
نیز برای بازدیدکنندگان عرضه ش��ده است.دکتر 
مازوچی با اشاره به موضوعات ویژه این جشنواره 
شامل اخالق پزش��کی و ذکر مناقب حضرت امام 
هادی )ع( تصریح کرد:  تهیه دو پوس��تر با عنوان 

››حریم والیت‹‹ و ››روس��یاهان همیش��ه تاریخ‹‹ 
در غرفه دانش��گاه مربوط به ای��ن بخش بود که به 
ش��کلی ویژه به معرفی افرادی که تاکنون به مقام 
واالی پیامب��ر )ص( و ائمه اطهار )ع( اهانت کرده 

بودند، می پرداخت.
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449 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کاشان پذیرفته شدند

تربیت دانشجویان فرهیخته مهم ترین رسالت دانشگاه است

رئیس دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بازدید کرد
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معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه گفت: تربیت 
دانش��جویان فرهیخته و مومن جهت ورود موفقیت 

آمیز به جامعه، مهم ترین رسالت دانشگاه است.
دکت��ر طاهره مازوچی در گفتگ��و با وب دا ضمن 
تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، فراهم سازی 
محیطی فرهنگ��ی و به دور از دغدغه های گوناگون 
دانش��جویی برای رس��یدن به دو هدف مهم دانشگاه 
یعنی آم��وزش و پژوهش از یک س��و و پرورش از 
سویی دیگر مهم ترین استراتژی دانشگاه دانست.وی 
گفت: در راستای رسیدن به این اهداف این معاونت 
توانسته است در سال های اخیر، مقام اول در دو سال 
متوالی در جشنواره قرآنی دانشجویان علوم پزشکی 
کشور، مقام دوم جشنواره فرهنگی دانشجویان، رتبه - 
های ورزش��ی در المپیادهای دانشجویی و مسابقات 

کشوری و منطقه ای را کسب کند.
دکتر مازوچی با اش��اره به کمبود فضای اس��کان 
خوابگاهی در س��ال جاری افزود: این دانش��گاه در 
حال حاضر دارای 4 خوابگاه دانش��جویی با ظرفیت 
اسکان 1200 نفر می باشد که خوابگاه های دخترانه 
الزهرا )س( و امام علی )ع( 900 نفر و خوابگاه های 
پس��رانه اندیشه و الغدیر 300 نفر از دانشجویان را در 
خود اسکان داده اند.وی تصریح کرد: ساخت یک 
خوابگاه 240 نفره دانشجویی نیز از جمله پروژه های 

در دست احداث دانشگاه است.
وی در خصوص امکانات رفاهی و آموزش��ی که 
در خوابگاه ها به دانش��جویان ارائه می ش��ود، اظهار 
داش��ت: ای��ن خوابگاهها به س��الن ه��ای مطالعه و 
ورزشی، اتاق رایانه و پوشش اینترنت، اتاق مشاوره، 
نمازخانه، اتاق تلویزیون، فروشگاه مواد غذایی و .... 
مجهز می باش��ند.وی  در زمین��ه امکانات و خدمات 
ورزشی دانشگاه ادامه داد: استخر سرپوشیده، زمین 
چمن و س��الن ب��زرگ و چند منظ��وره اداره تربیت 
بدنی شامل زمین والیبال، فوتسال، هندبال، بسکتبال، 

بدمینتون و ... از جمله این امکانات می باشد.
دکتر مازوچی با اشاره به فعالیت 30 رشته ورزشی 
یادآور ش��د: اداره تربیت بدنی دانشگاه دارای سالن 
و فضاهای اختصاصی برای رش��ته ه��ای تکواندو، 

معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گفت: همزمان با س��ال تحصیلی جدید 449 دانشجو 
در این دانش��گاه از طریق کنکور سراس��ری پذیرفته 
شدند.دکتر سالمی به مناس��بت سال تحصیلی جدید 
در گفتگ��و ب��ا وب دا با اش��اره به اینک��ه بیش از 70 
درصد این پذیرفته ش��دگان زن )322 نفر( و بقیه مرد 
)127 نفر( هستند، اظهار داشت: 72 درصد پذیرفته - 
ش��دگان امس��ال غیر بومی و بقیه بومی منطقه کاشان 

)کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود( هستند. 
وی با اشاره به تحصیل 2068 دانشجو در دانشگاه 
افزود: از این تعداد، 1825 نفر دانش��جویان پس��ر و 

مابقی دانشجویان دختر می باشند.
وی با اشاره به 53 رشته تحصیلی در دانشگاه تصریح 
کرد: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه سال 

تحصیلی جدید از تاریخ 91/7/1 شروع می شود.

دارت، تنیس روی میز، ش��طرنج، بدنس��ازی، پیست 
اس��ب س��واری، تیران��دازی با کمان و ش��نا اس��ت 
ک��ه به تازگی رش��ته ورزش��ی باس��تانی زورخانه و 
پهلوانی نیز فعال ش��ده اس��ت.وی  به تحت پوشش 
قرار دادن تمامی دانش��جویان به بیمه حوادث اشاره 
کرد و گفت: پرداخ��ت وام های مختلف تحصیلی، 
مس��کن، ودیع��ه مس��کن، وام  ض��روری، ازدواج، 

بیم��ه دانش��جویی، وام اعتباری خری��د کاال و ... از 
جمله تس��هیالت اعطایی دانش��گاه علوم پزشکی به 

دانشجویان متقاضی می باشد.
دکتر مازوچی در ادامه اظهار داشت: اداره مشاوره 
و راهنمایی دانش��گاه وظیفه ارزیابی روان ش��ناختی 
دانش��جویان جدیدال��ورود، برگ��زاری کال س��های 
آموزش��ی توجیهی برای والدین را بر عهده داشته و 
در طول س��ال تحصیلی نیز خدمات مشاوره ای را به 

تمامی دانشجویان ارائه می دهد.
وی  با اش��اره به فراهم بودن زمینه های مختلف برای 
فعالی��ت فرهنگ��ی دانش��جویان گفت: در ح��ال حاضر 
دانشجویان عالقمند می توانند با مراجعه به امور فرهنگی 

•آقای حس��ین اکبری به عن��وان مدیر گروه 
اپیدمیولوژی و آمار زیس��تی دانشکده بهداشت 

از تاریخ 91/6/28 به مدت دو سال
•آقایان دکتر روح ا.. دهقانی، دکتر محس��ن 
ادی��ب حاج باقری، دکتر س��ید علی مس��عود و 
خان��م زهره س��ادات به عن��وان اعض��ای مرکز 
تحقیقات پرس��تاری تروم��ا دانش��گاه از تاریخ 

91/6/21 به مدت دو سال
•خان��م دکت��ر فاطمه رنگرز ج��دی به عنوان 
مدی��ر گ��روه مدیری��ت و فن��اوری اطالع��ات 
سالمت دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 91/6/18  

به مدت یکسال
•آق��ای ی��دا.. رمضانی به عن��وان مدیر گروه 
بهداشت عمومی دانشگاه از تاریخ 91/6/18  به 

مدت دو سال
•آقای عباس کرس��وی به عن��وان دبیر کمیته  
اجرایی مراس��م بزرگداش��ت بیس��ت و پنجمین 

سالگرد تاسیس دانشگاه از تاریخ 91/6/8
•آقایان دکتر محمد حسین مکی ، دکتر رضا 
رزاق��ی و دکتر احمد طالبیان ب��ه عنوان اعضای 
ش��ورای اخ��الق پزش��کی دانش��گاه از تاریخ 

91/6/8 به مدت دو سال
•آقای دکتر محس��ن تقی زاده به عنوان رئیس 
و عضو  مرک��ز تحقیقات بیوش��یمی و تغذیه در 
بیماریه��ای متابولیک دانش��گاه  و آق��ای دکتر 
س��ید مهدی میرهاش��می به عنوان معاون و عضو 
این مرکز وآقای دکتر ذات اله عاصمی به عنوان 
عضو این مرکز از تاریخ 91/6/5 به مدت دو سال
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کارگاه خبرنویسی ویژه رابطین روابط 

عمومی دانشگاه برگزار شد

برگزاری بیستمین جلسه شورای امربه 
معروف و نهی از منکر 

کارگاه خبرنویسی ویژه رابطین روابط عمومی 
دانش��گاه با تدریس دبیر خانه مطبوعات اس��تان 

اصفهان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، علیرض��ا کاش��انی نژاد، 
مدیر روابط عمومی دانش��گاه در این کارگاه از 
ش��رکت کنندگان خواس��ت حداکثر بهره را از 

این جلسه برده و فرصت را از دست ندهند.
دبی��ر خان��ه مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان 
اصفه��ان نی��ز در این جلس��ه رواب��ط عمومی را 
موتور فکری هر سازمان دانست و گفت: روابط 
عموم��ی باید ب��ه عنوان مش��اور مدیران ارش��د 

سازمان در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شود.
منصور گلناری افزود: با وجود اینکه در متون علمی 
وظای��ف روابط عمومی مش��خص و معین می باش��د 
متاس��فانه در س��ازمانها این اصول زیر پا گذاشته 
می شود.مدرس باشگاه خبرنگارن جوان اصفهان 
با تاکید بر توانمندسازی کارکنان روابط عمومی 
س��ازمانها تصریح ک��رد: تقوی��ت روابط عمومی 
هر س��ازمان موجب ارتقاء و پیشرفت آن سازمان 
میش��ود.گلناری در ادام��ه در خص��وص مباحثی 
ش��امل رس��انه ها و مفاهیم و اصول خبرنویسی به 
ش��رکت کنندگان در کارگاه آموزشهای الزم را 
ارائه داد و به مشکالت و مسائل آنان در این زمینه ها 

با بیان شیوا و رسا پاسخ گفت.
در  تمرینات��ی  پای��ان  در  ای��ن کارگاه  م��درس 
خصوص مباحث مطرح شده را به شرکت کنندگان 
ارائه کرد و از آنان خواس��ت پاسخ آن را در جلسه 
آین��ده آماده کنند.الزم به ذکر اس��ت روز اول این 
کارگاه دو روزه در تاریخ 91/6/20 برگزار ش��د و 

روز دوم آن در اوایل مهرماه برگزار می شود.
گفتن��ی اس��ت ای��ن کارگاه به هم��ت روابط 
عمومی دانشگاه در سالن اجتماعات دکتر محمد 

قریب دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.

بیستمین جلسه شورای امر به معروف و نهی از 
منکر دانش��گاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر 
اعضاء روز یکش��نبه مورخ 91/6/26 در س��الن 

شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، اعض��اء ش��ورای ام��ر 
به مع��روف و نه��ی از منک��ر دانش��گاه در این 
جلس��ه پیرامون ش��ناخت و آگاهی دانشجویان 
جدیدالورود دانشگاه در خصوص حفظ حجاب 
و شئونات اسالمی به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

آغاز ورود اطالعات خانوارهای کاشانی 
در سامانه خدمات سالمت ایرانیان

کارگاه آموزشی بیماری های منتقله 
از آب و غذا در دانشگاه برگزار شد

مشارکت دانشگاه در برگزاری 
مراسم ویژه هفته دفاع مقدس

مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاش��ان از آغاز ورود 
اطالعات خانوارهای ثبت نام شده برنامه پزشک 
خانواده شهرس��تان کاش��ان در س��امانه خدمات 

سالمت ایرانیان خبر داد.
به گ��زارش وب دا، دکتر س��ید علیرضا مروجی 
افزود: این فعالیت همزمان با ثبت نام مردم شهرستان 
کاش��ان در برنامه پزش��ک خان��واده و نظام ارجاع 

توسط معاونت بهداشتی دانشگاه انجام می شود.
وی با اش��اره به دسترس��ی کاربران جهت ثبت 
اطالعات در این س��امانه تصریح ک��رد: با ورود 
اطالعات خانوارها در س��امانه خدمات س��المت 
ایرانیان زمینه انجام معاینات اولیه پزشکی ثبت نام 

شدگان دراین طرح فراهم می گردد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه اظهار داش��ت: 
پزش��ک خانواده موظف اس��ت در س��اعات 
مقرر از طریق مرکز پیام )کال سنتر( به تمامی 
تماس های تلفنی افراد تحت پوش��ش پاس��خ 
داده و نسبت به ارایه مشاوره و راهنمایی الزم 

اقدام کند.
دکتر سید علیرضا مروجی، جمعیت زیر پوشش 
این برنامه در منطقه کاش��ان را بیش از 400 هزار 
نف��ر ذکر ک��رد و اذعان داش��ت: 241 پزش��ک 
عمومی و 130 پزش��ک متخصص برای شرکت 

در این برنامه اعالم آمادگی کرده اند.

کارگاه آموزش��ی بیماریه��ای منتقل��ه از آب 
و غ��ذا با حضور کلیه کارشناس��ان و کاردانهای 
مبارزه ب��ا بیماریها، بهداش��ت محیط و پرس��نل 
آزمایشگاه التور دانش��گاه در سالن دکتر محمد 

قریب دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه در 
این کارگاه با اش��اره به اهمیت بیماریهای منتقله 
از آب و غ��ذا، هماهنگ��ی و هم��کاری نزدیک 
کارشناس��ان مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط 
دانشگاه را عامل کنترل سریع این بیماریها دانست.
دکتر مروجی همچنین گزارش��دهی فوری را 
عامل کلیدی کنترل بیماریه��ای منتقله از آب و 

غذا  عنوان کرد.
محم��ود نعمتی��ان، کارش��ناس مس��ئول واحد 
بیماریه��ای واگیر دانش��گاه نیز در ای��ن کارگاه 
آموزش��ی به ارائه ن��کات کلیدی نظ��ام مراقبت 

بیماریهای منتقله از آب و غذا پرداخت.
الزم به ذکر است در این کارگاه هفت تیم کار 
گروهی تش��کیل ش��د و هرگروه به تبادل نظر و 

جمع بندی در این زمینه پرداختند.
گفتنی اس��ت در کارگاه ف��وق تیمهای کنترل 
طغی��ان بیماریها کلی��ه مراکز بهداش��تی درمانی 
شهرس��تان کاش��ان و آران و بی��دگل ب��ه ارائ��ه 
گزارش مشکالت بیماریهای منتقله از آب و غذا 
در سطح منطقه تحت پوشش خود پرداخته و راه 

حل های پیشنهادی را ارائه کردند.

دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان در برگزاری مراس��م ویژه هفته 

دفاع مقدس شهرستان کاشان مشارکت داشت.
به گ��زارش وب دا، مس��ئول رواب��ط عمومی 
دانش��گاه با اعالم این مطلب گف��ت: همزمان با 
آغاز هفته دفاع مقدس )31 شهریور ماه( مراسم 
رژه ای در کاش��ان برگزار شد که دانشگاه علوم 
پزش��کی کاشان پوش��ش درمانی و پذیرایی این 

مراسم را بر عهده داشت.
علیرضا کاش��انی نژاد افزود: اعزام دو دستگاه 
آمبوالن��س توس��ط مرک��ز مدیری��ت حوادث 
و فوریته��ای پزش��کی دانش��گاه و پذیرای��ی از 
ش��رکت کنندگان به همت پایگاه بس��یج حمزه 

سیدالشهداء دانشگاه صورت پذیرفت.
گفتنی اس��ت جمعی از مس��ئولین و کارکنان 

دانشگاه در این مراسم رژه حضور داشتند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشان در دومین روز ثبت نام از دانشجویان 
جدیدالورود با حضور در دانشکده پزشکی دانشگاه 
از چگونگ��ی و مراح��ل ثب��ت نام این دانش��جویان 

بازدید کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر محم��د حس��ین 
اعرابی در این بازدید از قس��مت سالمت سنجی 
دانش��جویان، مش��اوره خانواده ها و محل تکمیل 
و دریاف��ت فرم های اداره رفاه، فعالیت های امور 
فرهنگی، اداره تربیت بدنی، خوابگاه ها و کمیته 

می توان 
در دوران 

دانشجویی با 
برنامه ریزی 
دقیق بهترین 

استفاده و بهره 
را از فرصت ها 

داشت.

وی همچنی��ن در بخش��ی دیگر از س��خنان خود با 
اش��اره به افزایش  امکانات رفاهی و تحصیلی در س��ه 
دهه گذشته اظهار داش��ت: در حال حاضر رشته های 
تحصیل��ی، ظرفی��ت پذی��رش و تعداد دانش��گاه ها 

افزایش یافته است.
وی ، رش��د علمی در دانشگاه ها و اثر گذاری آن 
در جامع��ه و عرصه های بین المللی را از رخدادهای 

مهم بعد از انقالب اسالمی عنوان کرد.
دکتر س��المی با اش��اره به اینکه در سال 1363 در 
دومی��ن آزمون سراس��ری پس از انق��الب فرهنگی 
پذیرفته شده اس��ت، تاکید کرد: در آن زمان تعداد 
دانشگاه ها بسیار کم و ظرفیت پذیرش بسیار محدود 

و چیزی حدود 50 هزار نفر بود.
وی ضمن اشاره به قبول شدن در رشته مورد عالقه 
خود )فیزیول��وژی( و ادامه تحصیل تا آخرین مقطع 

یادآور ش��د: نگاه دانشجوی س��ال 63 با دانشجوی 
االن نس��بت ب��ه دانش��گاه کاماًل متفاوت اس��ت. در 
گذش��ته شاید تا پایان سال اول دانشجویان از بدیهی 
تری��ن قوانین دانش��گاه نیز بی اط��الع بودند. در آن 
زمان دانش��جویان در ش��رایط بمبارانه��ای عراق و 

برخی کمبودها تحصیل می کردند. 
دکتر سالمی فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به 
کلیه دانش��جویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید 
و خان��واده هایش��ان تبریک گفت و اظهار داش��ت: 
می توان در دوران دانش��جویی با برنامه ریزی دقیق 

بهترین استفاده و بهره را از فرصت ها داشت.
وی همچنی��ن هدر دادن وقت و هرز رفتن فرصتها 
در ای��ن دوران را بدتری��ن آف��ت دانس��ت، گفت:  
دانش��جویان عزیز امید و آینده کش��ور هستند و در 
ش��رایط کنونی که کش��ور خیز بزرگی در پیشرفت 
علمی برداش��ته است باید س��هم قابل قبولی در این 
زمینه داشته باشند.وی با تأکید بر اینکه این موقعیت 
ممت��از را ب��ه راحتی از دس��ت ندهید، اف��زود: قدر 
فرصت و موقعیتی را ک��ه از آن برخوردارید بدانید 
و با سپاس از درگاه الهی، با سعی و تالش خود حق 
مطلب و ش��کر نعمت را به جا آورید. آنچه شما در 
دوران تحصیل خود به دس��ت می آورید زمینه ساز 
آینده ای درخش��ان و پرثمر برای خود، دانش��گاه و 
کشور عزیزمان خواهد بود. پس دست از هیچ تالش 

و کوششی در مطالعه و یادگیری برندارید. 
وی در پای��ان س��خنان خود، برگزاری جلس��ات 
متعدد با کلیه دانش��جویان و نمایندگان آنها، تقویت 
اس��اتید راهنما و اس��اتید مش��اوره در دانشکده ها و 
برگزاری جلسات معارفه با دانشجویان جدیدالورود 
را از جمل��ه اقدام��ات معاونت آموزش��ی دانش��گاه 
در راس��تای افزایش ارتباط و تعامل با دانش��جویان 

دانشگاه عنوان کرد.

هنری عالوه بر همکاری مس��تقیم با واحد های مدیریت 
فرهنگی و شرکت در جشنواره ها در کانونهای فرهنگی، 
دانشجویی ش��امل کانون مهدویت )نسل انتظار(، شعر و 
ادب )نغم��ه(، هن��ری )فانوس(، قرآن و عترت، نش��اط، 
هالل احمر، کانون ایثار )ویژه دانش��جویان عضو س��تاد 
شاهد و ایثارگر( و تشکل های بسیج دانشجویی و جامعه 

اسالمی دانشجویان نیز فعالیت کنند.

دکت��ر مازوچی اف��زود: دانش��جویان م��ی توانند با 
عضوی��ت و فعالی��ت در این کانون ها و تش��کل ها از 
مزایای آن شامل اردوها، کارگاه های مهارتی، هنری، 
علمی، فرهنگی، سیاس��ی، قرآنی و ... بهره مند شوند.
وی خطاب به دانش��جویان تصریح کرد: برنامه ریزی 
دقیق و صحیح برای زمان خود به ویژه دوران تحصیل 
داش��ته باشند و بدانند که توانایی و قدرت اراده افراد، 
بس��یار زیاد است از این رو هیچگاه نپذیرند که کاری 
نشدنی اس��ت.وی  یادآور شد: قدر فرصت ها و تک 
تک لحظه ها را بدانند و از وقتش��ان به خوبی استفاده 
کنند که خیل��ی زود، این دوران می گذرد و مهم آن 

است که فرد از این زمان استفاده بهینه کرده باشد.

انضباطی دیدار داشت.
دکت��ر طاه��ره مازوچ��ی، مع��اون دانش��جویی 
فرهنگ��ی دانش��گاه  عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمان��ی کاش��ان نی��ز در ای��ن بازدید 
توضیحاتی در مورد روند ثبت نام، اقدامات انجام 
شده جهت رفاه و آسایش دانشجویان و همراهان 
آنها و تمهیدات صورت گرفته به منظور تس��ریع 

در فرایند ثبت نام را بیان نمود.
 ش��ایان ذکر اس��ت به هر دانش��جو در ب��دو ورود
 بس��ته ه��ای فرهنگ��ی، راهنمای دانش��گاه، نقش��ه 

شهرس��تان، پمفل��ت اداره ه��ای مش��اوره و رف��اه 
دانشجویی دانشجویان و ... اهدا و برای آنان پرونده 

سالمت تشکیل می شود.
گفتنی است ثبت نام دانشجویان جدیدالورود 
س��ال تحصیلی 92-91 دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداش��تی درمانی کاشان از صبح روز 
س��ه ش��نبه مورخ 28 ش��هریور ماه س��ال جاری 
ب��ه م��دت 3 روز در معاون��ت های آموزش��ی، 
دانش��جویی فرهنگی و دانش��کده های دانشگاه 

انجام شد.

ادامه از صفحه1



نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                               شماره 125. شهریور 1391           5
حیات

پویایی و انرژی مثبت، زمینه ساز موفقیت در کسب علم و دانش است

شکوفایی علمی دانشجو در گرو تحقیق و پژوهش است

در اردوی جهادی ساکنین بخش برزک بصورت رایگان ویزیت شدند

مشاهده لیست اسامی پزشکان مورد 
تایید بیمه ها در وب سایت دانشگاه

انجام عمل آپاندکتومی 
الپاروسکوپیک با یک برش

موردی از مرگ مادران باردار در 
منطقه کاشان رخ نداده است

رئیس کمیته تبلیغات، فرهنگی و اطالع رسانی 
برنامه پزش��ک خانواده دانش��گاه گفت: لیست 
اس��امی پزش��کان مورد تایید بیمه ه��ا در برنامه 
پزش��ک خانواده از طریق وب س��ایت دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان قابل مشاهده است.
به گزارش وب دا، دکتر مرتضی پنجه شاهی در 
جلسه کمیته اطالع رسانی برنامه پزشک خانواده 
اف��زود: چنانچه خانواده یا فرد فاقد پوش��ش بیمه 
باش��ند ابتدا باید با مراجعه به سازمانهای بیمه ای 
خدمات درمانی و تامین اجتماعی تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته و سپس جهت ثبت نام به پزشک 
خان��واده منتخب خود مراجعه کنن��د.وی تاکید 
کرد: پزشکان خانواده جهت ثبت نام خانوار حق 

دریافت حق الزحمه ندارند.
وی با اشاره به رایگان بودن ویزیت و خدمات 
بهداش��تی با ثبت نام در برنامه پزشک خانواده و 
نظام ارجاع تصریح کرد: داروهای مشمول بیمه 

نیز در این برنامه رایگان می باشد.
وی با اش��اره به اینکه مردم جهت ثبت نام در 
این برنامه س��ه ماه وقت دارند، اظهار داشت: به 
علت ظرفیت مش��خص پزش��کان خانواده، بهتر 
است ثبت نام  نزد پزش��کان خانواده منتخب در 

اسرع وقت انجام شود.
وی اذعان داش��ت: به منظور دسترس��ی آسان 
توصیه می شود پزشک مورد نظر از نزدیکترین 
پایگاه پزش��ک خان��واده، کلینی��ک و یا مرکز 

بهداشتی درمانی انتخاب گردد.
وی ش��د: افراد باید در انتخاب پزش��ک خانواده 
خود دقت کافی داشته باشند زیرا بیمه شده حداکثر 
می تواند 2 بار در سال، با اطالع به سازمانهای بیمه 
ای و با رعایت فاصله حداقل 3 ماه یکبار نس��بت به 

تغییر پزشک خانواده خود اقدام کند.
گفتنی اس��ت جهت کس��ب اطالعات بیشتر به 
پایگاه اینترنتی www.Kaums.ac.ir   مراجعه 
و ی��ا با ش��ماره تلفنه��ای 5424444) کاش��ان(  و 
2720204  )آران و بیدگل( تماس حاصل فرمائید.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در 
یک سال گذشته )از تاریخ 90/6/9 تا 91/6/21(، 
م��وردی از مرگ م��ادران ب��اردار در حوزه زیر 

پوشش این دانشگاه گزارش نشده است.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حسین اعرابی 
اف��زود: تدوین فرآین��د پذیرش م��ادران باردار 
ت��ا 42 روز پس از زایمان توس��ط واحد مامایی 
دانشگاه و تشکیل کمیته های دانشگاهی مراقبت 
مرگ مادر، زایمان ایمن و سالمت مادر و نوزاد 
از جمله اقدامات موثر این دانش��گاه برای تامین 

سالمت مادران و نوزادان است.
وی، تدوین فرآیند پذیرش مادران باردار را به 
معنای گزارش آنی س��وپروایزر یا مسئول شیفت 
بخش های مراقبتهای ویژه و بخش��های مختلف 
)اورژانس ،داخلی ،طبی ،.....( بیمارس��تان مبدا یا 
مقصد به واحد مامائی دانش��گاه در هر ساعت از 
شبانه روز از وضعیت سالمت مادر از لحظه اعزام 

یا پذیرش تا 42 روز بعد از زایمان عنوان کرد.
وی تصری��ح کرد: با انجام ای��ن اقدام پیگیری 
و حساسیت در مورد س��المت مادران باردار در 

بخش و بعد از ترخیص افزایش می یابد.
وی، اجرای مصوبه کمیته دانش��گاهی مراقبت 
م��رگ م��ادر در م��ورد ویزی��ت آنها توس��ط 
متخصصین آن��کال کمتر از نیم س��اعت بعد از 
ورود به مراکز درمان��ی را از دیگر فعالیت های 
این دانش��گاه برش��مرد.دکتر اعرابی تاکید کرد: 
با اقدامات انجام ش��ده، مشکل حدود 120 مادر 
پرخطر در یک سال گذشته برطرف شده است.

برای اولین بار در مجتمع بیمارس��تانی ش��هید 
بهش��تی کاشان دختر بچه 9 س��اله با یک برش، 
تح��ت عم��ل جراح��ی آپاندکتومی ب��ه روش 

الپاروسکوپیک قرار گرفت.
به گزارش وب دا، رئیس بیمارس��تان بهش��تی 
گفت: این عمل ب��ا یک برش چند میلیمتری در 
ناحیه ناف با همکاری تیم جراحی، بیهوش��ی و 
پرس��نل اتاق عمل انجام شد.دکتر مهرداد حسین 
پ��ور اف��زود: کاهش مدت زم��ان بهبودی، عدم 
چس��بندگی داخل شکم و آش��کارنبودن محل 
عم��ل از مزای��ای این روش اس��ت.وی تصریح 
کرد: در حال حاضر وضعیت بیمار مطلوب و در 

سالمتی کامل به منزل منتقل شده است.

معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
ضمن تبریک و خیرمقدم به دانشجویان جدیدالورود 
گفت: رش��د و ش��کوفایی علمی دانش��جو در گرو 

تحقیق و پژوهش است.
دکت��ر غالمعل��ی حمیدی به مناس��بت آغاز س��ال 
تحصیل��ی جدی��د در گفتگو ب��ا وب دا با اش��اره به 
اینکه دوره دانشجوئی یکی از بهترین و شیرین ترین 
دوران عمر هر فرد اس��ت، افزود: سرنوشت و آینده 

بسیاری از افراد در این دوره تعیین می شود.
 وی با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید از پائیز 
هر سال تصریح کرد: پائیز بعنوان بهار سال تحصیلی 

محسوب می شود.

مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در 
دانش��گاه گفت: پویای��ی، انرژی مثب��ت و توجه به 
معنویات، زمینه س��از موفقیت در زندگی به ویژه در 

کسب علم و دانش می شود.
حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا شاه فضل به 
مناسبت س��ال تحصیلی جدید در گفتگو با وب دا، 
ت��وکل به خداون��د متعال در همه ش��ئونات زندگی 
و اهتم��ام ب��ه انج��ام واجب��ات )که س��رلوحه همه 
آنه��ا اهمیت به نم��از و عبادات اس��ت( را به تمامی 

دانشجویان توصیه کرد.
وی با تبریک فرا رس��یدن سال تحصیلی جدید به 
دانش��جویان گفت: با اعتماد به نف��س و با توکل به 

خدا با گامهای اس��توار و پر توان در راهی که وارد 
ش��ده اید ق��دم برداری��د و از موفقیتی که در س��ایه 
الطاف خداوند و تالش و زحمات فراهم شده است 

افتخاری بر افتخارات کشور عزیزمان بیافزایید.
مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در 
دانشگاه با اشاره به استفاده از هوش و استعدادی که 
خدا به ش��ما ارزانی داشته اس��ت، افزود: با حداکثر 
بهره برداری از ش��رایط و امکان��ات موجود از تمام 
لحظات زندگی نهایت اس��تفاده را ببرید و نگذارید 
حتی لحظه ای از عمر به بطالت و بیهودگی بگذرد.

حجت االسالم و المسلمین شاه فضل ضمن اشاره 
به اینکه نیروی انس��انی مهمترین س��رمایه دانش��گاه 

برگزاری مسابقات ورزشی در بین 
بانوان کارمند به مناسبت گرامیداشت 

هفته دولت

گروه کوهنوردي همنورد دانشگاه به 
قله های کرکس و دومیر صعود کرد

برگزاری مراسم ترحیم مرحوم رضایی

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با همکاری 
فرمان��داری و اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 
آران و بیدگل مس��ابقات تیر اندازی و دارت در 

بین بانوان ادارات شهرستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی ش��بکه بهداش��ت و 
درمان آران و بیدگل، برندگان این مسابقات که 
به مناس��بت روز کارمند برگزار گردید به شرح 

ذیل اعالم شد :
برندگان مسابقات تیر اندازی :

1- خانم گندمی،شبکه بهداشت آران و بیدگل
2- خانم علیان، شبکه بهداشت آران و بیدگل

3- خانم باخدا، اداره تعاون آران و بیدگل
برندگان مسابقات دارت :

1- خانم رضایی، شبکه بهداشت آران و بیدگل
2- خانم ش��مس الدین، ش��بکه بهداش��ت  و 

درمان آران و بیدگل
3- خانم مبینی، هالل احمر آران و بیدگل

گروه کوهن��وردي همن��ورد دانش��گاه علوم 
پزش��کي کاش��ان به قله 3890 متري کرکس و 

3465 متری دومیر صعود کرد . 
ب��ه گ��زارش وب دا ، صع��ود ب��ه کرکس در 
تاریخهای 9 و 10 ش��هریور ماه و صعود به دومیر 
در تاریخ 17 شهریورماه سال جاری به سرپرستي 
مهدي حاج��ي ن��وروزي برگزار ش��د و در این 
صعودها 22 نفر از اعضاي گروه همنورد دانشگاه 
ش��رکت داش��تند . بر اس��اس این گزارش در برنامه 
صعود به کرکس، اعضا گروه ضمن حمل کوله هاي 
سنگین و برپایي کمپ شبانه در کنار پناهگاه ، در 
روز بعد نیز با مدت زمان کم ) حدود دو س��اعت 
( به این قله صعود نمودند. گفتني است قله دومیر، 
س��ومین قله مرتفع کوههای مرکزی ایران در  38 

کیلومتری غرب کاشان واقع است.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت قل��ه کرکس از رش��ته 
کوههاي مرکزي ایران در 100 کیلومتري شمال 

اصفهان و غرب شهر نطنز واقع است.

به مناسبت درگذش��ت همکار گرامی مرحوم 
ه��ادی رضای��ی مجل��س ترحیمی در مس��جد 
دانش��گاه برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا، این 
مراس��م به هم��ت روابط عمومی دانش��گاه روز 
یک ش��نبه مورخ 91/6/19 بع��د از نماز ظهر و 
عصر برپا گردید.شایان ذکر است در این مراسم 
رئیس، جمعی از مسئولین، اعضاء هیات علمی و 

کارکنان دانشگاه حضور داشتند.
گفتن��ی اس��ت مرح��وم محمدرض��ا )هادی( 
رضایی یزدلی از پرس��نل برگزیده و نمونه مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 

علوم پزش��کی کاش��ان که در س��ال ه��ای اخیر 
مسئولیت امور پایگاه های اورژانس کاشان را به 
عهده داشت، پس از تحمل یک سال بیماری در 

تاریخ 91/6/13 دار فانی را وداع گفت.
روحش شاد  و یادش گرامی

 دوره دانشجوئی 
یکی از بهترین 
و شیرین ترین 

دوران عمر 
هر فرد است و 

سرنوشت و آینده 
بسیاری از افراد 

در این دوره 
تعیین می شود.

می باشد، از دانش��جویان خواست هوش و آمادگی 
ذهن��ی، همراه با ش��ور و نش��اط جوان��ی و امکانات 
موج��ود در دانش��گاه را زمینه ای ب��رای آموختن و 
افزودن بر کوله ب��ار دانش و معرفت و فرصتی برای 
بروز و ظهور اس��تعدادها بدانند و از درگاه ایزد منان 
طل��ب کرد تا آنان این موقعیت ممتاز را به راحتی از 

دست ندهند.
وی، بر توجه به دی��ن و فراگرفتن دانش به عنوان 
یک تکلیف الهی و انس��انی، رعایت نظم و انضباط 
نظ��م در درس و حض��ور در کالس،  مخصوص��ا 
رعای��ت ادب و متانت دانش��جویی ب��ه عنوان فردی 
فرهیخته، داشتن اخالق نیکو در ارتباط با دیگران و 
فعالیت متناس��ب با ذوق، سلیقه، استعداد و تخصص 

در زمینه های مختلف زندگی تاکید کرد.
حجت االس��الم ش��اه فضل توجه ب��ه ارزش های 
انس��انی و اله��ی و رعای��ت ام��ور مرب��وط به حفظ 
ش��خصیت و کرامت انس��انی اش��اره کرد و احترام 
به والدین، اس��اتید، همکالس��ی ها و هم اتاقی ها و 

رعایت حقوق آنان را به دانشجویان سفارش کرد.
وی، مطالع��ه قوانین اداری دانش��گاه، ش��ناخت و 
ارتباط ب��ا فعالی��ت کانونهای دانش��جویی، انتخاب 
مشاوران دلس��وز و امین، آگاهی از زمینه های رشد 
و فعالیت در دانش��گاه و اس��تفاده از تجربیات افراد 
موفق را نیز به تمامی دانشجویان به ویژه دانشجویان 

جدیدالورود توصیه کرد.
وی در پایان س��خنان خود خطاب به دانش��جویان 
اظهار داش��ت: برای همه شما آینده سازان این مرز و 
بوم آرزوی سالمتی کامل دارم و از پیشگاه حق تعالی 

برایتان موفقیت روزافزون و رستگاری خواستارم.

وی از زم��ان دریاف��ت کارنامه کنک��ور خود در 
س��ال 1365 یاد ک��رد و اذعان داش��ت: در آن زمان 
باید حض��وری به محل ح��وزه امتحان��ی مراجعه و 
کارنام��ه کنکور خود را دریافت می کردیم ولی در 
حال حاضر انتقال کارنامه و اطالعات بسیار سریع و 

پیشرفته شده است.
معاون پژوهش��ی دانشگاه با اشاره به تفاوت دوران 
دانش��جوئی و دانش آم��وزی اظهار داش��ت: دوره 
دانشجوئی در واقع دورانی است که تا حدود زیادی 
هدف و تکلیف آینده علمی هر فرد مشخص میشود 
و دانش��جویان می توانند در این دوره با برنامه ریزی 
صحیح و هدفمند و استفاده از منابع مختلف پله های 

ترقی را طی نمایند درحالیک��ه دوره دانش آموزی 
محدودیتهای زی��ادی دارد و در چارچوب خاصی 

باید حرکت کرد.
دکتر حمیدی اذعان داش��ت: امکانات آموزش��ی 
دوره تحصیل��ی ما با دوره حاض��ر به هیچ وجه قابل 
قیاس نیست. قبال جهت دستیابی به اطالعات جدید 
می بایس��ت از مج��الت )که با یک س��ال تاخیر به 
دستمان می رس��ید( و یا یکس��ری CDمحدود در 
کتابخانه های معتبر اس��تفاده ک��رد، تامین رفرانس 
و کتابها بس��یار س��خت بود اکنون با وجود سیس��تم 
اینترنت و کتابخانه های دیجیتال و آنالین دسترسی 

به اطالعات بسیار آسان شده است.
وی با اش��اره به نح��وه تعامل دانش��جویان با حوزه 
معاونت پژوهش��ی گفت: دانشجویان عزیز می توانند 
از طریق کمیته های تحقیقات دانش��جوئی که در همه 
دانشکده ها شعبه دارد پروژه های خود را ارائه دهند. 
در این کمیته ها شورائی فعالیت دارد که اعضای آن را 
دانش��جویان تشکیل می دهند. در این شورا پروژه های 
پژوهشی دانشجویان مصوب ش��ده و اعتبار پژوهشی 

در اختیار آنان قرار می گیرد.
وی افزود: دانشجویان می توانند ازطریق شرکت در 
کارگاههایی که به همت این کمیته ها برگزار میش��ود 
با چگونگی پژوهش در حوزه علوم پزشکی آشنا شده 

و پروپوزال و طرح پژوهشی خود را ارائه دهند.
دکتر حمی��دی در پای��ان ش��رکت در کارگاههای 
مختلف آموزش��ی و پژوهشی )جهت آشنایی با روش 
تحقیق، مقاله نویس��ی، کتابخانه دیجیتال(، کمیته های 
علمی و تحقیقات دانشجوئی و سمینارها و کنگره های 

دانشجوئی را به دانشجویان توصیه کرد.

مس��ئول گروه جهادی منتظران آفتاب حوزه بسیج 
دانش��جویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ویزیت 
رای��گان روس��تائیان بخش برزک کاش��ان در قالب 

طرح اردوی جهادی این دانشگاه خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا، محمد جهان��دار گفت: این 
تع��داد بیمار روس��تایی در س��ه روس��تای ویدوجا، 
ویدوج و ازوار ش��هر برزک از توابع کاشان توسط 
پزش��ک عمومی، پزشک متخصص و دندان پزشک 
ش��رکت  کنن��ده در طرح جه��ادی دانش��گاه علوم 

پزشکی کاشان ویزیت شده اند.
وی، از برگزاری نمایشگاه ایدز و اعتیاد با مشاوره 
رای��گان نی��ز در قالب ای��ن طرح خب��ر داد و افزود: 
فیزیوتراپی رایگان، معاینات دندانپزش��کی کودکان 
مقطع ابتدایی، دامپزشکی و گیاه پزشکی رایگان نیز 

در این سه روستا طی این مدت اجرا شده است.
این مسئول با اش��اره به برگزاری کالس آموزشی 
در زمینه های بهداش��تی و درمان��ی، فرهنگی، تربیت 
بدنی و عمرانی توس��ط دانشجویان شرکت کننده در 
این طرح  تصریح ک��رد: آموزش های علمی، هنری 

و پزشکی به همراه برگزاری کالس های کامپیوتر، 

زبان، قرآن، احکام و آموزش های ورزش��ی شامل 
آم��وزش فوتبال، والیب��ال، تکوان��دو و دارت برای 
دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرس��تان 
سه روستای ویدوجا،  ویدوج و ازوار شهر برزک از 

توابع کاشان انجام شده است.
مس��ئول گروه جهادی منتظران آفتاب حوزه بسیج 
دانشجویی دانشگاه علوم پزش��کی کاشان همچنین 
برپای��ی مراس��م  ادعی��ه، قرائ��ت ق��رآن، افتتاحیه و 
اختتامیه یادواره شهدا و سخنرانی را از دیگر فعالیت 
انجام شده توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در طرح جهادی، عمران و آبادانی روستایی 

اعالم کرد.
وی ه��دف از اجرای طرح اردوه��ای جهادی را 
کمک رسانی به مردم محروم روستاهای دوردست، 
رفع فقر اقتصادی و فرهنگی منطقه و نیز خودسازی 

دانشجویان عنوان کرد.
جهاندار یادآور ش��د: در ط��رح اردوهای جهادی 
منتظران آفتاب حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان 65 نفر از دانشجویان دختر و پسر این 
دانشگاه به عالوه روحانی، مبلّغ و مبلّغه شرکت دارند.

اردوهای طرح جهادی منتظران آفتاب حوزه بسیج 
دانشجویی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان از دوم تا 
17 شهریورماه جاری به مدت 15 روز با حضور 65 
نفر از دانش��جویان دختر و پس��ر این دانشگاه در سه 
روس��تای ویدوجا، ویدوج و ازوار ش��هر برزک از 

توابع کاشان برگزار شد.
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مصاحبه با دکتر حسین محمودی بمناسبت روز رزمنده

رئیس دانشگاه از سه خانواده ایثارگر دیدار کرد

جلسه کمیته اجرایی پسماندهای پزشکی دانشگاه برگزار شد

ترویج رفتارهای منکر در قالب 
عناوین معروف

کمک خّیر کاشانی
 به بخش سالمت شهر برزک 

ارتقاء چهار نفر از اعضاء هیأت 
علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

نجات جان دختر بچه 11 ساله با تالش 
پرسنل اورژانس بیمارستان نقوی

بازدید نماینده مردم شهرستانهای دریای بیکران
کاشان و آران و بیدگل از بیمارستانها

مدیر عامل مجمع خیّرین س��المت دانشگاه از 
کمک یک میلیارد ریالی خیّر کاشانی به بخش 
سالمت شهر برزک خبر داد.به گزارش وب دا، 
دکتر حس��ین نیکزاد گفت: خیّر فاطمه ابریش��م 
چ��ی این مبل��غ را جهت تکمیل س��اخت مرکز 

بهداشتی درمانی شهر برزک اهداء می کند.
وی ضمن اش��اره به اینکه جهت این پروژه دو 
میلیارد و پانصد میلیون ری��ال از محل اعتبارات 
دانش��گاه علوم پزشکی کاشان هزینه شده است، 
تصریح کرد: زیربنای این مرکز  1200 متر مربع 
است که هم اکنون با 30 درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال اجراست.وی با اشاره به شروع پروژه در 
س��ال 1390 افزود: جهت تکمیل این پروژه پنج 

میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز الزم است.
مدیر عامل مجمع خیّرین س��المت دانشگاه با 
بیان اینکه مجمع خیّرین س��المت به عنوان رابط 
مابین دانش��گاه و خیّرین س��المت فعالیت دارد، 
اظهار داش��ت: شهرستان کاش��ان به علت وجود 

دانشگاه در بحث سالمت پیشرو می باشد.
مدی��ر عامل مجمع خیّرین س��المت دانش��گاه 
اذعان داشت: راه اندازی و گسترش بخش های 
قلب و عروق، ش��یمی درمانی، پرت��و درمانی و 

پیوند از اولویت های کاری این مجمع است.

دکتر نیکزاد با اش��اره به اینکه مش��ارکت و  
تعامل خیرین س��المت نیازمند فرهنگ سازی 
اس��ت، گفت: فعالیت مجمع خیّرین س��المت 
دانش��گاه براس��اس اولوی��ت بن��دی نیازهای 
دانش��گاه در راس��تای ارتقاء س��المت جامعه 
اس��ت.وی در پای��ان از خانم ابریش��م چی به 
س��بب انجام ای��ن اقدام خیرخواهان��ه تقدیر و 

تشکر کرد.

براس��اس رای ص��ادره در یکص��د و چهل و 
پنجمین جلس��ه هی��أت ممیزه مرک��زی وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی مورخ 
91/6/13 چه��ار نف��ر از اعض��اء هی��أت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مرتبه استادیاری 

به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
به گزارش وب دا، براس��اس ای��ن رأی، دکتر 
مه��رداد فرزندی پ��ور، دکتر طاه��ره مازوچی، 
دکتر افش��ین احمدوند و دکت��ر احمد پیروزمند 

مرتبه دانشیاری را کسب کردند.
گفتنی اس��ت دانشگاه علوم پزش��کی کاشان 

دارای  171 عضو هیأت علمی می باشد.
 روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را 

به دانشگاهیان تبریک عرض می نماید.

مدیر بیمارس��تان نقوی کاش��ان گفت: با تالش 
پرس��نل اورژانس ترومای این بیمارستان  و بخش 
جراحی  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، 

جان دختر بچه 11 ساله  نجات یافت.
به گ��زارش وب دا از بیمارس��تان نقوی، دکتر 
یاوری تبار اف��زود: این دختر بچه به علت پارگی 
ناحیه زیر بغل با شیش��ه و قطع شریان آگزیالری 
)عروق اصلی خونرس��انی دس��ت( ب��ا خونریزی 
ش��دید و وضعیت نیمه اغماء به اورژانس ترومای 
بیمارس��تان نق��وی آورده ش��د.وی تصریح کرد: 
دخت��ر بچ��ه با اق��دام فوری پرس��نل و پزش��ک 
اورژانس و انجام کمک های اولیه حیاتی ش��امل 
لوله گذاری، قطع خونریزی ناحیه و تزریق خون 
با وضعیت نرمال به دس��تور رئیس بیمارس��تان به 

بخش جراحی بیمارستان بهشتی انتقال یافت.
 وی اذعان داش��ت: بیمار 11 ساله در بیمارستان 
بهش��تی به مدت 3 س��اعت تحت عم��ل جراحی 
ترمی��م ضایع��ات عروقی قرار گرفت و س��پس به 
بخش مراقبتهای ویژه انتقال یافت.وی تاکید کرد: 
بیمار پس از چند روز بس��تری در بخش مراقبتهای 
ویژه به بخش بس��تری جراحی اطفال انتقال یافته و 
حال عمومی وی خوب اس��ت.دکتر ی��اوری تبار 
توصیه کرد: شهروندان گرامی در مواقع مواجهه با 
خونریزی خارجی در سطح بدن به هر علت، ابتداء 
با استفاده از یک پارچه تمیز یا پنبه محل خونریزی 
را به گونه ای فش��ار دهند تا خونریزی قطع شود و 
همزمان ب��ا اورژانس 115 تماس ی��ا مجروح را به 
نزدیکترین مرکز اورژانس بیمارستانی انتقال دهند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از حضار، 
با اشاره به پاره ای از مسائل و کمبودهای مربوط 
ب��ه نیروهای تخصصی پزش��کی و پیراپزش��کی 
ش��بکه، مشکالت را مربوط به فراخوان نیروهای 
کش��یک بیان کرد.وی ضمن تاکید بر اس��تفاده 
کامل و موثر ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان 
از خدم��ات نیروه��ای متخص��ص در اختی��ار، 
خواس��تار پیگیری بیشتر دانشگاه در جهت تامین 

نیروهای تخصصی مورد نیاز شبکه شد.
منصوری خواس��تار برخورد محکم ش��بکه با 
معدود افرادی که در جهت رسیدگی به بیماران 
اورژانسی شهرستان کوتاهی و سستی می کنند، 
شد و حمایت قاطع خود را از مسئولین شبکه در 

این راستا اعالم داشت.
نماینده مردم شهرس��تان های کاش��ان و آران 
و بی��دگل همچنین طی بازدید از قس��مت های 
مختلف بیمارستان شهید رجایی از پیشرفت های 
این بیمارس��تان از جمله دریافت لوح دوس��تدار 
م��ادر و کودک و کاهش میزان س��زارین مطلع 

شد و در جریان کمبودها قرار گرفت .
عباس��علی منصوری از اقدام مس��ئولین ش��بکه 
در جهت نیازس��نجی صحیح و تامین تجهیزات 
پزش��کی تخصصی و فوق تخصصی جهت این 
مرک��ز قدردانی ک��رد.وی در پای��ان این بازدید 
از ت��الش های صادقانه و زحمات سرپرس��ت و 
مدیران شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل 
تش��کر و قدردان��ی نم��ود و خواس��تار تالش و 
کوشش بی وقفه و همدلی تمامی مسئولین شبکه 
بهداش��ت و درمان برای ارتق��اء کیفیت خدمت 
رس��انی به مردم ش��هید پرور و قدرش��ناس این 
شهرستان شد.منصوری در پایان خواستار تشکیل 
جلسه ای مش��ترک با حضور ریاست دانشگاه و 
سرپرس��ت ش��بکه به منظور بررس��ی مشکالت  
بهداش��ت و درم��ان شهرس��تان و راهکاره��ای 

اجرائی رفع این مشکالت شد.

ح�ج :  در میان مجموعه مناس��ک دینی آئین 
حج از اهمیت خاصی برخوردار است .

 وقت��ی نگاه��ی متأمالنه ب��ر این آم��وزه دینی 
می نماییم به نکته ای قابل دقت بر می خوریم و 

آن هم اینکه دو نوع حج داریم :
نخس��ت حجی که قصد کوی دوست است و 
ای��ن حج عوام اس��ت دّوم حجی ک��ه میل روی 

دوست است و این حج خواص است.
 گروه��ی به دیدار خانه می روند و گروهی به 

دیدار صاحب خانه.
 به تعبیر عارفان م��ا دو نوع کعبه داریم : کعبه 

گل و کعبه دل .
کعب��ه گل زمانی ارزش دارد که حاجی راه به 

کعبه دل برساند .            حجت االسالم گرجی

مع��اون نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در 
دانش��گاه گفت: تبدیل اسامی منکر مثل »دروغ« 
ب��ه »خالی بس��تن و پیچان��دن«، »حقه ب��ازی« به 
»تصمی��م گی��ری و سیاس��تمداری«، »کلک« به 
»سیاس��ت و مدیریت« به یک فرهنگ در جامعه 

کنونی تبدیل شده است.
به گزارش وب دا، حجت االسالم و المسلمین 
ابوالفضل جمش��یدی در جلس��ه حلق��ه صالحین 
خواهران بسیجی افزود: عدم جلوگیری از انجام 
منکرات در جامعه س��بب تغییر فرهنگ و ذائقه 
جامعه و تبدیل منک��رات به عرف در آن جامعه 

شده که انجام آن عادی تلقی می شود.
وی تصری��ح کرد:  زمانی ک��ه گناه در جامعه 
ع��ادی تلقی ش��ود، اف��راد منک��ر را معروف و 
مع��روف را منک��ر می دانن��د و از انج��ام منکر 

احساس شرم نمی کنند.
حجت االسالم و المس��لمین جمشیدی اذعان 
داش��ت: براساس آیات و روایات معصومین )ع( 
با ترک امربه مع��روف و نهی از منکر در جامعه 

ای باید منتظر عذاب در آن جامعه بود.
وی با اش��اره ب��ه حدیث پیامب��ر گرامی )ص( 
تاکید کرد:  اگر در جامعه امر به معروف و نهی 
از منکر فراموش شود، زنان فاسد و جوانان فاسق 

خواهند شد.

جلسه کمیته اجرایی پسماندهای پزشکی دانشگاه با 
حضور مسئولین شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل 
و مس��ئولین دانش��گاه با محوریت حمل و نقل و دفع 
پسماندهای پزشکی روز چهار شنبه مورخ 91/6/1 در 

سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا،  معاون بهداشتی دانشگاه در این 
جلسه اظهار داشت: 5 بیمارستان شهرستان به دستگاه 

بی خطر ساز پسماند های  پزشکی مجهز شده اند.
دکتر س��ید علیرضا مروجی گفت : 3 بیمارس��تان 
متین��ی ، بهش��تی  و س��ید الش��هداء  تحت پوش��ش 
دانشگاه و 2 بیمارس��تان میالد و شبیه خوانی )بخش 
خصوصی( از جمله بیمارستانهای مجهز شده میباشند 
و مناقصه خرید 3 دستگاه برای بیمارستانهای نقوی ، 
اخوان و ش��هید رجایی برگزار شده که در آینده ای 
نزدیک ، نس��بت به خریداری و نصب  دستگاههای 

مذکور اقدام خواهد شد. 
وی افزود: در چند سال گذشته بالغ بر 10میلیارد ریال 

جهت مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز تحت پوشش 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هزینه شده است.

مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل نیز 
طی گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در راس��تای 
مدیریت پسماندها، خواس��تار همکاری هرچه بیشتر 
ش��هرداری آران و بی��دگل در جهت حم��ل و نقل 
بهداشتی پسماندها در راستای قرارداد منعقده فیمابین 
گردید.معاون خدمات ش��هری شهرداری کاشان در 
این جلس��ه گفت: روزانه بیش از 5 تن پس��ماندهای  

پزشکی در کاشان  جمع آوری و دفع می شود.
مسئول ش��رکت بازیافت وابسته به شهرداری های 
منطقه اظهار داش��ت : طبق قانون مدیریت پس��ماندها ، 
ش��هرداری ه��ا مکلفند ضم��ن تهیه ط��رح جامع  و 
تفضیلی مدیریت پس��ماندها  تاپایان س��ال 92 نسبت 
به جمع آوری  پس��ماندها به صورت تفکیک ش��ده  
اقدام نمایند.رئیس اداره محیط زیس��ت شهرس��تان 
آران وبیدگل ضمن بیان مشکالت مرتبط با مدیریت 

سال و محل تولد:
1339/1/4، در روستای قُهساره 

اردستان از توابع استان اصفهان
 نوع ایثارگری:

 رزمنده و خانواده شهید
مدت حضور: 2 سال  و 6 ماه

وضعیت تاهل:
 متأهل و دارای 2 فرزند

تحصیالت:
ابتدایی: دبستان قُهساره

راهنمایی: مدرسه نیسیان     
متوس��طه: دبیرس��تان هائف در 

اصفهان
دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

عل��وم  دانش��گاه  س��ال 64 در 
پزشکی اصفهان رشته پزشکی پذیرفته شدم و پس از 
پایان دوره عمومی، با استفاده از سهمیه یک درصد 
ف��ارغ التحصیالن ممت��از بدون ش��رکت در آزمون 
دس��تیاری در س��ال 70 دوره تخصص اورولوژی را 
آغ��از و در س��ال 75 فارغ التحصیل شدم.س��ال 84 
دوره فلوشیپ پیوند کلیه را در بیمارستان لبافی نژاد 

تهران گذراندم.
فعالیت های شغلی:

در س��ال 75 در دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
استخدام و هیأت علمی این دانشگاه شدم.

سوابق کاری:
از س��ال 75  لغایت س��ال 84  - بیمارس��تان نقوی 

)سالهای80 تا 84 به عنوان معاون آموزشی( 
از سال 84 لغایت سال  85 - بیمارستان لبافی نژاد

از سال 85  تاکنون - بیمارستان شهید بهشتی
مشغول به خدمت بودم.

مدت حضور در جبهه های حق علیه باطل:
- دو سال خدمت سربازی از سال 58 لغایت سال 60

- شش ماه داوطلبانه

س��ال 61 به صورت داوطلبانه و ب��ه مدت 3 ماه از 
سپاه اردستان به جنوب کشور اعزام شدم.

س��ال 62 به صورت داوطلبانه و به مدت 3 ماه از سپاه 
اردستان به غرب کشور، منطقه کردستان اعزام گردیدم.

سن حضور در جبهه: 23 ساله
در محیط کار س��عی و تالش��م بر این است که در 
شرایط موجود از حداقل امکانات، حداکثر استفاده 
را بنمایم و کوششم رضایت خداوند و بیماران است.

خاطرات جنگ:
- در آن زمان حس ایثار و از خود گذش��تگی بین  
تمامی رزمندگان حاکم  بود و همواره به فکر دیگران 

بوده و جهت پیشرفت کارها تالش می کردند.
-  دانش��جو، ش��هید خاقانی فرمانده گردان موسی 
بن جعفر )ع( در جبهه غرب و منطقه کردس��تان بود 
که پس از عملیات در منطقه مستقر و جهت تحکیم 
س��نگر ها و جلوگیری از تک دشمن در صف مقدم 

رزمندگان فعالیت می کردند.
شرکت در عملیات های: 

- و الفجر )4(
- کله قندی، منطقه غرب

- گروه 22 توپخانه ش��هررضا 
منطقه آبادان در زمان سربازی

خاطره ای از دوره دانشجویی:
صب��ح  در  اینترن��ی  دوره  در 
یک��ی از روز ه��ای تعطی��ل عید 
نوروز پس از  کش��یک شب، از 
بیمارس��تان خارج و سوار رنویی 
ش��دم، راننده از من س��وال های 
مختلفی کرد که چه کاره ام و از 
پرسید.  استادان و رئیس دانشگاه 
س��پس از م��ن پرس��ید رئیس را 
دیده و می شناس��م که من پاسخ 
گفتم تا ح��اال او را ندیده ام!! و 
از  مش��کالت دانش��گاه س��خن 
پیاده شدن چشمم  گفتم. هنگام 
به کوپنهای بنزین که مهر وزارت بهداشت داشت 
افتاد از او سوال کردم کارمند دانشگاه هستی؟ پس 
از شنیدن جواب مثبت از او خواستم  که جاسوسی 
مرا  نزد رئیس نکنید و ایشان اظهار داشتند که خیر.

بعد از س��ه ماه در بیمارس��تان خورشید سابق در 
حال ویزیت بیمار بودم ک��ه همان راننده را دیدم 
ک��ه به من خدا ق��وت گفت. در ای��ن حین یکی 
از پرس��نل بخش ایش��ان را رئیس دانشگاه معرفی 
نمود. ایشان اظهار داشت که جاسوسی مرا نکرده 
اند و این درس عبرتی ش��د چهره مس��ئولین را به 

خاطر بسپارم.
سخن ایشان از کار و حرفه اش:

عالقه زیادی به کار و حرفه ام دارم و حداکثر تالش 
را جهت جلب رضایت بیم��اران انجام می دهم . اگر 
مجدد به زم��ان قبل برگردم همی��ن کار و حرفه  را 

انتخاب  می کنم.
در کنار کار به ادبیات قدیم عالقه زیاد دارم و گاه 
گاهی به دیوان حافظ و ... س��ری می زنم و فعالیت 

ورزشی را در رشته کوهنوردی دنبال می کنم.

جمع آوری و دفن پس��ماندها به ویژه پس��ماندهای 
پزش��کی در شهرس��تان، خواستار رس��یدگی بیشتر 
و رف��ع دغدغه و مش��کالت زیس��ت محیطی منطقه 

همجوار سایت دفن زباله شد.
به گزارش وبدا در این جلسه مقرر شد :

بیمارس��تانها پس��ماندهای پزش��کی خود  • کلیه 
را پ��س از بی خطر س��از نمودن ب��ه عوامل اجرایی 

شهرداری تحویل نمایند.
• شهرداری کاش��ان پارامترهای بهداشتی و دفن 

اصولی پسماندها را رعایت نماید.
• کمیته اجرایی پس��ماندهای پزش��کی دانش��گاه 
برای بی خطر سازی پس��ماندهای بخش خصوصی 

پیگیری های الزم را انجام دهد.
• کلیه دس��تگاههای مس��ئول و ناظر در کارگروه 
پس��ماند با تعامل و همکاری بیشتر نسبت به بررسی 
مش��کالت و اجرای آئین نامه ه��ا و قوانین مدیریت 

پسماند اقدام نمایند .

جنگ را از زبان این جانباز سرافراز استماع کرد.
گفتنی اس��ت عباس خوب��ی در جبهه های غرب 
در عملی��ات خیب��ر از ناحی��ه پا مجروح ش��د و در 

حال حاضر در انبار دارویی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاشان مشغول به خدمت می باشد.

دکتر محمد حس��ین اعرابی همچنین در دیدار 
از خانواده محمدرضا طرفدار جانباز 70 درصد، 
جوی��ای احوال وی و خانواده ایش��ان ش��دند و 
برای ایشان آرزوی سالمتی کامل نمودند.الزم 
ب��ه ذکر اس��ت محمدرضا طرفدار در س��ال 71 
در س��ن 19 س��الگی در جبهه های غرب در اثر 
انفجار مین از ناحیه س��ر، چش��م ها، دست ها و 

شکم مجروح و دچار نقص عضو شد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان به همراه 
مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی در دانش��گاه، مسئول 
دفت��ر ایثارگ��ران و تعدادی از کارکنان ش��اغل در 

دانش��گاه از س��ه خان��واده ایثارگر 
دیدار کرد.

ب��ه گ��زارش وب دا، دی��دار از 
خانواده های عباس خوبی و محمد 
رضا طرفدار به مناسبت روز کارمند 
و دی��دار از خانواده حجت جوادی 
به منظور س��الروز ورود این جانباز 
وآزاده به شهرس��تان کاشان پس از 
آزادی از اس��ارت دش��من متجاوز 

صورت پذیرفت.
رئیس دانشگاه در دیدار از خانواده 
عب��اس خوب��ی جانب��از 50 درص��د 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان، 
جویای احوال وی و خانواده ایش��ان 
ش��دند و از نزدی��ک خاطرات زمان 

دکتر اعرابی در دیدار از خانواده حجت جوادی، 
جویای احوال وی و خانواده محترمش��ان ش��د و از 
نزدیک نح��وه اس��ارت، خاطرات زم��ان جنگ و 
اس��ارت را از زبان این آزاده اس��تماع 
ک��رد و اظهار داش��ت: ش��ما ثواب و 

پاداش شهادت را دارید.
گفتنی است حجت جوادی در خرداد 
1367 در عملیات تک عراق به شلمچه 
توسط دشمن بعثی به اسارت گرفته شد 
و پ��س از دو س��ال و چه��ار ماه تحمل 
ش��کنجه و س��ختی در تاری��خ 69/6/9 
وارد ای��ران و پ��س از گذراندن دوره 
قرنطین��ه در تاریخ 69/6/11 به کاش��ان 
عزیمت کرد. شایان ذکر است در پایان 
ب��ه پاس ارج نهادن به زحمات بی دریغ 
و صادقان��ه این ایثارگران در جبهه های 
جنگ  حق علیه باطل به رسم یادبود به 

آنان لوح تقدیر اهداء شد.

ادامه از صفحه1
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بیش از 40 درصد بیماران قلبی، چاق هستند

سرطان معده در مردان 2 برابر زنان است

بیماریهای قلبی عروقی اولین علت مرگ و میر در زنان است

قرص های متادون ترک اعتیاد خارج از شبکه دانشگاه علوم پزشکی تقلبی است

انجام اقدامات کنترلی جهت 
تشخیص زودرس سرطان پستان 

موثر است

موتورسواران جوان عامل 70 درصد 
حوادث رانندگی کاشان 

افزایش ابتالء به سرطان پروستات 
با مصرف بی رویه گوشت قرمز

مصرف بی رویه گوش��ت قرم��ز و مواد چرب 
ابتالء به س��رطان پروس��تات را در مردان افزایش 

می دهد.
ب��ه گ��زارش وب دا، کارش��ناس مب��ارزه ب��ا 
بیماریه��ای غیر واگیر دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان با توصیه به آقای��ان در مصرف 5 وعده 
سبزی و میوه در روز و کاهش استفاده از گوشت 
قرمز یا مواد پرچرب گفت: افزایش سن، وراثت 
و رژی��م غذایی مهمترین عوامل خطر تاثیر گذار 

در بروز سرطان پروستات است.
وی ب��ر مص��رف می��وه هایی همچ��ون گوجه 
فرنگ��ی، گریپ فروت و هندوان��ه تاکید کرد و 
افزود: تش��خیص زود هنگام این سرطان با معاینه 
بالین��ی و انجام آزمایش خون و س��ونوگرافی بر 

درمان به موقع این بیماری تاثیرگذار است.
مه��رداد جزای��ری با اش��اره به اینکه  س��رطان 
پروس��تات با تعداد بروز 3733 مورد در کش��ور 
به عنوان چهارمین سرطان شایع در مردان است، 
اظهار داش��ت: این بیماری از رش��د س��لول های 

بدخیم در داخل پروستات ایجاد می شود.
وی، کاهش فشار و قطع و وصل شدن جریان 
ادرار، تاخیر در شروع ادرار، نیاز به تخلیه مکرر 
ادرار و احس��اس باقی ماندن ادرار در مثانه پس 
از ادرار کردن، قط��ره قطره آمدن ادرار پس از 
اتمام ادرار، تکرر ادرار در روز و ش��ب و فشار 
آوردن هن��گام ادرار ک��ردن را از عالئ��م ای��ن 

سرطان عنوان کرد.
 وی در پایان اشاره کرد: فرد با عالئم مذکور باید 
به پزشک مراجعه و اقدامات درمانی را انجام دهد. 

کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مناسبت روز جهانی 
قلب، 9 مهرماه گفت: بیماریهای قلبی عروقی اولین 

علت مرگ و میر در زنان است.
به گ��زارش وب دا، دکتر مرتضی پنجه ش��اهی با 
اش��اره به اینک��ه تقریباً نیم��ی از 17/5 میلیون مرگ 
س��االنه ناش��ی از بیماری های قلبی عروقی در زنان 
است، افزود: بنابراین الزم است زنان در مورد خطر 
بیماری قلب��ی عروقی و اقدامات حفاظتی برای خود 

و افراد خانواده آگاهی داشته باشند.
وی با تاکید بر پیش��گیری از بیماری قلبی عروقی 
در زن��ان و ک��ودکان گف��ت: معموالً اف��راد تصور 
می کنند بیم��اری قلبی عروق��ی بیماری مخصوص 
سالمندان و مردان است اما زنان و کودکان بیشتر در 

معرض این بیماری هستند.
 وی افزود: کودکان به دلیل اینکه در مورد کنترل 
محیط خود و انتخاب ش��یوه های زندگی برای قلب 
س��الم، تصمیم گیرنده نیس��تند و والدین آن ها این 

مدی��ر نظ��ارت بر امور دارو و مواد مخدر دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاشان اظهار داشت: عمده قرص های متادون ترک اعتیاد که 
خارج از ش��بکه دانشگاه علوم پزشکی این شهرس��تان به فروش می رسد، تقلبی 
و هی��چ کمکی به ترک اعتیاد نمی کنند.به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین 

خیاط کاشانی در نشست ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
کاش��ان گفت: بر اساس دس��تورالعمل وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی در حال حاضر شربت و قرص های متادون برای 

درمان معتادان پیش بینی شده است.
مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان با بیان اینکه هم اکنون 70 
مرکز ترک اعتیاد در این شهرس��تان زیر نظارت دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان فعالیت می کند، افزود: تامین داروی متادون 

معتادان این مراکز بر عهده این دانشگاه است.
مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانش��گاه  تصریح کرد: 
افراد س��ودجو این قرص و ش��ربتها را به شکل متادون درآورده و 

مواد مخدر داخل آنها می ریزند.
خیاط کاش��انی خاطر نش��ان کرد: شکل و ش��مایل ظاهری 

چن�د درصد از مرگ های شهرس�تان کاش�ان 
در سال 90 ناشی از بیماری های قلبی عروقی 

بوده است؟
الف( 44 درصد                    ب( 38 درصد

ج(40 درصد                          د(16/1 درصد
   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��ات125( به س��امانه پیام 
کوتاه دانشگاه به ش��ماره 30001423  تا 30 آبان 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 123 نشریه حیات:
زهرا ساکنی- ستاد مرکزی دانشگاه

اقدام��ات کنترل��ی نظی��ر مراقبت ه��ای ویژه 
بخص��وص ب��رای زن��ان در معرض خط��ر باال، 
غربالگ��ری و معاین��ات منظ��م ادواری و انج��ام 
ماموگرافی بعد از س��ن 40 س��الگی در تشخیص 

زودرس سرطان پستان بسیار موثر است.
ب��ه گ��زارش وب دا، کارش��ناس بهداش��ت 
خان��واده دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاش��ان در کارگاه آموزشی 
پیش��گیری از سرطان پس��تان با بیان این مطلب 
گفت: افزایش روبه رش��د مصرف محصوالت 
دخانی، ش��یوع باالی اضاف��ه وزن و چاقی، غیر 
صحیح بودن شیوه زندگی و روی آوردن مردم 
به ع��ادات غذای��ی و تغذی��ه ای پرخطر، عدم 
تحرک بدنی در قش��ر وس��یعی از مردم، عرضه 
و مص��رف مواد غذای��ی آماده و نیم��ه آماده، 
باال ب��ودن میانگی��ن دریافت ان��رژی، مصرف 
بس��یار باالی مکمل های کش��اورزی و باغبانی 
نظیر س��موم و کودهای ش��یمیایی، گس��ترش 
و پیچیدگ��ی عوام��ل خط��ر محیط��ی از جمله 
آلودگی هوا در کالن شهرها، مواجهات شغلی 
و صنعتی ش��دن از مهم ترین مولف��ه های تاثیر 

گذار در بروز سرطانها است.
لیال مهندس مجرد افزود: زنان از دوران بلوغ 
در مع��رض خطر ابتال به س��رطان پس��تان قرار 
میگیرند و با افزایش س��ن این خطر روبه فزونی 

می گذارد.
 وی، تاریخچه فردی ابتال به س��رطان پستان در 
مادر، خواهر و یا دختر بویژه در سنین قبل از 50 
سالگی، یافته های بیوپسی دال بر تغییرات قطعی 
در نس��ج پس��تان، تغییرات ژنتیکی، شروع دوره 
قاعدگ��ی )منارک( قبل از 12 س��الگی، ش��روع 
دوره یائسگی بعد از 55 سالگی، تولد اولین بچه 
بعد از 30 س��الگی یا بچه دار نش��دن و اس��تفاده 
طوالنی م��دت )بیش از 5 س��ال( از درمان های 
هورمونی را از مهم ترین عوامل خطر در ابتالء به 

سرطان پستان در زنان بیان کرد.
کارشناس بهداش��ت خانواده دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان 
تصری��ح کرد: وجود برجس��تگی ی��ا توده در 
س��ینه، وجود ضخیم ش��دگی در یک پس��تان 
و ع��دم وجود آن در طرف دیگر، کش��یدگی 
پوس��تی به صورت فرورفتگ��ی آن، تحریک، 
قرمزی، پوس��ته پوسته ش��دن و یاوجود زخم 
در پستان، تورم پستان و به داخل کشیده شدن 
نوک پستان و پوس��ته پوسته یا قرمز شدن آن، 
ترش��ح خودبخ��ودی مایعی به غیر از ش��یر از 
نوک پستان و وجود توده در ناحیه زیر بغل از 

عالئم بالینی ابتال به این سرطان است.
لی��ال مهندس مج��رد اظهار داش��ت: اصالح 
ش��یوه زندگ��ی با کاه��ش مص��رف کالری، 
افزای��ش فعالیت بدنی، کاه��ش و حفظ وزن 
ب��دن ترجیح��ا ب��ا BMI کمت��ر از 25، بهبود 
الگ��وی تغذی��ه ای، کاهش مص��رف الکل و 
افزایش مصرف سبزیجات و میوه ها می تواند 
از بروز سهم باالیی از سرطان پستان در جامعه 

پیشگیری کند.

رئیس مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان، 
موتورس��واران ک��م س��ال را عام��ل 70 درصد 

حوادث رانندگی شهرستان کاشان دانست.
به گزارش وب دا، دکتر ابوالفضل ش��جاعی با 
اشاره به انجام 1800 مورد ماموریت ماهانه توسط 
کارشناسان این مرکز اظهار داشت: بیش از 500 
مورد از این ماموریت ها جهت مصدومین راکبان 
موتور سیکلت صورت می گیرد که بیشتر آنها به 

افراد زیر 25 سال اختصاص دارد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه روزانه بی��ش از 20 نفر 
موت��ور س��وار در تصادفات شهرس��تان کاش��ان 
مص��دوم می ش��وند، گف��ت: متاس��فانه رعایت 
نکردن قوانین و اس��تفاده نک��ردن از کاله ایمنی 
توسط موتورسواران، آنها را در معرض خطرات 
جدی ق��رار داده اس��ت.رئیس مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان کاشان 
افزود: بخ��ش هایی از جمجمه به صدمه بس��یار 
حساس اس��ت که وارد آمدن کوچکترین ضربه 
به آن موجب مرگ شده و یا آسیب های جبران 
ناپذیری را تا آخر عمر گریبان گیر فرد می کند.

دکتر ش��جاعی تصری��ح کرد: در بس��یاری از 
موارد این ضرب��ات موجب به کما رفتن مصدوم 
و ب��ه هوش آم��دن او در حالی ش��ده که قدرت 
حرکت خود را تا آخر عمر از دست داده است.

وی با اشاره به اینکه بطور متوسط در هر ماه 
بیش از 50 کودک زیر 10 س��ال در حوادث 
رانندگی مصدوم می ش��وند، ادامه داد: سوار 
کردن اطفال در قسمت جلوی موتور سیکلت 
بس��یار خطرناک بوده و بیش��ترین آمار تلفات 
رانندگی در این بخ��ش را به خود اختصاص 
داده اس��ت؛ چرا که ترمزهای ناگهانی، اطفال 
را از روی موتور س��یکلت پرت��اب کرده و به 
دلیل وزن س��نگین س��ر در ک��ودکان موجب 
س��قوط از سر، صدمات جبران ناپذیر و مرگ 

آنی آنها می شود.
وی اذع��ان داش��ت: حج��م ب��االی تصادفات و 
آسیبهای ناش��ی از آن عالوه بر تحمیل هزینه های 
مال��ی و جانی، موجب ایج��اد محدودیت هایی در 
خدمات رس��انی و وارد آوردن آسیبهای اجتماعی 

و عاطفی فراوان نیز می شود.
دکتر ش��جاعی تاکی��د کرد: فرهنگ س��ازی در 
م��دارس، خانواده ها و رعایت قوانین و مقررات، تا 
حد زیادی از این میزان صدمات کاسته و جامعه ای 

ایمن را برای همه افراد فراهم خواهد آورد.

تغییر شیوه زندگی در افزایش میزان بروز سرطان ها نقش بسزایی دارد.
ب��ه گ��زارش وب دا، کارش��ناس مبارزه ب��ا بیماری های غی��ر واگیر 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن بیان این مطلب گفت: تغییر شیوه 
زندگی شامل افزایش مصرف دخانیات، عادات غذایی نامناسب، 

آلودگی های زیست محیطی و شرایط نامساعد در محیط های 
زیس��ت انسانی همراه با افزایش س��ن، رواج ابتالء به بعضی از 
بیماریهای مس��ری مثل هپاتیت cو B در روند افزایش میزان 

بروز سرطانها مؤثر هستند.
مهرداد جزایری با اشاره به ابتالء 7751 نفر در کشور به سرطان 
معده افزود: س��رطان معده در مردان بعد از س��رطان پوست رتبه 

دوم و در زن��ان رتب��ه چهارم را دارد و در کل به عنوان س��ومین 
سرطان در کشور محسوب می شود.

وی، حفظ وزن مناس��ب )انجام ورزش حداق��ل 30 دقیقه در 5 
روز هفت��ه(، خودداری از مصرف دخانیات و الکل، اس��تفاده از 
حداقل 5 وعده انواع میوه و س��بزی در روز، محدودیت مصرف 
گوش��ت قرمز یا گوشت های فرآوری ش��ده، استفاده از غالت 

سبوس دار کامل در برنامه غذایی، استفاده از آب شرب بهداشتی، 
پرهی��ز از مصرف زیاد ش��وری ها و ترش��ی ها و اس��تفاده از یخچال برای 

نگهداری مواد غذایی را به عنوان راههای پیشگیری از این سرطان عنوان کرد.

کارشناس بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان با تاکید بر اصالح شیوه زندگی از عوامل خطرزای ابتال 
به س��رطان معده به  عفونت با هلیکوباکتر اش��اره ک��رد و گفت: ابتالء 
طوالن��ی مدت به ای��ن باکتری باع��ث آتروفی مزمن معده ش��ده 
)التهاب وآس��یب الیه داخلی معده( و منجر به ایجاد یک حالت 

پیش سرطانی در معده می شود.
وی در ادام��ه افزود: رژیم غذایی از دیگر عوامل خطرزای 
ابتال به س��رطان معده اس��ت و مصرف زیاد غذاهای دودی، 
ماهی، گوش��ت نمک س��ود ش��ده و ترش��ی خط��ر ابتال به 
س��رطان مع��ده را زیاد می کند، نیت��رات و نیتریت ها معموال 
در گوش��تهای دودی شده و برخی نوش��یدنیها یافت می شود 

که سرطانزا هستند.
جزای��ری از دیگ��ر عوامل ایجاد س��رطان مع��ده به مصرف 
دخانیات، جنس) س��رطان معده در مردان 2برابر زنان اس��ت( ، 
س��ابقه خانوادگی ،الکل و چاقی اش��اره ک��رد و گفت: افراد با 
گروه خونی A به دالیل ناش��ناخته بیشتر در معرض خطر سرطان 

معده قرار دارند.
این کارش��ناس در پایان گفت: پولیپ ها  رویش غیر سرطانی بافت هستند 

که در الیه داخلی معده رشد می کنند و قابلیت سرطانی شدن را دارند.

مس��ئولیت را بر عهده دارند در معرض خطر ابتال به 
این بیماری هستند.وی تصریح کرد: زندگی مدرن، 
ک��ودکان را در مع��رض عوامل خطر س��ازی مانند 
رژی��م غذایی خیلی کم کال��ری، رژیم های غذایی 
غن��ی از چربی های مضر و قن��د، فعالیت هایی مانند 
ب��ازی ه��ای کامپیوتری که کم تحرکی را تش��ویق 
میکنند و در بعضی کشورها تبلیغات مشوق مصرف 
دخانیات یا محیطی که پر از دود س��یگار بازدم افراد 

سیگاری است، قرار می دهد.
وی اظهار داشت: کودکان ارزشمندترین اعضای 

جامعه هستند و مراقبت از آن ها یک وظیفه است.
 به گفته وی، فش��ارخون باال، کلسترول خون باال، 
قند خون باال، مصرف س��یگار، کاهش مصرف میوه 
و سبزی، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی از عوامل 

خطر بیماری قلبی و سکته مغزی است.
دکتر مرتضی پنجه شاهی تصریح کرد: با کنترل 
عوامل خطر اصلی شامل مصرف دخانیات، رژیم 
غذای��ی ناس��الم و ک��م تحرکی می ت��وان از 80 

درصد این مرگ های زودرس جلوگیری کرد.
وی اظهار داشت: جهت پیشگیری از این بیماری و 
مرگ ناشی از آن راهکارهای زیادی اندیشیده شده، 
از جمله نامگذاری آخرین یک شنبه سپتامبر هر سال 
میالدی به عنوان« روز جهانی قلب » که توسط بنیاد 

جهانی قلب در سال 2000 پیشنهاد شده است.
وی یادآور ش��د: هدف از بزرگداش��ت این روز 
اطالع رسانی به افراد در مورد بزرگترین علت مرگ 

در دنیا )بیماری های قلبی عروقی( است.
دکتر پنجه ش��اهی اذعان داش��ت: ارتقاء و ترویج 
اقدامات پیش��گیرانه منجر به کاه��ش خطر بیماری 

قلبی عروقی است.
به گفت��ه وی، انجام غربالگری های س��المتی، پیاده 
روی س��ازماندهی ش��ده، برگزاری برنام��ه های دو  و 
آمادگی جسمانی، گفتگوهای عمومی در مورد قلب، 
داس��تان ها و تجربیات واقعی از اف��راد مبتال به بیماری 
قلب��ی عروقی و نحوه درمان و کنترل آن و مس��ابقات 
ورزشی از جمله اقدامات پیشگیرانه در این زمینه است.

معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیش از 40 درصد 
بیماران قلبی، چاق هس��تند.به گزارش وب دا، دکتر س��ید 

علیرض��ا مروجی با اش��اره به ش��عار س��ال 1391 روز 
جهانی قلب با عنوان »قلبی سالم ، خانه ای سالم، 

دنیایی س��الم« اف��زود: کم تحرک��ی، مصرف 
دخانیات و فش��ار خون ب��اال از عوامل خطر 

بیماری های قلبی عروقی است.
 وی تصریح کرد: مطالعات نشان داده که  

10/8 درصد بیماران قلبی عروقی مصرف 
کننده دخانی��ات و 16/1 درصد  آنان نیز 

دارای فشار خون باال می باشند.
وی با اشاره به اینکه بیماری های قلبی 

عروق��ی اولین علت م��رگ و میر در دنیا 
و ایران از جمله شهرس��تان کاش��ان است، 

اظهار داش��ت: براس��اس آمارهای جهانی 30 
درصد از مرگ ها ناش��ی از بیماری های قلبی 

عروقی است.دکتر مروجی با اشاره به اینکه بیش از 
38 درصد از مرگ ها در ایران ناش��ی از بیماری های 

قلبی عروقی می باش��د، اذعان داش��ت: 827 مورد از مرگ های 

شهرس��تان کاشان در سال 1390 ناش��ی از بیماری های قلبی عروقی بوده است و 
این به معنی 44 درصد از کل مرگ های ثبت شده  این شهرستان 
است.وی یادآور شد: جهت پیشگیری از بیماری های قلبی 
عروقی بایس��تی عوامل خطر این بیماری شناس��ایی و 
ب��ا آگاه نمودن افراد از عوام��ل خطر آن، آنان را 

مصون نگه داشت.
وی انجام ورزش، مصرف مواد غذایی سالم 
و عدم اس��تعمال دخانی��ات را در خصوص 
پیش��گیری از بیماری های قلبی عروقی را به 
افراد توصیه کرد.دکتر مروجی گفت: روزانه 
30 دقیقه فعالیت بدنی با ش��دت متوسط و  یا 
5 بار در هفته، خطر بیماریهای قلبی و س��کته 
مغزی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه مصرف نم��ک باید به 
کمتر از 5 گرم در روز محدود ش��ود )حدود یک 
قاش��ق چایخوری (، ب��ر مصرف مواد غذای��ی غنی از 
س��بزی و میوه و پرهیز از مصرف چربی های اش��باع شده 
تاکید ک��رد.وی در پایان به تمامی اف��راد توصیه کرد: از میزان 

فشار خون، قند و چربی خون خود آگاه باشند.

شیش��ه این شربت و قرص ها مانند متادون است ولی درحقیقت متادون 
نیس��ت بلکه ترامادول و دیگر داروهای اعتیادآور اس��ت.مدیر نظارت 
بر امور دارو و مواد مخدر دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاش��ان  ، توزیع متادون خارج از ش��بکه دارویی مراکز ترک 
اعتیاد به بی��رون را به علت تحویل پوکه )شیش��ه خالی( 
غیر ممکن دانست و اذعان داشت: اگر این اتفاق نیز رخ 
دهد به صورت غیر بس��ته بندی است، در صورتی که در 
بازار آزاد متادون با شیش��ه های تقلبی ش��بیه به اصلی به 

فروش می رسد.
مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان تاکید کرد: وقتی به چاپ و برچس��ب 
شیشه این شربت و قرص ها نیز به دقت نگاه شود، تقلبی 

بودن آنها، آشکار می شود.
دکت��ر محمد حس��ین خیاط کاش��انی گفت: دانش��گاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان آمادگی برای 
مقابله با توزیع داروهای متادون تقلبی در این شهرس��تان جهت 

همکاری با سایر دستگاه های این شهرستان را دارد.

 افراد سودجو این 
قرص و شربتها را 
به شکل متادون 
درآورده و مواد 
مخدر داخل آنها 

می ریزند.



جشن یک سالگی بخش جراحی قلب باز مجتمع 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان روز پنج شنبه مورخ 
91/6/16 در آمفی تئاتر این بیمارستان برگزار شد.

به گزارش وب دا، رئیس بخش جراحی قلب باز 
مرکز فوق تخصصی قل��ب و عروق امام علی )ع( 
بیمارستان شهید بهش��تی در این آیین ضمن تقدیر 
و تش��کر از تعامل و یاری تمامی همکاران گفت: 
تاکنون حدود 350 عمل جراحی قلب باز در مرکز 
تخصصی درمان��ی قلب امام علی )ع( بیمارس��تان 

انجام شده است.
دکتر محمد صادق پور عباس��ی با اشاره به اینکه 
ع��وارض پس از عم��ل جراح��ی در مرکز قلب و 
عروق  امام علی )ع( نزدیک به صفر است، افزود: 
می��زان مرگ و می��ر بعد از عمل جراح��ی در این 

جمع��ی از مس��ئولین دانش��گاه از ط��رح اردوهای 
جه��ادی دانش��جویان دانش��گاه در روس��تاهای توابع 
ش��هر برزک بازدید کردند.به گ��زارش وب دا، دکتر 
اعرابی رئیس دانش��گاه ضمن قدردانی و تشکر از این 
دانش��جویان، بر انجام فعالیت های جهادی در راستای 

پیشرفت و توسعه انقالب اسالمی تاکید کرد.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه  اظهارداشت: 
تب��ادل اطالع��ات و به روز رس��انی دانش��های نوین، 
ارتقای س��طح دانش و معلومات، تشویق و ترغیب به 
ادامه تحصیل ش��رکت کنن��دگان، محرومیت زدایی، 
پرکردن اوقات فراغت سودمند و پربار و تحکیم بنیان 
خانواده با محور قرار دادن منویات رهبر معظم انقالب 
از اه��م اهداف برنامه های این دانش��گاه در اردوهای 

طرح هجرت 3 بسیج دانشجویی است.

س��اختمان جدی��د االح��داث مرک��ز مدیری��ت 
ح��وادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم 
پزشکی کاش��ان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اصفهان و هیات همراه، معاون 
استاندار و فرماندار ویژه کاشان، رئیس، معاونین و 

مدیران دانشگاه افتتاح شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاش��ان در این مراس��م ضمن خوش��امدگویی به 
ش��رکت کنندگان گفت: س��اختمان جدید مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانشگاه 

قابلیت مقاومت در برابر  9 ریشتر زلزله را دارد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی افزود: این ساختمان 
ب��ا هزینه بالغ بر هفت میلیارد ریال و زیربنا 991 متر 
با اعتبارات اس��تانی و خیّر سالمت آقای رنجبر در 

چهار طبقه ساخته شده است.
وی با اش��اره به انج��ام دو هزار م��ورد ماموریت 
جاده ای و ش��هری در هر ماه توس��ط 115 کاشان 
تصری��ح کرد: 21 ه��زار و 997 م��ورد ماموریت 
جاده ای و شهری در سال 90 توسط نیروهای این 

مرکز انجام شده است.
وی با اش��اره به رشد چش��مگیر شاخص سالمت 
بع��د از انق��الب اس��المی در کش��ور به وی��ژه در 
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان تاکید کرد: وجود 
807 تخ��ت فعال بیمارس��تانی، بی��ش از 46 پروژه 

قدردانی معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت از رئیس دانشگاه
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مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز در دانشگاه برگزار شد

بازدید مسئولین دانشگاه از طرح جهادی دانشجویانجشن یک سالگی بخش جراحی قلب باز بیمارستان بهشتی

جلسه تدوین سند سالمت استان

کسب مقام سه نفر از دانشجویان 
دانشگاه در مسابقات لیگ استانی 

 در راس��تای تدوین س��ند س��المت اس��تان 
اولین جلس��ه مشترک دانش��گاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی اصفهان و کاشان 
در تاریخ 91/05/31 با حضور روس��ا، معاونین، 
اساتید و کارشناسان ذیربط برگزار گردید. در 
این جلس��ه آخرین ویرایش نقشه مذکور مورد 

بررسی قرار گرفت.

مدیر دانش��جویی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان  از کس��ب 
مقام س��ه نفر از دانش��جویان دختر دانشگاه در 

مسابقات لیگ استانی خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر علیرضا مفرح گفت: 
لیال بهادری زاده موفق به کس��ب مقام سوم در 
رش��ته تنیس روی میز و مریم چمنکار و سکینه 
موس��وی به ترتیب موفق به کس��ب مقام دوم و 

سوم در رشته شطرنج شدند.
دکتر علیرضا مفرح  با اش��اره به اینکه هر سه 
این دانش��جویان عضو تی��م منتخب تنیس روی 
میز و شطرنج بانوان شهرستان کاشان و دانشگاه 
علوم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی 
کاش��ان هس��تند، افزود: مس��ابقات تنیس روی 
میز برای انتخاب 4 نفر به عنوان نماینده اس��تان 
اصفهان جهت ش��رکت در مس��ابقات کشوری 
برگزار ش��د.گفتنی اس��ت تیم ش��طرنج بانوان 
شهرس��تان کاشان بعد از 22 سال برای اولین بار 
در مسابقات اس��تانی شرکت کرده و مقام سوم 

استان را کسب کرد.
روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت 
را به تمامی دانش�گاهیان به ویژه مقام آوران 

تبریک عرض می نماید.

مرکز حتی از پیش��رفته ترین مراکز قلب دنیا پایینتر 
می باشد.

وی بیان کرد: این مرکز با داشتن امتیازاتی چون 
جدیدترین تجهیزات اس��تاندارد و به روز دنیا، تیم 
مجرب و با س��ابقه جراحی در 30 بهمن ماه 1389 
با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
افتت��اح و نخس��تین عمل جراحی قلب ب��از در این 
مرکز در تاریخ 90/4/21 انجام ش��ده و هم اکنون 
به صورت ش��بانه روزی در تمامی ایام هفته آماده 
ارائه خدمات به شهروندان کاشانی و شهرهای هم 

جوار است.
ش��ایان ذکر است در این آیین دو نفر از بیمارانی 
که در این مرکز تحت عمل جراحی قلب باز قرار 

گرفته بودند نیز حضور داشتند.

دکت��ر طاه��ره مازوچ��ی با اش��اره به برنام��ه ریزی و 
بازدید قبل از اعزام به این روس��تاها به منظور هرچه بهتر 
برگزار نمودن اردوهای جهادی توسط بسیج دانشجویی 
دانش��گاه با همکاری فرمانده قرارگاه س��ازندگی س��پاه 
ناحیه کاش��ان، بخش��دار برزک ، دهیاری ، ش��وراها و 
فرماندهان پایگا های بسیج روستاهای مذکور گفت: 80 
دانش��جو به مدت 15 روز در این طرح حضور داش��تند.
وی افزود: این دانش��جویان در سه روس��تای ›ویدوج‹، 
›ویدوجا‹ و ›ازوار‹ شهر برزک مشغول به فعالیت بودند.

وی تصریح کرد: دانش��جویان فعالیته��ای مختلف با 
تخصصهایی در زمینه روان شناسی و مشاوره، بهداشت 
و خانواده، عمرانی، هنر، اطالعات عمومی، رایانه و... را 
به ساکنان روستاها آموزش دادند.وی خاطرنشان کرد: 

این اقدام از تاریخ 91/6/2 لغایت 91/6/17 انجام شد.

عمران��ی، 52 رش��ته تحصیل��ی در مقاطع مختلف 
کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و دستیاری و 
رش��د 4 برابری تعداد مقاالت در سال 1390 نسبت 
به س��ال های پیش از آن، حاک��ی از این موضوع 

است.
وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
یک��ی از اولین و فع��ال ترین دانش��گاههای علوم 

پزشکی خارج از مرکز استانی است.

دکتر محمد حس��ین آیتی، معاون فرهنگی و 
دانشجویی وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به 
رئیس دانشگاه از مشارکت فعال دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان در بیستمین نمایشگاه بین المللی 

قرآن کریم قدرانی کرد.
به گزارش وب دا، در این نامه آمده است:

با مشارکت و حضور فعاالنه  همکاران محترم 
معاونت فرهنگی و دانش��جویی آن دانشگاه در 
بیس��تمین نمایش��گاه بین المللی ق��رآن کریم، 
افتخ��ار انتخاب غرفه برتر نمایش��گاه در بخش 

دانشگاهی، نصیب وزارت متبوع گردید.
و  ه��ای جنابعال��ی  از حمای��ت  بدینوس��یله 
تالش��های بی دریغ همکاران معاونت فرهنگی 
 و دانش��جویی آن دانش��گاه تقدی��ر و تش��کر

 م��ی نمایم. مزید توفیقات در خدمت س��احت 
مقدس ق��رآن کریم و اهل بیت )ع( از خداوند 

منان مسئلت دارم.
الزم به ذکر است بیستمین نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم در مرداد ماه )رمضان المبارک( سال 
جاری برگزار و نشریه علمی- پژوهشی قرآن و 
طب به صاح��ب امتیازی مرکز ق��رآن و عترت 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی 
موفق به کس��ب رتبه نخست نش��ریات ستادی و 
غرفه وزارت متبوع موفق به کس��ب عنوان برتر 
در زمینه نشست ها و مشاوره های تخصصی شد.

مراسم گرامیداشت روز پزش��ک و داروساز روز 
یک ش��نبه م��ورخ 91/6/5 در امفی تئات��ر مرکزی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان در این مراس��م ضم��ن تبریک ای��ن روز به 
یژه پزش��کان و داروس��ازان، از  جامعه پزش��کی به ِوِ
ش��هیدان دولت بخصوص ش��هید رجایی و باهنر یاد 
کرد و گفت: این عزیزان باید الگو و سرمش��ق همه 
در زمینه خدمت رس��انی بی منت و خالصانه به مردم 

قرار گیرند.

امیدوارم 
دانشگاههای 
علوم پزشکی
 نیز عالوه بر 

آموزش مباحث 
پزشکی در جهت 

پرورش مباحث 
روحی و معنوی 

گام بردارند.

دکتر محمد حس��ین اعرابی با اشاره به نامگذاری 
روز تولد حکیم ابوعلی س��ینا به عنوان روز پزشک 
و روز تولد محمد ب��ن زکریای رازی به عنوان روز 
داروس��از افزود: این بزرگان الگ��وی بزرگی برای 

جامعه جهانی می باشند.
وی با اش��اره به اینکه آمیختن دین، علم و اخالق 
را می توان در نظریات بزرگانی چون ابوعلی س��ینا، 
زکریای رازی، جرجانی و... مشاهده نمود، تصریح 
کرد: امیدوارم دانشگاههای علوم پزشکی نیز عالوه 
ب��ر آم��وزش مباحث پزش��کی در جه��ت پرورش 

مباحث روحی و معنوی گام بردارند.
دکتر اعرابی با اش��اره به س��هم عظی��م ایرانیان در 
پای��ه گ��ذاری، پیدایش و گس��ترش تم��دن جهانی 
به خص��وص بعد از پذیرش اس��الم و وقوع انقالب 
اسالمی اظهار داش��ت: نقش جامعه پزشکی به ویژه 

اطباء در این زمینه برجسته می باشد.
وی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی نسبت به دیگر 
اقش��ار جامعه، فضای وسیعی برای خدمت رسانی به 
آحاد مردم را دارا می باش��ند، اذعان داشت: حیات 
بخشیدن بزرگ ترین خدمت به جامعه انسانی است.

وی با اشاره به وجود 10 رشته تخصصی دستیاری 
در دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات بهداش��تی 
درمانی کاش��ان افزود: این موفقیت نش��ان از تالش 
و کوش��ش تمام عزیزانی اس��ت که در این دانشگاه 

مشغول به فعالیت می باشند.
وی در پایان س��خنان خود اظه��ار امیدواری کرد: 
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاش��ان با ت��الش و تعام��ل در راه ارتق��اء و اعتالء 

سالمت جامعه گام بردارد.
رئیس نظام پزش��کی شهرستان کاشان نیز در این 
مراس��م ضمن تبریک ب��ه جامعه پزش��کی گفت: 
نسبت تعداد پزشک به جمعیت در شهرستان کاشان 

ایده آل می باشد.
دکتر محمدرضا شریف با اشاره به وجود امکانات 
درمانی مناس��ب این شهرستان افزود: جامعه پزشکی 
نه تنها در مس��ائل درمانی بلک��ه در مباحث مختلف 

اجتماعی پیش قدم هستند.
رئی��س نظ��ام پزش��کی شهرس��تان کاش��ان 
خواس��تار تش��کیل انجمن ه��ای خیریه جهت 
کمک به بیماران نیازمند ش��د و تصریح کرد: 
گ��روه های تخصصی می توانن��د در این زمینه 

پیش قدم شوند.
گفتنی اس��ت در پایان این مراس��م از پزش��کان، 
عل��وم  دکت��رای  پزش��کان،  دن��دان  داروس��ازان، 
مامای��ی و گروههای  آزمایش��گاهی، کارشناس��ان 
پروانه دار نمونه شهرس��تان کاشان با اهداء جوایزی 

به رسم یادبود تقدیر و تجلیل شد.

افتتاح ساختمان جدید االحداث مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 

وی با اش��اره اینکه برنامه پزشک خانواده و نظام 
ارجاع، از مهرماه س��ال جاری در شهرس��تان های 
کاش��ان و آران و بیدگل آغ��از به کار می نماید و 
هم اکنون در مرحله ثب��ت نام خانوارها قرار دارد، 
یادآور شد: همکاری و تعامل مسئولین و رسانه ها 
در جهت اطالع رس��انی برای مش��ارکت مردم در 

این برنامه بسیار موثر است.
معاون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تانداری 

اصفهان نیز در این مراس��م اظهار داش��ت: با توجه 
ب��ه موقعیت ترانزیتی ش��هر کاش��ان و حجم باالی 
حمل و نقل در محور شمال به جنوب وجود مرکز 
پیش��رفته مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

برای این شهرستان الزم به نظر می رسید.
دکتر محمد مهدی اس��ماعیلی با اش��اره به رشد 
تولیدات علمی در کش��ور، بحث پزشک خانواده 

را تحول بزرگ در نظام سالمت دانست.
وی با اش��اره به ابتکار تش��کیل قرارگاه پزشک 
خانواده در کاش��ان و لزوم تش��کیل آن در اس��تان 
گفت: موضوع س��المت به عل��ت ارتباط با روح و 

جسم انسان از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی افزود: اجرای برنامه پزش��ک خانواده و نظام 
ارج��اع نیازمند همکاری رس��انه ه��ا جهت ایجاد 

آمادگی عمومی می باشد.
وی ضمن تقدیر از اصحاب رسانه و صدا و سیما مرکز 
اس��تان، خواستار اس��تمرار و تقویت بیشتر برنامههایشان 
در راس��تای اطالع رسانی و فرهنگس��ازی در زمینه 
س��المت بخصوص برنامه پزش��ک خان��واده و نظام 

ارجاع شد.
گفتنی اس��ت بازدید از قس��مت ه��ای مختلف 
ساختمان جدید االحداث مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی 

کاشان از برنامه های این افتتاح بود.


