
کاشان در وضعيت قرمزکرونایی قرار گرفت
به علت کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی

دانشــگاه علوم  رئیس 
پزشــکی کاشان گفت: 
همــراه با مــوج چهارم 
شــیوع کرونا در کشور 
رعايت  علت کاهش  به 
شــیوه نامه هاي بهداشتی 
فاصله گـــــــــذاري  و 
وضعیت  اجتماعـــــي، 
شهرستان  کرونايـــــي 
به  نارنجــی  از  کاشــان 

قرمز و شهرســتان آران و بیــدگل نیز از زرد به نارنجي 
تغییر يافت.

دکتــر ســید علیرضا مروجی روزدو شــنبه شــانزدهم 
فرورديــن ماه در گفتگوی آنالين بــا خبرنگاران افزود: 
پیــش از اين در خصوص رعايت  نکردن اقدام های خود 
مراقبتی و شــیوه نامه های بهداشتی و انجام مسافرت های 
غیرضروری و مهمانی های دسته جمعی هشدار داده بوديم 
اما متاسفانه با ســهل انگاری و عادی پنداری گروهی از 

شهروندان، منطقه با دردسر بزرگ ديگری مواجه شد.
 وی با بیان اينکه افرادی با پنهان کردن بیماری خود در 
مکان های مختلف حضور دارند، اظهار داشــت: استفاده 
همگان از ماســک و اجبار اطرافیان به استفاده از ماسک 
و شستن پیاپی دست ها برای جلوگیری از گسترش انتقال 

ويروس کرونا به ديگران ضروری است.
رئیــس دانشــگاه، با تاکید بــر هزينه روزانــه بیش از 
۱۰۰ میلیــون تومــان در بخش بهداشــت بــرای انجام 
آزمايش های پی. ســی. آر، رپید و رهگیری بیماری و 
نظــارت و پايش و بیش از  صدها میلیــون تومان هزينه 
های بیمارســتانی و درمانی ادامــه داد: با رعايت نکردن 

شــیوه نامه های بهداشتی 
زيادی  مقــدار  روزانــه 
در  نیــرو  و  انــرژی 
مختلــف  بخش هــای 
بهداشــتی  و  نظارتــی 
در  حتــی  درمانــی  و 
روزهــای تعطیل گرفته 
می شــود کــه همگــی 
می توانســت در راستای 
رشــد و تعالی ســالمت 

شهر و رفاه حال شهروندان باشد.
وي بــا بیان اين مطلب که در موج چهارم،  6۰ درصد 
مبتاليان بــه کرونا در اين منطقه، به ويروس انگلیســي 
مبتال می شــوند گفت: رعايت شــیوه نامه های بهداشتی 
کمترين اقدام برای سالمت تمامی اشخاص، ادای دين 

به کادر درمان و نجات جان خود و همنوعان است.
دکتر مروجی، با بیان اينکه مردم ايران در يکسال اخیر 
درگیر بیماری خانمان ســوز کوويد ۱۹ هستند،  تصريح 
کــرد: اين بیماری بــه عنوان چالش بــزرگ قرن اخیر 
پابه پای تالش های شبانه روزی کادر بهداشت و درمان، 

همچنان در حال تاختن است.
گفتنی اســت بر پايه مصوبه هاي ســتاد ملــي مبارزه با 
کرونا در وضعیت قرمز مشــاغل گروه هاي 2 و3 و 4 بايد 
تا اطالع ثانوي تعطیل شــوند و رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي، فاصله اجتماعي و استفاده از ماسک با جديت 

بیشتري مورد پايش قرار گیرد.
همچنین خروج خودروهاي بومي از شهرســتان هاي 
نارنجــي و قرمز و ورود خودروهــاي غیربومي به اين 

شهرستان ها ممنوع است.

سخنگوي مقابله با کروناي دانشگاه:
سوش غالب کرونا در منطقه کاشان از نوع جهش یافته انگليسي است

و  بهداشــتي  معــاون 
بــا  مقابلــه  ســخنگوي 
دانشگاه گفت:  کروناي 
با شــروع مــوج چهارم 
کرونــا، ســوش غالــب 
کرونا در منطقه کاشــان 
يافتــه  نــوع جهــش  از 

انگلیسي است.
دکتر مهــدي دالوري 
روز يکشــنبه مورخ ۱5 

فروردين ماه ۱4۰۰  در نشســت آنالين خبري، با تاکید 
بر قدرت باالي ســرايت کروناي انگلیســي و باال بودن 
احتمال آلودگي به اين ويروس در فضاهاي بسته گفت: 
روند افزايشــي موارد بستري  و ســرپايي کوويد ۱۹ در 

روزهاي اخیر نگران کننده است.
به گفتــه وي، رعايت نکردن شــیوه نامه هاي بهداشــتي 
از ســوي خدمت دهندگان و خدمت گیرنــدگان به ويژه 
فاصله گــذاري اجنماعــي و کاهــش درصد اســتفاده از 
ماسک در منطقه کاشــان از8۰ درصد به 45 درصد بسیار 

نگران کننده است.
معاون بهداشــتي دانشگاه اظهار داشت: اين دانشگاه بر 
پايه قانون در بازديد از مراکز و اماکن مختلف توســط 
واحد هاي بهداشت محیط و حرفه اي مي تواند اخطاريه 
صادر و در صورت عدم اصالح موارد نســبت به پلمپ 

آن اقدام نمايد.
وي تاکید کرد: نظارت بر اجراي صحیح و کامل شیوه 
نامه ها، نیازمند همکاري همه مردم و ســاير ارگان ها و 

سازمان ها مربوط با حوزه سالمت مي باشد.
وی تصريــح کــرد: همشــهريان و هموطنــان عزيز در 

مشــاهده  صــورت 
هرگونــه عــدم رعايت 
بهداشتي  شــیوه نامه هاي 
می تواننــد مراتب را به 
سامانه تلفني ۱۹۰ اطالع 
دهند تا همــکاران ما در 
قرارگاه بازرسی دانشگاه 
به اين موضوع رسیدگی 

کنند.
وي، با يادآوري تالش 
بي وقفه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کاشان از آغاز 
همه گیري ويــروس کرونا گفت: قطع زنجیره شــیوع 
ايــن ويروس کشــنده،  افزون بر همــکاري همه جانبه 
دستگاه هاي ديگر، نیازمند همکاري مضاعف مردم نیز 

می باشد.
ســخنگوی مقابله با کرونا دانشــگاه اظهار امیدواری 
کرد که ســاکنان منطقه کاشــان از حضور در تجمع ها 
از ماســک و رعايــت  پرهیــز کننــد و در اســتفاده 
فاصله گــذاری اجتماعــی و پروتکل های بهداشــتی، 

جديت الزم را داشته باشند.
دکتر دالوری افزود: در شرايطی که ويروس کوويد 
۱۹ هــر روز شــکلی از پیچیدگی هــای خود را نشــان 
می دهد، شــهروندان عزيز بیش از پیش بايد با رعايت 
دســتورالعمل های بهداشتی، مراقب ســالمت خود و 

عزيزان و اطرافیانشان باشند.
گفتنی اســت: جمعیــت نزديک بــه 5۰۰ هزار نفری 
شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل، تحت پوشش 
خدمات بهداشــتی و درمانی دانشــگاه علوم پزشــکی 

کاشان قرار دارد.
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 رئيس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
اعتماد مردم مهمترین سرمایه اجتماعی نظام سالمت

کشف و معدوم سازی
بیش از شش هزار کیلوگرم 

مواد غذایی فاسد 

 انتخاب فرایند برتر دانشگاه در
چهاردهمین جشنواره آموزشی

شهید مطهری 

 انجام روزانه ۷۵۰ آزمایش تست
 مولکولی تشخیص ویروس کرونا در
آزمایشگاه مرجع تشخیص کووید ۱9

 کیت تشخیص سریع ویروس
 جهش یافته کرونا در کاشان

طراحی شد

                       انجام واکسیناسیون کرونا برای
 2۷۵ بیمار خاص و صعب العالج در

کاشان و آران و بیدگل
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به مناسبت سال نو صورت گرفت:
بازدید رئيس دانشگاه از مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بيدگل



سال بيست و چهارم، شماره 171، فروردین ماه 1400نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه2

حيات

 انجام واکسيناسيون کرونا برای 275 بيمار خاص و صعب العالج در کاشان و آران و بيدگل

تزریق 1500 ُدز واکسن کرونا تا نيمه اول فروردین ماه در کاشان و آران و بيدگل

انجام چهار هزار و 41۸ تست سریع کرونا در منطقه کاشان

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه، با اشاره به اينکه 
طرح تشديد گام چهارم مبارزه با کرونا از ۱8اسفندماه در 
منطقه کاشان آغاز شده است، اظهار داشت: در قالب اين 
طرح تاکنون چهار هزار و 4۱8تســت سريع کرونا گرفته 
شده است که 34۰مورد معادل ۷.۷درصد اين تستها مثبت 

بوده است.
دکتر مهدی دالوری روز يکشــنبه هشتم فروردين ماه 
سالجاری در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اينکه 
تســت های کرونا مثبت نسبت به قبل از طرح تشديد گام 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکي کاشــان، از انجام 
واکسیناســیون بیماران خاص و صعــب العالج در اين 
منطقــه خبر داد و گفت: تصريح کــرد: تاکنون بالغ بر 
2۷5 نفر از بیماران ديالیزي، شیمي درماني و بخشي از 
بیماران ام اس در دو شهرستان کاشان و آران و بیدکل 

مورد تزريق واکسیناسیون قرار گرفته اند.
 دکتــر ســید علیرضا مروجــي، در بازديــد از مرکز 
واکسیناســیون بیمارســتان متیني با اشــاره به اينکه اين 
طرح از دهم فروردين ماه آغاز شده افزود: اين فرايند 
بــا رعايت پروتکل هاي بهداشــتي به صــورت مرحله 

ســخنگوي مقابله با کروناي دانشگاه گفت: از روز 22 
بهمــن ماه ) آغاز واکسیناســیون کوويد ۱۹ ( تا نیمه اول 
فروردين مــاه، يک هزار و 5۰۰ دوز واکســن کرونا در 

منطقه کاشان و آران و بیدگل تزريق شده است.
دکتر مهدی دالوري اظهار داشت: اين واکسن ها برای 
تزريــق کادر بهداشــتي و درماني، ســالمندان و بیماران 

خاص تاکنون استفاده شده است.
وی بــا بیــان اينکــه 4۰ درصــد کادر درمــان تاکنون 
واکسینه شــده اند، ابراز داشت: براي کادر بهداشت هم 

واکسیناسیون در حال انجام است.
وي، با اشــاره به اينکه در حاضر تیم هاي واکسیناسیون 
در بیمارستان متیني کاشان مستقر هستند، افزود: اين تیم 
هــا در دو نوبت صبح و عصر با اولويت هاي مشــخص 
شده از طرف وزارت بهداشت، جامعه هدف را واکسینه 

چهارم دو درصد افزايش داشــته اســت، گفت: در قالب 
اين طرح همچنین نسبت به تشــديد بیماريابی و افزايش 

مراقبت ها برای سالمندان اقدام می شود.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه، با اشاره به اينکه 
در قالب طرح شهید ســلیمانی حدود 55هزار سالمند در 
منطقه کاشان مورد ارزيابی قرار می گیرند، افزود: تاکنون 
هشت هزار و 5۰۰سالمند مورد غربالگری قرار گرفته اند.

وی با بیان اينکه طرح غربالگری شــهید سلیمانی نقش 
مهمی در کاهش آمار مرگ و میر داشته است، خاطرنشان 
کــرد: با اجرای اين طرح موارد مبتــال از جامعه دور نگه 
داشــته شده و با تشخیص به موقع و درمان زود، فرد مبتال 

در يک سیر روال درمانی مشخص قرار می گیرد.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا دانشــگاه، با اشاره به 
شناسايی هشت مورد از بیماران مبتال به کرونای انگلیسی 
در منطقه کاشان گفت: شش مورد از اين بیماران در بازه 
سنی 3۱تا 4۰ســال، يک مورد 4۱تا 5۰سال و يک مورد 

نیز 5۱تا 6۰سال بوده اند.

اي و روزانه با همکاري گروه واکسیناســیون معاونت 
بهداشتي در حال انجام است.

وي اظهار داشت: اين طرح همزمان با ابالغ کشوري 
مديــر مرکــز مديريت پیونــد و درمان بیمــاري هاي 
وزارت متبوع با موضوع توزيع و تزريق واکسن کرونا 
در بیمــاران خاص و صعب العالج در اين بیمارســتان 

آغاز شد.
دکتــر مروجــي گفت: گــروه هــدف در اين طرح 
بیماران دريافت کننده شــیمي درماني، پرتودرماني، ام 
اس، تاالســمي، هموفیلي، پیوند، ديالیز، نقص سیستم 

مي کنند.
دکتر دالوري، با اشــاره به بخشنامه ستاد ملي مبارزه با 
کرونا مبني بر اينکه بخش خصوصي مي تواند واکســن 
کرونا را به کشــور وارد کند، اما تزريق آن بايد زير نظر 
وزارت بهداشــت و دانشــگاه هاي علوم پزشــکي باشد 
گفت: در کاشــان تاکنون هیج شــرکتي بــراي واردات 

واکسن اعالم آمادگي نکرده است. 
معاون بهداشت دانشگاه افزود: واکسنهايی که در حال 
حاضر برای ايمن ســازی در برابر کرونا تجويز می شود 

بايد در دو نوبت و با فاصله 28 روز تزريق شود.
گفتنــي اســت: جمعیت نزديــک به 5۰۰ هــزار نفري 
شهرســتان هاي کاشــان و آران و بیدگل، تحت پوشش 
خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشکي کاشان 

قرار دارند. 

وی ضمن ابراز نگرانی از ورود مســافران و گردشگران 
بــه منطقه کاشــان و عــدم رعايــت فاصلــه اجتماعی و 
دستورالعمل های بهداشتی توسط آنها بیان داشت: متأسفانه 
يک بیمار شناسايی شده مبتال به کرونای انگلیسی، مسافری 

بود که از ديگر شهرها به کاشان سفر کرده بود.
دکتر دالوری، تب، استفراغ و اسهال شديد را از جمله 
عالئــم ابتالی کودکان به کرونای انگلیســی دانســت و 
افزود: الزم اســت والدين در صورت مشــاهده هر کدام 
از اين نشــانه ها، سريعاً کودک خود را برای ادامه مراحل 

تشخیصی و درمانی نزد پزشک بیاورند.
وی با بیان اينکه رعايت دســتورالعمل های بهداشتی در 
منطقه کاشــان به 45درصد رسیده و آژير خطر کرونا در 
منطقه کاشــان به صدا درآمده اســت، اظهار داشت: در 
دی ماه و بهمن ماه سال گذشته رعايت دستورالعمل های 
بهداشــتی در منطقه کاشــان حدود 8۰درصد بود و اين 
در حالی اســت که در فروردين مــاه اين مقدار به حدود 

45درصد رسیده است.

ايمنــي، بال پروانه اي، اوتیســم مي باشــند که به دلیل 
ضعیف بودن سیســتم ايمني در اين بیماران و باال بودن 
خطر ابتال به بیماري در اين عزيران نسبت به ساير افراد 
واکسیناسیون ايشان در اولويت دستور کار قرار گرفته 

است.
وي افزود:  واکســن ســینوفارم ) ويروس کشته شده 
( برای بیماران خاص و صعب العالج تجويز شــده که 
ويژه بیمارانی اســت که سیســتم ايمني ضعیفي دارند 
و مانند ديگر واکســن های ايــن بیماری، در دو نوبت 

تزريق خواهد شد.

وی در توصیه به کادر بهداشــت و درمانی که تا کنون 
واکسن کرونا را تزريق نکرده اند و نگران عوارض جزئی 
آن هســتندگفت: تزريــق هر نوع از واکســن های مورد 
تايید وزارت بهداشت به نوعی ارزش افزوده برای کادر 
بهداشــت و درمان به حســاب آمده و باعث ايمنی برای 
همکاران علیه ويروس کرونا می شود و با ايمنی در مقابل 
اين بیماری بهتر می توانیم در کنار هم مراقبت و درمان از 

بیماران را انجام دهیم.
وی بر لزوم گزارش عوارض احتمالی تزريق واکســن 
بــه نزديک ترين پايگاه بهداشــت محل ســکونت افراد 
تاکید کرد و گفت: در محل انجام واکسیناسیون نیز تیم 
های مجرب اعم از پزشــک و گروههای آموزش ديده                  

مستقر هستند.
دکتر دالوری مهم ترين اقدام برای تزريق اين واکسن 

ســخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشــگاه، با بیان اينکه 
خوشــبختانه تعداد متوفیان کرونايی علــی رغم افزايش 
موارد ابتالء و بســتری به مقدار معناداری کاهش داشــته 
اســت، ابراز داشت: اين نشــانه تالش مأموران بهداشتی 
برای شناســايی و غربالگری بیماران و همچنین زحمات 
کادر بهداشــتی و درمانــی در مراقبــت و درمان بیماران 

بستری است.
وی با بیان اينکه بیشــتر مبتاليان بــه کرونا در محدوده 
سنی 5۰تا 5۹سال هســتند، ادامه داد: بیشتر بیماران فوت 

شده بر اثر کرونا در منطقه کاشان باالی 8۰سال هستند.
دکتر دالوری، با اشــاره به اينکــه در دی ماه ۱6درصد 
و در بهمــن ۱3درصــد تســت های PCR کرونا مثبت 
بود، افــزود: در فرودين ماه حدود 3۱درصد تســت های 
گرفته شــده از بیماران کرونامثبت اســت که اين نشــان 
دهنــده افزايش نســبِت تعــداد تســت های کرونامثبت 
نسبت به کل تعداد تســت های گرفته شده از بیماران در                                            

منطقه کاشان است.

را آمادگی تجهیزاتی و نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: 
در همین راستا، هماهنگی های الزم انجام و آموزشهای 
مورد نیاز نیز در خصوص نحوه نگهداری و حمل و نقل 
واکســن، نحوه تزريــق و همچنین تزريــق ايمن و نحوه 
ثبت در ســامانه ســیب به دســت اندرکاران اين برنامه،                               

ارائه شده است.

برگزاری وبينار آموزشی واکسيناسيون؛
به منظور توانمندسازی پرسنل بهداشت درمان

معاون بهداشتي و سخنگوي ستاد مقابله با کرونا دانشگاه 
گفت: در راســتای اجرای ســند ملی استقرار و گسترش 
واکسیناســیون کرونا، آموزش واکسیناسیون کرونا برای 
پرسنل بهداشــتی درمانی دانشگاه از طريق وبینار بر خط 

برگزار شد.
دکتر مهــدی دالوری افزود: اين وبینــار در 2 نوبت با 
برنامــه ريزی گروه پیشــگیری و مبارزه بــا بیماری های 
واگیر و مشارکت گروه بهداشت محیط، گسترش شبکه 

و پشــتیبانی واحد فن آوری اطالعات معاونت بهداشت 
برگزار شد.

وی تصريــح کــرد: در ايــن وبینار ابتــدا در خصوص 
عاليم، نشــانه ها، تشــخیص و درمان ويــروس کرونا و 
نقش واکسیناســیون در کنتــرل اين بیمــاری و اهمیت 
واکسیناســیون به ويــژه در بین کادر بهداشــت و درمان 
مطالبی بیان و سپس انواع واکسن های مورد استفاده فعلی 
در سطح کشور و نحوه  نگهداری، حمل و نقل و استفاده 

از آن و عوارض واکسن ها توضیح داده شد.
 بــه گفتــه وی، آموزش نحــوه ثبت اطالعــات برنامه 
واکسیناســیون در سامانه های کشــوری و فرايند دفع و 
امحاء زباله های حاصل از واکسیناسیون از ديگر مباحث 

اين وبینار بود.
معاون بهداشــتی گفــت: عوارض شــايع تر و کم خطر 
واکســن شــبیه عالئــم خفیــف بیماری های ويروســی 
مثــل بدن درد، ســردرد و تــب خفیــف و همچنین درد 

در محــل تزريق می باشــند که بعد از 24 تا 48 ســاعت                              
فروکش می شود. 
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حيات

تکریم و معارفه معاون بهداشتي و رئيس مرکز بهداشت شهرستان آران و بيدگل برگزار شد

مراسم تکريم و  معارفه معاون بهداشتي شبکه و رئیس 
مرکز بهداشــت شهرســتان آران و بیدگل روز يکشنبه 

مورخ ۱4۰۰/۱/۱4 برگزار شد. 
معاون بهداشتي دانشگاه در اين مراسم گفت: پوشش 
همگاني ســالمت، مســتلزم فراهم نمودن دسترســي به 
خدمات ســالمت و بهره منــدي از آن و بهره گیري از 
تکنولوژي مناســب و ارائه خدمات با کیفیت مناســب 

است.
دکتر مهدي دالوري، همچنین از فعالیت ها و خدمات 
حوزه معاونت بهداشــتي شــبکه در تمامي حوزه ها به 

ويــژه در پیشــگیري از شــیوع بیماري کرونــا در طول 
چهارده ماه گذشته تقدير کرد.

وی در ايــن جلســه، اقدامــات انجام شــده در حوزه 
معاونــت بهداشــتی در قالب نظام شــبکه بــرای ارتقاء 
مراقبت هــای بهداشــتی و درمانــی در دوران کرونا و 

پیشگیری از کوويد-۱۹ را تشريح کرد.
دکتر دالوری گفــت: همکاران حوزه بهداشــت در 
دوران کرونا، از طريــق ارزيابی و اجرای پروتکل های 
بهداشــتی در جامعــه، شناســايی و تشــخیص زودرس 
بیماران و ارجاع آنها به ســطوح تخصصی کوويد-۱۹، 

درمــان و مراقبــت موارد خفیــف بیمــاری و همچنین 
پیگیری افراد مبتال تاثیر بســزايی در کنترل پاندمی اين 

ويروس داشته اند.
دکتر اعظم باقري، سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیــدگل نیز در اين نشســت، ضمن معرفي دکتر 
قمصــري و ارائه ســوابق خدمتي ايشــان، از خدمات و 
تالش هاي دکتر شــیرواني زاده در مدت زمان تصدي 
معاونــت بهداشــتي شــبکه و رئیــس مرکز بهداشــت 

شهرستانتقدير کرد.
الزم به ذکر اســت: در اين مراســم، از دکتر شیرواني 

به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی صورت گرفت:
تقدیر از پرسنل علوم آزمایشگاهی شاغل در دانشگاه

بــه مناســبت تولــد حکیــم جرجانــی »روز علــوم 
آزمايشــگاهی«، از پرســنل بخــش آزمايشــگاه مرکز 
آموزشــی درمانی شــهید بهشــتی و کارشناســان علوم 
آزمايشگاهی و آزمايشگاه تشخیص کوويد ۱۹ معاونت 

بهداشتی تقدير شد.

معاون درمان دانشگاه در اين ديدار گفت: در ماه های 
اخیر، ايثار و فداکاری بی بديل عزيزان در آزمايشــگاه 
هــا جهــت تشــخیص مــوارد COVID-19 بــرگ 
زريــن ديگری از نقش آفرينــی مجاهدانه متخصصین، 
کارشناســان و پرسنل آزمايشگاه ها در خدمت به مردم 

منطقه به ثبت رسیده است.
دکتر محمد حاجی جعفری افزود: امروز همکاران ما 
در رشــته های مختلف علوم آزمايشگاهی سهمی بسزا 
در روند پیشــگیری، تشــخیص و درمــان بیماری های 
واگیر و غیرواگیر دارند و بی ترديد اين نقش عالمانه و 
موثر با اعتالی روزافزون علمــی در اين حوزه مهم هر 

روز پررنگ تر خواهد شد.
وی اظهار امیــدواری کرد: با لطــف الهی، همدلی و 
وفاق همه مدافعان ســالمت بتوانیم همــراه با يکديگر، 

هرچــه زودتــر شــاهد ســالمت و رهائی کامــل مردم 
سرزمین مان از شر اين بیماری نوپديد باشیم.

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید بهشــتی نیز در 
اين ديدار اظهار داشــت: تالشگران علوم آزمايشگاهی 
با تشــخیص به موقع عوامل بیماری زا، افتخار مدافعین 
خطــوط اول نبرد بــا بیماری هــا را از آن خود کرده و 
با فداکاری و گذشــت، ســالمت و آسايش خود را در 
راه اعتالی ارزش های واالی انقالب اسالمی و سالمت 
جامعه گذاشــته اند از ايــن رو، توجه به نقش و اهمیت 
دادن به جايگاه فعاالن آزمايشــگاهی در پیشبرد اهداف 
نظام ســالمت و ارتقای خدمات اين حوزه بسیار موثر و 

اثربخش است.
دکتــر ابوالفضل شــجاعی گفت: نقــش موثر جامعه 
آزمايشگاهیان در تشــخیص بیماری ها، تشخیص شیوه 

صحیح درمان و تســريع روند بهبود بیماری و بازگشت 
سالمت بیماران امری ارزشمند و حیاتی در روند درمان 
آنان اســت و اين عزيزان همواره دانشگاه را در عرصه 
علوم آزمايشــگاهی و خدمت رســانی به مردم شريف 

سربلند نموده اند.
دکتر ابوالفضل شــجاعی، با اشــاره به اين که در همه 
دوران هــا به ويــژه در دوران مقابله با شــیوع ويروس 
منحــوس کرونا از خودگذشــتگی هــای کادر درمان 
ارزنــده و ســتودنی بوده اســت، گفت: زحمــات اين 
عزيزان هیچگاه فراموش نخواهد شــد و حتما در تاريخ 

ثبت خواهد شد.
در ايــن روز ديگــر مراکــز درمانی دانشــگاه در دو 
شهرستان کاشــان و آران و بیدگل هم از پرسنل خدوم 

آزمايشگاه های خود تقدير کردند.

کيت تشخيص سریع ویروس جهش یافته کرونا در کاشان طراحی شد

معاون بهداشــتی دانشــگاه، از طراحی کیت تشخیص 
مولکولی ســويه های جهــش يافته ويــروس کرونا در 

کاشان خبر داد.
دکتــر مهدی دالوری، ضمن اشــاره به طراحی کیت 
تشــخیص مولکولی ســويه های جهش يافتــه ويروس 
کرونا در کاشــان اظهار داشــت: اين کیت تشــخیصی 
در مرکز رشــد دانشگاه علوم پزشــکی کاشان طراحی              

شده است.

 وی، بــا بیــان اينکه اين کیت قادر به تشــخیص ســه 
واريانت جهــش يافته انگلیســی، آفريقايــی و برزيلی 
است، افزود: دربررسی های چند روز اخیر هشت مورد 
ســويه انگلیسی تشــخیص داده شده اســت و بر همین 
اساس در شرايط موجود بیماری، رعايت شیوه نامه ها به 

ويژه زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی است.
معاون بهداشــتی دانشــگاه، ضمن تأکید بــر رعايت 
شــیوه  نامه ها و پروتکل هــای بهداشــتی ابراز داشــت: 

متأســفانه عادی انگاری می تواند منجر به افزايش موارد 
ابتال در سطح جامعه گردد.

وی، ضمــن ابراز نگرانی از کاهــش قابل توجه میزان 
رعايت پروتکل های بهداشــتی در منطقه کاشان و آران 
و بیــدگل گفت: افزايــش مبتاليان به ويــروس کرونا 
می تواند يکــی از نتايج کاهش رعايــت پروتکل های 
بهداشــتی باشــد و بر همین اســاس الزم است رعايت 

دستورالعمل های بهداشتی جدی گرفته شود.

زاده با اهداء لوح سپاس و هدايايي قدرداني شد.

انجام روزانه 750 آزمایش تست مولکولی تشخيص ویروس کرونا در آزمایشگاه مرجع تشخيص کووید 1۹ کاشان

انجام روزانه ۷5۰ آزمايش تست مولکولی تشخیص 
ويروس کرونا در آزمايشــگاه مرجع تشخیص کوويد 

۱۹ کاشان
مدير امور آزمايشــگاههای دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی کاشــان و سرپرســت 
آزمايشــگاه مرجع تشــخیص کوويد ۱۹ کاشــان، از 
انجام روزانه ۷5۰ آزمايش تســت مولکولی تشخیص 

ويروس کرونا در آزمايشــگاه مرجع تشخیص کوويد 
۱۹ کاشان خبر داد.

 دکتر حسن احترام، با اشــاره به افزايش سه تا چهار 
برابری پذيرش آزمايش پی. ســی. آر. تشخیص کرونا 
در کاشان، از همشــهريان خواست با رعايت پروتکل 
هــای بهداشــتی، فاصلــه اجتماعی و زدن ماســک از 

ابتالی خود و خانواده هايشان پیشگیری کنند.
 وی، با اشــاره به فعالیت آزمايشگاه تشخیص کرونا 
در دو شــیفت صبح و عصر اظهار داشت: با تمهیدات 
انديشــیده شــده همزمان با موج چهارم کرونا، بخش 
تشــخیص آزمايشــگاهی در شناســايی موارد مبتال در 

کنار ساير کادر درمان بدون وقفه فعالیت دارد.
وی تصريــح کــرد: نتايج آزمايش اين تســت ها که 
نمونــه هــای آن از مراجعین به مراکــز غربالگری ۱6 
ساعته کوويد ۱۹ کاشــان گرفته شده، در کمتر از 24 

ساعت به مرکز بهداشت اعالم می شود.
با تشــخیص موارد مبتال و شروع به موقع روند درمان 
بــرای مبتاليــان، از وخیم تر شــدن و شــدت بیماری 
پیشــگیری شــده و از انتشــار ويــروس در جامعه نیز 

جلوگیری می شود.
  مدير امور آزمايشگاههای دانشگاه ، عملکرد واحد 
آزمايشــگاه مراکــز دانشــگاهی را در دوران بحــران 
کوويد ۱۹ را مطلوب و قابل قبول عنوان و از خدمات 
ارزنده پرســنل ســختکوش آزمايشــگاه در طول اين 

مدت تقدير کرد.
 دکتر احترام ادامه داد: تالش های پرسنل آزمايشگاه 
که با فداکاری و گذشــت، سالمت و آسايش خود را 
در راه اعتــالی ســالمت جامعه به خطــر انداخته اند، 

ستودنی است.
وی افــزود: در موج چهارم بــا فراگیری نوع جهش 

يافته ويروس مواجه هســتیم که قدرت سرايت بیشتری 
دارد لذا از مردم تقاضا می شــود که از مسافرت های 
غیرضرور و حضور  در اجتماعات و مراســم دورهمی 
خــودداری کرده و  تــا بتوانیم هر چه ســريعتر از اين 

موج کرونای جهش يافته گذر کنیم.
مدير امور آزمايشــگاههای دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان، بــه اهمیت اين 
حرفه در تشــخیص بیماری هــا و ارائه خدمات درمانی 
صحیح به مراجعین اشــاره و خاطر نشــان کرد: همکار 
آزمايشــگاهی خدمــات ارزنــده ای را در کنار مابقی 
پرســنل حوزه درمان  عرضه می کنند که اين خدمات 

يک تکیه گاه موثر برای تشخیص بیماری است.
 وی، هــدف اصلی اين شــاخه از علــم را کمک به 
تشخیص پزشکی با استفاده از تست های آزمايشگاهی، 

پايش درمان يا تشخیص های احتمالی برشمرد.
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برگزاری نشست مشترک مسئولين حوزه آموزشی و دانشجویی دانشگاه با اعضای شورای صنفی دانشجویان

نشست مشترک مسئولین حوزه آموزشی و دانشجويی 
دانشــگاه با اعضای شــورای صنفی دانشجويان در سالن 

دکتر محمد قريب برگزار شد.
معاون آموزشی دانشــگاه در اين نشست، ضمن پاسخ 
به سواالت دانشجويان اظهار داشت: فعالیت های علمی، 
پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه بايد دانشجو محور باشد.

دکتر عباس تقوی اردکانی گفت: نیاز دانشــجويان می 
بايســت بر اساس اهداف آنان مورد بررسی قرار بگیرد و 
در نتیجه بستر مناسب برای رفع نیازهای آنان و کمک به 

رسیدن به اهدافشان ايجاد شود.

وی، همچنین ايجاد شورای مشورتی از میان نمايندگان 
دانشجويان با مسئولین دانشــگاه را راهکار مناسبی برای 

رسیدن به اين امر مهم، برشمرد.
معاون دانشجويی فرهنگی دانشگاه نیز در اين جلسه، با 
بیان اينکه اين نشست ها با هدف شناسايی، اطالع، پیگیری 
و حل مسائل دانشجويی به صورت مداوم صورت گیرد،  
خاطرنشان کرد: دانشجويان و مسئوالن دانشگاه در يک 
تیم هســتند و بايســتی ضمن مداومت در پیگیری نیازها 

وتالش کنند.
دکتر حمیدرضا گیالسی گفت: ايجاد و افزايش اعتماد 

و امید در دانشــگاه و به ويژه در میان دانشجويان اهمیت 
بسزايی دارد.

الزم به ذکر اســت: در اين جلســه نمايندگان تشــکل 
های دانشجويی ضمن استقبال و درخواست استمرار اين 
جلســات به بیان ديدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات خود 
در خصوص حــوزه ها و موضوعــات مختلف آموزش 
دانشــگاه پرداختند و خواهان تاثیرگذاری هر چه بیشــتر 

دانشجويان در تصمیمات حوزه آموزش دانشگاه شدند.
اين نشســت مشترک با حضور معاون آموزشی، معاون 
فرهنگی دانشجويی، سرپرست دانشکده ها و نمايندگانی 

از نهادها و تشکل های مختلف دانشجويی دانشگاه مورخ 
24 فروردين ۹۹ برگزار شد.

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
اعتماد مردم مهمترین سرمایه اجتماعی نظام سالمت

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان، اعتماد مردم 
را مهم ترين ســرمايه اجتماعی نظام ســالمت برشمرد 
و گفت: با تمام وجود از اين ســرمايه ارزشمند صیانت 

می کنیم.
دکتر ســیدعلیرضا مروجی در مراسم توديع و معارفه 

مدير امور مالی دانشــگاه با اشــاره به ايــن واقعیت که 
همــکاران عزيز مــا همچنان در خط مقدم بســیج ملی 
مبارزه بــا کرونا فعال هســتند و خواهند بــود، افزود: 
رسیدگی به مشکالت و درخواست های آنان را يکی 

از وظايف خود می دانیم.
رئیــس دانشــگاه در اين جلســه، از زحمات دوازده 
ساله سید محمد بهشتی در طول مدت تصدی مديريت 
امــور مالی دانشــگاه تقديــر و برای محمــود محمود 
زاده مرقی در ســمت جديد سرپرســت مديريت مالی 

دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.
 دکتر ســید علیرضا مروجی، به ويژگی های اخالقی 
و کاری ســید محمــد بهشــتی از جملــه ســعه صدر، 
حسن خلق و تعامل اشــاره و اظهار امیدواری کرد: از 

تجربیات ارزشــمند ايشــان به نحو شايسته ای بهره مند 
خواهیم شد.

وی، محور اصلی فعالیت دانشــگاه را سالمت جامعه 
عنوان کرد و ادامه داد: وجود دانشــگاه علوم پزشکی 
بايد زمینه ســاز خدمات بهتر، باکیفیت و بیشــتر برای 
مردم منطقه و مجاور شــود و رسالت دانشگاه ظرفیت 

سازی در اين راستا است.
رئیس دانشگاه در پايان، بر تعامل و همکاری تمامی 
همــکاران، جهــت ارتقای ســالمت و رســالت های 

دانشگاه تاکید کرد.
دکتر حبیــب اهلل مــرادی، معاون توســعه مديريت و 
منابع دانشگاه نیز در اين مراسم، از زحمات سید محمد 
بهشتی تشــکر کرد و گفت: جلســات تکريم و معارفه 

فرصتی اســت برای بزرگداشــت و تکريم از زحمات 
اشخاصی که در سمت های مختلف فعالیت می کنند.

سرپرستان جديد و قديم مديريت امور مالی دانشگاه 
نیز در اين جلســه گزارشــی از اقدامات و برنامه های 

خود را بیان کردند.
شايان ذکر است: در پايان اين جلسه هدايايی به رسم 
يادبود به ســید محمد بهشتی اهدا و ابالغ وی به عنوان 
حســابرس داخلی و مشــاور عالی رئیس دانشــگاه در 
امور مالی و حکم محمود محمود زاده مرقی به عنوان 

سرپرست امور مالی دانشگاه قرائت شد.
جلســه تکريــم و معارفه مدير امور مالی دانشــگاه با 
حضــور اعضا هیات رئیســه در تاريخ ۱4۰۰/۱/22 در 

سالن شهید زارع ستاد مرکزی برگزار شد.

به مناسبت سال نو صورت گرفت:
بازدید رئيس دانشگاه از مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بيدگل

در آغازين روز های سال جديد، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان به همراه 
معــاون درمان و جمعــی از مســئولین از مراکز درمانی 

شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بازديد کرد.
دکتر ســید علیرضا مروجی، در بازديد از بیمارســتان 
های سیدالشــهدا )ع( و امام حسن مجتبی )ع( شهرستان 
آران و بیدگل، و مرکز آموزشی درمانی متینی و مرکز 
فوريتهای پزشکی کاشان، سال جديد را به پرسنل حوزه 
سالمت دو شهرســتان تبريک گفت و از زحمات آنان 
بــه خصوص در مقابله با همه گیری ويروس کوويد ۱۹                                                                             

قدردانی کرد.
وی، همچنیــن در بازيد از بخــش های مختلف مرکز 
آموزشــی درمانی شهید بهشتی کاشــان، ضمن تبريک 

ســال نو و تشکر از پرســنل اين مرکز، در جريان نحوه 
ارائه خدمت به مراجعان در اين بیمارســتان قرار گرفت 
و از نزديــک با کارکنان گفتگو کــرد و از تالش ها و 
زحمات آنها در طول ســال ســخت ۱3۹۹ برای حوزه 

بهداشت و درمان تقدير نمود.
رئیس دانشــگاه، در اين بازديد بــا عیادت و دلجويی 
از بیماران بســتری در بخش های مختلف بیمارستان ها، 
ســال نو را به آنان تبريک گفت و برايشــان سالمتی و 

شفای عاجل آرزو کرد.
دکتر مروجي، در اين بازديد ها با اشاره به اينکه آنچه 
در اين شرايط انتظار مي رود، همدلي و همراهي با کادر 
بهداشــت و درمان کشور است، تصريح کرد: با رعايت 
بســیاري از اصول و پروتکل هاي بهداشــتي مي توان با 

مدافعان ســالمت همدلي کرد و با تقويت روحیه اي که 
به جامعه پزشکي مي دهیم و رعايت اصول اولیه توصیه 
شــده، مي توانیم حمايت اصلي را با کاهش بار مراجعه 

از جامعه پزشکي انجام دهیم.
رئیس دانشگاه در بازديد از از مرکز مديريت حوادث 
و فوريــت های پزشــکی کاشــان نیز ، ضمــن تبريک 
ســال نو، از نزديک با کارکنــان اين حوزه گفتگو و از 
زحمات و تالش های پرسنل اين مرکز در يکسال اخیر 
به ويژه در شرايط همه گیری ويروس کوويد ۱۹ تقدير 

و تشکر نمود.
وی دکتــر ســید علیرضــا مروجــی در ايــن بازديد 
، بــه آمادگــی شــبانه روزی پرســنل مرکــز مديريت 
حوادث و فوريت های پزشــکی دانشــگاه در خدمت 

رســانی به شــهروندان اشــاره کــرد و گفــت: تمامی 
نیروهــای اين مرکز در حــال آماده باش قــرار دارند و 
همــواره آمــاده ارائه خدمــات امدادی به شــهروندان                                                                                

هستند.

بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتی

معاون درمان دانشــگاه در اولین روز ســال جديد از 
بخش های اورژانس و بســتری کوويد مرکز آموزشی 

درمانی شهید بهشتی بازديد کرد.
دکتر محمد حاجی جعفری با حضور در بخش های 
فوق، ضمن تبريک ســال نو، از زحمات يکساله کادر 
درمــان در مقابله با همه گیری کوويد ۱۹ تقدير نمود.

وی، خدمات پرسنل حوزه سالمت را در شرايط همه 
گیری اين ويروس قابل ســتايش عنوان کرد و گفت: 

اين اقدامات برای همیشه در تاريخ ماندگار شد.
گفتنی اســت در اين ديدار مدير خدمات پرســتاری 
اين مرکز حضور داشــت و به منظــور نظارت بر ارايه 
خدمات اورژانس و درمان بیماری کوويد و گفتگو با 

پرستاران و پرسنل صورت گرفت.
معاون درمان دانشــگاه در بازديد ديگری که در اين 

ايام نوروزی صورت گرفت با پرســنل مرکز مديريت 
حوادث و فوريتهای پزشکی ) ۱۱5( و مرکز ارتباطات 
و فرماندهی عملیات دانشــگاه ) EOC ( ديدار کرد و 
ضمن تشکر از پرسنل خدوم اين حوزه، از نزديک در 

جريان خدمات ستاد نوروزی قرار گرفت.
ســتاد خدمات نوروزی از 25 اسفند تا ۱4 فروردين 
فعــال و  ارايه خدمات بهداشــتی درمانــی را مديريت 
مــی کنــد و ايــن ســتاد در مرکــز EOC دانشــگاه                                 

داير می باشد.
گفتنی است روز 2۹ اسفندماه يکی از شلوغ روزهای 
کاری مرکز فوريت های پزشــکی کاشــان و آران و 
بیدگل با 422 تماس با مرکز، 45 مورد ترافیکی، ۱۰8 

اعزام، ۷8 انتقال بیماربه مراکز درمانی و ... بود.
گفتنی اســت معاون درمان دانشــگاه همچنین ديدار 
مشــابه ديگــری در ايام نــوروزی از مرکز آموزشــی 
درمانی نقوی داشــت و از نزديک، فرارسیدن سال نو 
را بــه اين عزيزان تبريک گفت و از زحمات پرســنل 
اين مرکز در طول ســال گذشــته که سالی پر زحمت 
بــرای همه کادر درمان برای مبــارزه با ويروس کرونا 

بود تقدير کرد. 
مرکز آموزشــی درمانی نقوی با داشــتن آزمايشگاه 
تشــخیص طبی و بخش سی تی اســکن يکی از بخش 
های موثر در تشــخیص بیماری کوويد ۱۹ در بیماران 

مبتال به اين بیماری است.
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انتخاب فرایند برتر دانشگاه در چهاردهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری

 تشکيل قرارگاه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

از جهادگران عرصه سالمت در دانشگاه تقدیر شد

معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، از 
انتخاب فرايند برتر دانشــگاه در چهاردهمین جشنواره 

آموزشی شهید مطهری خبر داد.
دکتر عبــاس تقــوی اردکانی گفــت: فراينــد برتر 
دانشــگاهی با عنوان »تحلیــل، طراحــی، تولید، اجرا 
و ارزيابــی شــبیه ســاز آموزشــِی سیســتم اطالعات 
بیمارستانی: ابزاری برای کارآموزی مجازی در بحران 

مدير فرهنگی دانشــگاه، از تشــکیل قرارگاه فرهنگی با 
هدف وحدت رويه در فعالیت های فرهنگی در دانشــگاه 

خبر داد.
 محمد جهانــدار در جلســه هم انديشــی فعالیت های 

فرهنگی، به تشريح اهداف اين قرارگاه پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا شاه فضل مسئول دفتر 
نهاد رهبری در دانشــگاه در اين نشســت، ضمن تشکر از 
کادر درمان برای خدمات صادقانه در پیشگیری از کوويد 
۱۹، بــه اهمیت و اهتمام فعالیت هــای فرهنگی در دوران 

از گروه هــای جهادی فعال در عرصه مبــارزه با بیماری 
کرونا  با حضور معاون فرهنگی و دانشجويی، مسئول دفتر 
نهاد رهبری در دانشگاه، رئیس روابط عمومی، سرپرست 
اداره تربیت بدنی، مدير فرهنگی و کارشناســان فرهنگی 
و قرآنی، مسئول کانون بســیج استادان و جامعه پزشکی، 
مســئول شورای نظام پرستاری، نماينده کانون ها و تشکل 

ها مورخ 2۱ فروردين ۱4۰۰ تقدير شد. 
مدير فرهنگی دانشــگاه گفت: متاســفانه شیوع بیماری 
کرونا توانسته تمام مسائل از جمله مسائل فرهنگی را تحت 

پاندمی کوويد-۱۹ و گامی در راستای ماموريت ويژه 
توســعه دانش فناوری اطالعات ســالمت« بــه عنوان 

فرايند قابل تقدير در اين جشنواره انتخاب شد.
وی، ضمن تبريک اين موفقیت افزود: دکتر احســان 
نبوتی و فائزه غفاری صاحبان اين فرآيند بوده و موفق 

به کسب رتبه شايسته تقدير شدند.
به گفته وی، در ابتدای شــروع بحران پاندمی کوويد 

کرونا اشاره کرد.
دکتر حمیدرضا گیالســی معاون فرهنگی و دانشجويی 
دانشــگاه نیز در اين جلســه، از تشــکیل اين قــرارگاه در 
دانشگاه اظهار خرسندی کرد و بر همکاری همه جانبه بین 

تمام واحدهای متولی فرهنگ در دانشگاه تاکید نمود.
جلسه هم انديشی فعالیت های فرهنگی با حضور معاون 
فرهنگی و دانشجويی، مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، 
مسئول روابط عمومی، سرپرست اداره تربیت بدنی، مدير 
فرهنگی و کارشناســان فرهنگی و قرآنی، مسئول کانون 

تأثیــر خود قرار دهد اما اقدامــات و فعالیت های فرهنگی 
بسیار ارزشمندی در ســطح دانشگاه انجام شده و جايگاه 

مباحث فرهنگی را ارتقاء داده است.
محمد جهاندار افزود: گروه های جهادی فعال در عرصه 
مبارزه با بیماری کرونا توانستند با همت و تالش خودش از 
ابتدای شیوع بیماری به مردم کمک کنند و خدمات خوبی 

را ارائه دهند.
مدير فرهنگی دانشــگاه گفــت: تالش هــای نیروهای 
جهادی در کنار کادر درمان فراموش شدنی نیست و جهاد 

۱۹ روند آموزش هم آســیب هــای قابل توجهی ديده 
اســت بنابراين نیازمند راه اندازی مراکز آموزش های 
مجازی و شبیه سازی به ويژه برای دانشجويان هستیم.

دکتر تقوی افزود: کسانی که امروز در حال آموزش 
هســتند افســران آينده اند و بايــد در جهت برگزاری 
آموزشــهای الزم بــرای آنهــا حتــی در دوران های 

بحرانی، تالش مضاعف شود.

بســیج اســتادان و جامعه پزشکی، مسئول شــورای نظام 
پرستاری، نماينده کانون ها و تشکل ها مورخ 2۱ فروردين 

۱4۰۰ برگزار شد
شــايان ذکر اســت در حاشــیه اين جلســه کارشناسان 
فرهنگــی و قرآنی و دانشــجويان فعال از تشــکل انجمن 
اسالمی دانشجويان، بسیج دانشجويی، کانون های فرهنگی 
دانشــجويی اعم از کانون آرزوی سپید، هالل احمر، فیلم 
و عکــس، قرآن و عترت، هیات عشــاق الواليه و کانون 

محراب به بحث و تبادل نظر پرداختند.

و تالش های خستگی ناپذير اين نیروها به تمام معنا، جهاد 
واقعی بوده است.

وی با اشــاره به حضور مفید و موثــر جهادگران حوزه 
ســالمت در بخش های کرونايی بیمارســتانهای دانشگاه 
اظهار داشــت: اين تالشگران حجم سنگینی از فعالیت ها 
و کمک های مومنانه را در بیمارســتان ها در کنار مدافعان 

سالمت انجام داده اند.
به گفته وی، فعالیت گروه های جهادی تاثیر بسزايی در 
کاهش آالم روحی بیماران و روحیه بخشی به کادر درمان 

مدیر دانشجویی دانشگاه عنوان کرد:
بخشودگی بدهی خوابگاهی نيمسال ۹۸-۹۹ و تابستان۹۹ دانشجویان

مديــر دانشــجويی دانشــگاه، از بخشــودگی بدهــی 
خوابگاهی نیمسال دوم ۹۹_۹8 و تابستان۹۹ دانشجويان 

دانشگاه خبر داد.
دکتر ســیدعلیرضا طالئی، با اشــاره بــه اينکه در زمان 
شــیوع بیماری کرونا دانشــجويان دانشــگاه های علوم 
پزشــکی مجاهدانه در خط مقدم مبــارزه با اين ويروس 
در حال خدمت رســانی هستند، گفت: اين بخشودگی با 
توجه به بخشــنامه صندوق رفاه دانشجويان و در راستای 

حمايت از دانشجويان عزيز، صورت گرفته  است.
وی همچنین افزود: از اين پس هزينه خوابگاه به صورت 
روز شمار محاسبه و تعداد نفرات به جای ظرفیت اتاق ها 

به عنوان مبنای محاسبه لحاظ خواهد شد.
بــه گفته وی، در يکســال اخیر اقدامات خوبی شــامل 
تعمیر و تجهیز خوابگاهها و صنعتی سازی سلف سرويس 
و تجهیز کانون های فرهنگی در جهت افزايش امکانات 

رفاهی و فرهنگی دانشجويان انجام شده است.

مدير امور دانشجويی دانشگاه افزود: گازهای قديمی و 
فرسوده تعويض و گازهای جديد نصب شد و هم چنین 
سکوهايی در سه آشپزخانه خوابگاه الزهراء جهت نصب 
ماشــین لباسشويی ساخته شد. دکتر طالئی تصريح کرد: 
با توجه به از بین رفتن ســقف آشــپزخانه های خوابگاه، 
سقف کاذب نصب شد و 3۰ عدد فن کوئل اتاقها شستشو 
و مجدد نصــب و لوله های فن کوئل ۱8 اتاق تعويض و 

دفتر خوابگاه تعمیر و بازسازی گرديد.

داشته است.

بيش از یکهزار اثر در “یازدهمين جشنواره بين المللی سيمرغ” در دانشگاه به ثبت رسيد

معاون دانشــجويی فرهنگی دانشگاه، از ثبت بیش از 
يکهزار اثر در »يازدهمین جشــنواره بین المللی سیمرغ« 

در دانشگاه خبر داد.
دکتر حمیدرضا گیالســی افزود: جشنواره يازدهم با 
شعار »هر خانه، يک پايگاه سالمت« تالش دارد سبک 
زندگی سالم که هدف و غايت نهايی بعثت همه انبیاء 

و اولیا الهی است را در جامعه ترويج کند.
وی، بــه افزايش دو برابری آثار ثبت شــده امســال 
درســامانه جشنواره اشــاره کرد و گفت: مجموع کل 
آثار ثبت شــده دانشگاه در جشنواره ۱۱۷۰ اثر بود که 
از اين میان تعداد 46۰ اثر توســط دانشجويان، 4۱4 اثر 
توســط اســاتید، کارکنان و جامعه پزشکی و 2۹6 اثر 

توسط عموم مردم به ثبت رسیده است.
معــاون دانشــجويی فرهنگی دانشــگاه، بــا تقدير از 

اســتقبال عالقه مندان به جشــنواره بین المللی ســیمرغ 
گفــت: تعداد 8۱۱ هنرهای تجســمی، ۹5 فیلم کوتاه، 
4۱ تئاتــر و 223 ادبی در اين دانشــگاه ثبت شــده و با 
توجه به شــرايط همه گیــری کوويــد ۱۹، اين میزان 
مشــارکت نشــان از اهمیت فعالیت هــای فرهنگی در 

دانشگاه بوده است.
وی با اشــاره به شــعار جشــنواره با مضمون هر خانه 
يک پايگاه ســالمت گفت: در اين دوره از جشــنواره 
امــکان مشــارکت همگانی وجود داشــت و از تمامی 
دانشــجويان سراسر کشــور،جامعه پزشــکی و عموم 

مردم برای شرکت دعوت بعمل آمده بود.
وی اظهــار داشــت: ايــن جشــنواره در چهار بخش 
»بخــش آزاد« ويــژه دانشــجويان دانشــگاه های علوم 
پزشــکی وزارت بهداشــت، »بخــش ملی بــا موضوع 

فرهنگ ســالمت« ويژه عموم مردم، »بخش بین الملل 
بــا موضوع فرهنگ ســالمت« ويژه شــرکت کنندگان 

سراسر جهان برگزار  شد.
 بــه گفتــه وی، همچنیــن  در راســتای قدردانی از 
تالش های کادر بهداشــت و درمان کشور که سالمتی 
خود را وقف مبارزه بــا ويروس کرونا کرده اند با نظر 
هیئت داوران، به بهترين اثر در چهار رشته فیلم کوتاه، 
مســتند، پوســتر و عکس کــه تصويرگر ايــن روايت 
هســتند، تنديــس و جايــزه ويژه جشــنواره بــا عنوان 

»مدافعان سالمت« اهدا می گردد.
دکتر گیالســی، در پايان ضمن قدردانی از مســئول 
دبیرخانه  دانشــگاهی که در شــرايط ســخت کرونا با 
هماهنگــی دانشــجويان آثار را جمــع آوری کردند؛ 
گفــت: داوران بخــش هنرهای تجســمی جشــنواره 

در مرحلــه دانشــگاهی از بــاال بــودن کیفیــت آثــار                        
خبر دادند.
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پلمپ واحدهای صنفی به علت تخلفات بهداشتی و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

کارشــناس مسئول بهداشــت محیط شــبکه بهداشت 
و درمــان آران و بیدگل گفــت: ۷ واحد صنفی به علت 
تخلفات بهداشتی توسط تیم کارشناسان بهداشت محیط 

اين شبکه پلمپ شد.
علی اعتصام افزود: اين واحدهای صنفی شامل نانوايی، 
مرکز اقامتی، آبمیوه فروشــی، آشپزخانه و سوپرمارکت 
است که  از آغاز اعمال محدوديت های وضعیت نارنجی 
در ايــن شهرســتان )۱4فرورديــن( در پی گشــت های 
بازرســی بــه منظور نظارت بــر رعايت اجرای مناســب 
دستورالعمل های بهداشــتی مبارزه با شیوع کرونا پلمپ 

گرديد.
وی، با تبیین عملکرد بازرســی واحد بهداشــت محیط 
شــبکه بهداشــت و درمان آران و بیــدگل از اصناف در 

اسفند ۹۹ و فروردين امسال اظهار داشت: از مجموع 2428 
بازرسی انجام شــده، ۷2۷ بازرسی از مراکز تهیه و توزيع 
مواد غذايی بوده که ۱۷۱۷ کیلوگرم مواد غذايی غیرقابل 
مصرف جمع آوری و ۱6۹ مورد هم تخلف بهداشتی ثبت 

و اقدام های قانونی در اين خصوص انجام شد.
اعتصام، بــا بیان اينکه از آغاز اعمــال محدوديت های 
وضعیــت نارنجــی در آران و بیــدگل نزديــک به 26۰ 
بازديد از اصناف شهرســتان انجام شــده است، تصريح 
کرد: کوچک ترين چشم پوشــی در برخورد با تخلف ها 
وجود نخواهد داشــت و کم ترين برخــورد با واحدهای 

متخلــف، پلمپ اســت که بر ايــن پايه انتظــار می رود 
واحدهای صنفی، صنايع و تشــکل ها نســبت به رعايت 
دســتورالعمل های بهداشــتی اقدام کنند تا برخالف میل 

باطنی ناچار به جلوگیری از فعالیت آنها نشويم.
کارشــناس مسئول بهداشت محیط شــبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل اضافه کرد: کارشناســان بهداشت 
محیــط در طول شــبانه روز، بازرســی از مراکز واماکن 
در سطح شهرســتان وهمچنین گشت مشترک با حضور 
بازرســان اتاق اصناف، صنعت، معــدن و تجارت را در 

دستور کار قرار داده اند.

مصاحبه با آقای محسن طناسخی ، کارشناس مرکز فوریت های پزشکی کاشان
به پاس قدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل اورژانس 115

به پاس قدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل اورژانس ۱۱5 که در تمام ايام سال حتی در ايام 
تعطیالت نوروزی آماده ارائه خدمت به بیماران و مصدومین هستند، گفتگويی داريم با يکی از 

پرسنل اين مرکز به نمايندگی از مابقی پرسنل زحمتکش و خدوم فوريتهای پزشکی. 
لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق کاری خود را بیان نمائید؟

اينجانب محســن طناسخی، کارشناس فوريت های پزشکی دارای ۱5 سال سابقه کاری در مر 
کز اورژانس پیش بیمارستانی کاشان می باشم.

شغل خود را با چه انگیزه ای انتخاب کردید ؟ ) چه عاملی باعث شد که انتخاب 
نمائید؟(

در انتخاب شغل خودم مهمترين  عامل را لطف الهی میدانم و در مرحله بعدی عالقه شخصی و 
چه توفیقی باالتر از اينکه انسان بتواند به همنوع خودش آن هم يک بیمار کمک کند.

آیا از شغل خود رضایت دارید؟ چه چیزی باعث رضایت بیشتر شما می شود؟
بله . اينکه بیمار يا مصدوم بتواند مجددا سالمتی خود را بدست آورد.

)َو َمْن أَْحیَاَها فََکأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا ( و هر کس نفسی را حیات بخشد )از مرگ نجات دهد( 
مثل آن است که همه مردم را زندگی بخشیده است. ]سوره مبارکه مائده/ آيه 32[

به نظر شما یک کارمند ) کارشناس(  خوب باید چه ویژگی های داشته باشد و 
کدام ویژگی مهم تر است؟

 علم و آگاهی - مهارت عملکردی -وجدان کاری  انضباط کاری- انتقال تجارب خود به همکاران. در شغل ما همه 
اين ويژگی ها مهم و تاثیر گذار هستند.

رابطه شغل شما با خدمتگزاری به مردم چیست؟
چه خدمتگزاری باالتر از اينکه انسان بتواند در زمینه حفظ و بدست آوردن سالمتی همنوع خدمت کند.

رسالت اصلی حرفه شما چیست؟ 
ارائه بهترين خدمات درمانی در کمترين زمان ممکن به بیماران اورژانسی

با توجه به ســوال قبل، این حرفه با چه شغلی )چیزی( بیشتر شباهت دارد ؟ و تفاوت آن با دیگر 
مشاغل چیست؟

باکلیه مشاغل درمانی مثل پزشکی و مامايی و... شباهت دارد.
تفاوت با مشــاغل غیر درمانی اينکه در اين شــغل با جان انســان که مهمترين موضوع هستی است سر و کار داريم و 

عمکرد خوب يا بد ما می تواند نتايج متفاوتی را رقم بزند.
به عنوان کادر درمان، عامل موثر در ارتباط بیمار با شما را در چه می دانید؟

مهمترين عامل خوش رفتاری و اخالق نیکوست .
تا بحال از شغل خود خسته شده اید؟ خیر 

تاثیر حرفه شما بر زندگی شخصی و خانوادگی شما چیست؟ نظر خانواده شما راجع به حرفه شما چیست؟ 
شايد حقوق و مزايای کادر درمان چشمگیر نباشد اما برکت ناشی از  دعای بیماران در زندگی ما واقعا چشمگیر است 

و نظر خانواده ما معموال اين است که چقدر شیفت، چقدر شب کاری و دور بودن از خانواده در ايام مختلف سال.
اگر به زمان انتخاب رشته ) کنکور ( بازگردید باز هم این حرفه را انتخاب می کردید ؟

حتما
برای کســانی که تازه قدم به این عرصه گذاشتند و یا می خواهند این حرفه را به 

عنوان حرفه خود انتخاب کنند چه توصیه هایی دارید؟
اينکه در اين شغل جدای از مدرک تحصیلی و دانش کافی، نیاز است فرد ازخودگذشتگی 
و وجدان کاری آگاه و بیداری داشــته باشــد و هیچ گاه نبايد شــغل خود را با ديگر مشاغل 

مقايسه کنند و بعد از بررسی با عالقه وارد اين کار شوند.   
راجع به سختی ها و شیرینی های شغل تان بگویید؟ 

سختی ها: دوری از خانواده  استرس های ناشی از ماموريت مخصوصا آنهايی که تلفات 
جانی دارد.

شــیرینی ها:کمک به بیمار  و نقش داشــتن در  بدست آوردن ســالمتی  دوباره بیمار و 
مصدوم

آیا خاطره اولین شیفت کاری خود در این حرفه را به یاد می آورید و می 
توانید تعریف کنید؟ 

تصادف موتور با کامیون در میدان منتظری . که متاســفانه راکب موتور به طور وحشتناک 
دچار آسیب و آمپوتاسیون پا شده بود.

انتظار شما از مردم و مسئولین چیست؟
انتظار من از مردم: مردم برای ما محترم هستند و آگاه باشند که هدف اصلی ما کمک رسانی به آنهاست  و 
از آنها تقاضا داريم شرايط کاری ما را درک کنند و همکاری الزم را در هنگام ديدن آمبوالنس و باز کردن مسیر 

عبور داشته باشند در صحنه حادثه تا حد امکان محیطی آرام برای عملکرد مناسب پرسنل ايجاد نمايند.
انتظار من از مسئولین: حقوق و مزايای پرسنل درمان در برابر حجم کاری پر استرس آنها کافی نیست و اينکه 

با توجه به شرايط سخت زندگی معوقات پرسنل پرداخت گردد. 
به نظر شما کارشناس نمونه کیست؟

فردی است که در ارائه خدمات مهارت کافی و وجدان و انضباط کاری داشته باشد. 
اولین عبارتی که با ديدن کلمات ذيل به ذهن شما خطور می کند را بیان نمائید.

کرونا: بیماری بی رحم
آمبوالنس: دقت الزم در حفظ و نگهداری آن

تکنیسین اورژانس: فرشته نجات
شماره ۱۱۵: درخواست خدمت راحت و سريع و موثر

شیفت شب: بی خوابی و خستگی فردای پس از آن
الرنگوسکوپ: وسیله نجات يک انسان که واقعا راه ديگری برای نجات او وجود ندارد. 

احیاء: حیات دوباره
لبخند بیمار: از بین رفتن تمام خستگی يک پرستار

اضطراب: از بین بردن تمرکز انسان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان: ان شااهلل بهبودی همه بیماران و مصدومین که در آنجا بستری هستند .

کشف و معدوم سازی بيش از شش هزار کيلوگرم مواد غذایی فاسد
حاصل بيش از چهار هزار بازدید از اصناف کاشان در طرح بسيج سالمت نوروزی

معاون بهداشتي دانشگاه گفت: به منظور بررسی وضعیت 
بهداشتی اماکن و اصناف کاشان، چهار هزار و ۹54 مورد 
بازديــد از مراکز و مکان هاي حســاس توســط تیم های 
بهداشتی از 25 اسفند ۱3۹۹ تا ۱3 فرودين ۱4۰۰ انجام شد.

دکتر مهــدی دالوري افزود: در اين مــدت، ۷4۷ مورد 
اخطار بهداشــتي صادر و 44مورد بــه مرجع هاي قضايي 
معرفي، ۱۰5 مورد نمونه برداري آب، 32 مورد بررسي هاي 
میکروبي انجام و 6 هزار و ۱32 کیلوگرم مواد غذايي فاسد 

معدوم گرديد.

وی اظهار داشــت: در اين مدت، 25۹ مــورد بازديد از 
مراکــز بین راهي، ۱4۰ مــورد بازديــد از مراکز اقامتي و 
میهمانپذيرهــا، ۱46 مورد از ســامانه ۱۹۰ و گزارش هاي 
مردمــي، ۱8۱ مــورد از کارگاه ها، واحدهــاي صنعتي و 
جايگاه هاي ســوخت، ۷5 مورد از پايانه هاي مســافربري 
برون شهري و درون شهري، ۱2۰2 مورد از ادارات، بانک ها 
و صنوف و 28۱ مورد اخطار به واحدهاي صنعتي نیز انجام  
گرديد و پنج مورد از متخلفان اين واحدها به مراجع قضايي 

معرفي شدند.

وي، از همشهريان و هموطنان درخواست کرد با مشاهده 
هرگونه عدم رعايت شــیوه نامه هاي بهداشتي مراتب را به 

سامانه تلفني ۱۹۰ اطالع دهند.
دکتــر دالوری با اشــاره بــه نقش  و موثر کارشناســان 
بهداشــت محیط در کنتــرل پاندمــی کرونــا و مقابله با 
کوويد-۱۹ گفت: در اين پاندمی، کارشناســان بهداشت 
محیط و بازرسان اين حوزه با تالش شبانه  روزی و با هدف 
تامین، حفظ و ارتقای سالمت مردم  در عرصه های مختلف 

زندگی، نقش بسیار چشمگیری ايفا کرده اند.
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حيات

توصيه های تغذیه ای در ماه رمضان در زمان همه گيری کروناویروس

- در ماه رمضان، وعده ســحری و دو وعده افطار و 
شام وعده های اصلی غذايی هستند.

- ســحری، غذايی بخوريم که با تامین انرژی و مواد 
مغذی مورد نیاز بــدن باعث حفظ کارايی، جلوگیری 
از کم آبی بدن، ضعف و خستگی در طول روزه داری 

شود.
توصیه های تغذیه ای در سحر

- ســحری، غذاهاي کم حجم و غني از مواد مغذي 
که کم نمک، کم چرب و کم شیرين هستند، بخوريم.

-  مصــرف زياد قند، نمک و چربی موجب تضعیف 
سیستم ايمنی بدن می شود.

- سحری، از ســبزي هاي مختلف )سبزی خوردن و 
ساالد ( بخوريم.

- ســبزي ها دارای مواد مغذي مختلف و آب بوده با 
تامین ويتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن، از تشنگي 

و خشــکی گلو که فرد را مستعد ابتال به کوويد ۱۹ می 
کند، جلوگیري مي کنند.

- سحری، مواد غذايي شیرين نخوريم. 
- مــواد غذايي شــیرين با تحريک انســولین و ورود 
ســريع قندخون بــه داخل ســلول هــا و درنتیجه افت 

قندخون موجب گرسنگی زودرس می شود
- سحری، ســبزی هايی که آب بیشتری دارند و در 
طــول روز از تشــنگی و کم آبی بــدن جلوگیری می 

کنند مثل کاهو، خیار و گوجه فرنگی بخوريم.
- ســحری، نوشــیدنی های خیلی شــیرين، نوشــابه 
گازدار، شــربت، چای خیلی شــیرين و چای پررنگ 
که موجب تشــنگی، خشکی دهان و گلو در طول روز 

می شوند، نخوريم.
- چای پررنگ مدر )ادرارآور( است و موجب دفع 

آب بدن و کم آبی در طول روزه داری می شود.
- از نوشیدن زياد چاي به خصوص چای پر رنگ در 

وعده سحري پرهیز کنیم.
- ســحری، غذاهــای پرپروتئین مثل انــواع کباب، 
جوجــه کباب، ماهــی و غذاهای خشــک و پرروغن 
مثل کتلت و کوکو، سوســیس و کالبــاس، پیتزا، کله 
پاچه و غذاهای چرب و ســرخ شــده و پــر ادويه که 
موجب احســاس تشنگی و خشکی دهان در طول روز 
می شــوند. به ويژه در زمان همه گیری کروناويروس، 

نخوريم. 
- غذاهای ســاده و ســبک مثل انــواع پلو و خورش 
در حجــم کم )برای افرادی که فعالیت بدنی بیشــتری 
در طول روز دارند( و يا غذاهای ســبکتر شــبیه وعده 
صبحانه )برای افرادی کــه در طول روز فعالیت کمی 

دارند( برای سحری مناسب است.

توصیه های تغذیه ای در افطار
- در افطار از پرخوری پرهیز و از غذاهای ســبک و 
در عین حال پر انرژی مصرف کنیم و غذا را به آرامی 

بجويم.
- در افطــار بــدن نیاز بــه يک منبع انرژی به شــکل 
گلوکــز دارد که کاهــش قندخون در ســاعات روزه 

داری را جبران کند.
- افطــار را با يــک لیوان آب گــرم، چای کمرنگ 
يا يک لیوان شــیر گرم همراه با خرما يا عســل شروع 

کنیم.
-  خوردن غذاهای سبک مثل فرنی، شیربرنج، نان و 

پنیر و سبزي در افطار مناسب است. 
- خوردن انواع ســوپ کم چرب، آش کم حبوبات 

و سبک، حلیم بــــدون روغن در افطار مناسب است.
- حلیم منبع خوبي از مواد نشاســته اي، فیبر، پتاسیم 

و منیزيوم است. 
- خــوردن آش های غلیظ و چرب که مقدار زيادی 
پیــاز داغ و نعنــاع داغ دارد و همچنین حبوبات فراوان 

در افطار توصیه نمی شود.
- ســیب زمینی آب پز، ســبزی های پخته مثل کدو، 
کلم، گل کلم، هويــج و نخودفرنگی، تخم مرغ آبپز، 

کره و عسل برای افطار مناسب هستند.
- مصــرف بامیه و زولبیا به علت داشــتن مقدار زياد 

مواد قندی و چربی، بايد محدود شود.
- زياده روی در مصرف مواد قندی و شــیرين مانند 
حلوا، شــله زرد خیلی شــیرين و .... در افطار عالوه بر 
اينکــه باعث دريافت انرژی اضافه و چاقی می شــود، 

موجب تضعیف سیستم ايمنی بدن می شود.
- مصرف مـــواد غذايي سنگین، ديرهضم، پرچرب 

و سرخ شده مانند الويه، ســیب زمینی سرخ شده، پنیر 
پیتــزا، انــواع کوکو و کتلــت چرب به هنــگام افطار 

نیست. مناسب 
توصیه هــای تغذیه ای در وعده شــام در 

روزه داری
- شــام به عنوان يکی از وعده های غذايی در روزه 

داری بايد مورد توجه قرار گیرد. 
- حدود يک ســاعت پس از صرف يک افطار بسیار 

ساده و سبک، شام بخوريم.
- در زمان روزه داری، برای شــام از گروه گوشت، 
مــرغ يا ماهی، حبوبــات، نان يا برنج، به شــکل پلو و 
خورش، کوکوهــا و کتلت کم روغن، خوراک های 
مختلف با نان ســبوس دار همراه با ســبزی و ســاالد، 

ماست و يا دوغ استفاده کنیم. 
- در زمان روزه داری، شــام بايــد کم چرب و کم 

نمک باشد. 
- در زمان روزه داری، پس از شام و تا قبل از خواب 
برای جبران کم آبی بدن و حفظ سالمت و ايمنی بدن 

میوه و مايعات مصرف کنیم.
- در زمان روزه داری، مصرف ســبزي و میوه به دلیل 
  A  و پیش ساز ويتامین  C اينکه منبع خوبي از ويتامین

بوده برای تقويت سیستم ايمنی بدن توصیه می شود. 
- سبزی ها و میوه ها دارای مقادير کافی فیبر بوده و 
به پیشگیری از يبوست کمک می کنند و مصرف آنها 

در زمان روزه داری توصیه می شود.
- به جای مصرف نوشــیدنی های شیرين مانند انواع 
نوشــابه گازدار، ماءالشعیر، آب میوه صنعتی و شربت، 
مايعاتی مانند آب، دوغ، عرقیات ســنتی و شربت های 

خانگی بسیار کم شیرين بنوشیم.

از بهداشت دهان و دندان در دوران کرونا غافل نشویم
به مناسبت 23 فروردین روز دندانپزشک

مراجعه به دندانپزشک
   مــا بايد هر 6 ماه يکبار يعني دوبار در ســال به ديدن 
دندانپزشــک خود برويم. دوبار معاينه دهان و دندان در 
سال توســط دندانپزشک اين امکان را فراهم مي آورد تا 
وي بتواند سالمت دهان و دندان شما را بررسي نمايد و با 
پیشگیري به موقع از گسترش و پیشرفت بیماريهاي دهان 
و دنــدان که موجب ايجاد ناراحتــي و درمانهاي پیچیده 
دندانپزشکي و هزينه سنگین مي گردند شود. دندانپزشک 
ممکن است بر اساس تشخیص تاريخ مالقات هاي متوالي 

بعدي را معین نمايد.
غذاهاي مضر براي دندانها

   غذاهاي چســبناک مانند شــکالت که حاوي مقدار 
زيادي مواد قندي هســتند به مدت زمــان زيادي جهت 
خنثي شــدن اثرات سوء آنها و پاک شدن توسط بزاق از 

روي سطح دندان نیاز دارند.
عموماً غذاهايي که براي بدن مفید هستند براي دندانها 
نیــز مفیدند بطــور مثال غذاهايي که ســفت و الیاف دار 
هستند مثل سبزي ها، میوه ها و دانه هاي گیاهي سبب ماساژ 
لثه مي شوند و تا حدودي خاصیت تمیز کنندگي دندانها 

را نیز دارا مي باشند.
مدت زمان صرف شده برای مسواك زدن

   دسترسي به همه سطوح دندانها به منظور پاک نمودن 
پالک میکروبي مســتلزم صرف وقت کافي اســت. شما 
بايد روزي 2 بار و هر بار حداقل 3-2 دقیقه براي مسواک 
زدن و قت صرف نمايید ولي متاســفانه بسیاري از مردم 

بین ۷۰-45 ثانیه صرف مسواک زدن خود مي کنند.
اگر  در شــرایطي هســتید کــه نمي توانید  

مسواك بزنید  
   شستشوي دهان با آب بعد از خوردن غذا باعث خنثي 
شــدن اسید و کاهش باکتريها به میزان 3۰% )از هر ۱۰۰ 
عدد 3۰ عدد( مي شــود. همچنین شــما مي توانید از يک 
گاز يا يک تکــه پارچه تمیز براي پــاک کردن دندانها 
اســتفاده نمايید تا زماني که بتوانید از مســواک استفاده 

کنید.
نقش فلوراید در سالمتي دندانها

   فلورايد به صورت ترکیبي در طبیعت يافت مي شود. 
فلورايــد در آب، هــوا و خاک وجــود دارد. فلورايد به 
راحتي جــذب میناي دندان مي شــود. بــه خصوص در 
موقع رشد دندانها هنگامیکه دندان در حال شکل گیري 
اســت مصرف فلورايد باعث مي شود تا ساختمان دندان 
محکم تــر شــده و در مقابل پوســیدگي مقاوم شــود و 
پوسیدگیهايي که ممکن است تازه تشکیل شده باشند به 
راحتي در معرض فلورايد، دوباره معدني و محکم شوند.

مــدارس  در  کــه  فلورايــد  ســديم  دهان شــويه هاي 
ابتدايي کشــور ما توزيع مي شــوند نیز از همین خاصیت 

برخوردارند.
نوع خمیردندان و دهان شویه

   بیشــتر خمیــر دندانهــاي موجــود در فروشــگاهها 
اساســاً به هم شباهت دارند. مطمئن شــويد که از خمیر 
دنداني اســتفاده مي کنید که حاوي فلورايد اســت. تمام 
خمیردندانهــاي حاوي فلورايد به خوبــي علیه پالک و 
پوســیدگي موثر هســتند و میناي دنــدان را تمیز و براق 
مي کنند. اگر دندانهاي شــما به ســرما و گرما حســاس 
هســتند از خمیردندانهايــي که براي اين منظور ســاخته 

شد ه اند استفاده کنید. خمیردندانها داراي ترکیباتي هستند 
که مسواک زدن را آسان و مطبوع مي سازند.

 استفاده از نخ دندان
   استفاده از نخ دندان يک مرحله مهم از مراقبت  دهان و 
دندان است که اکثر مردم آن را فراموش مي کنند و وقتي 
براي آن صرف نمي کنند. با اســتفاده روزانه از نخ دندان 
شما شانس سالم ماندن دندانها را باال مي بريد و سايش و 
تحلیل لثه و نسوج اطراف دندان کاهش مي يابد. استفاده 
از نخ دندان باعث حذف پالک میکروبي از سطوح بین 

دنداني مي شود و جريان خون لثه را افزايش مي دهد.
داروهای سفید کننده دندان

   ايــن مواد حاوی ترکیبات ســفید کننده هســتند. اما 
بايد در نظر داشــت که بسیاری از اين داروها دارای مواد 
ساينده هستند که برای سالمت دندان مضر مي باشد. مواد 

سفید کننده بايد تحت نظر دندانپزشک استفاده گردند.
دندانهاي حساس

   حساســیت دندان با اســتفاده از خمیر دندانهاي ضد 
حساسیت و استفاده از ســیالنت )مواد پالستیکي شیري 
رنگ رقیقي که با آن شــیار دندانهاي ســالم را مســدود 
مي کنند تا از پوسیدگي جلوگیري شود( و مواد پر کردن 
دنــدان کــه در ترکیبات آنها فلورايد به کار رفته اســت 
کاهش مي پذيرد. همچنین کاهش استفاده از مواد اسیدي 
در رژيم غذايي به کاهش حساســیت دندان کمک مي 

نمايد.
استفاده از خالل دندان

   اســتفاده گاهگاهــي از خالل دندان براي برداشــتن 
باقیمانــده غذايــي از روي دنــدان مفیــد اســت. اما در 

درازمدت استفاده از خالل دندان باعث سايش و تحلیل 
لثه مي شود. استفاده از خالل دندان به مدت طوالني و به 
صورت عادت ممکن اســت باعث جابجايي دندان و در 
نهايت ناراحتي مفصل گیج گاهيـ  فکي شــود. به عالوه 

بايد دقت نمود خالل دندان در لثه شکسته نشود.
پرکردن دندان با آمالگام

   آمالگام يا ماده پر کردن دندان )نقره اي رنگ( ترکیبي 
از جیوه، نقره و مقداري مس مي باشد که براي پر کردن 
دندانهاي عقب از آن اســتفاده مي شود. نشست جیوه از 
اين ماده پر کردني، بسیار اندک است و حتي از مقداري 
که ما همه روزه در معــرض آن قرار داريم يعني در هوا 
و غذا و آب نیز کمتر اســت. بــا اين وجود مواد ديگري 
نظیــر چیني، طال و کامپوزيت )مــواد پر کردن همرنگ 
دندان( نیز، براي پر کردن دندان وجود دارند. اين مواد از 
آمالگام گران تر هســتند و به استثناي پر کردگي با طال ، 

دوام طوالني مدت نیز ندارند.



نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشاننشریه خبری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدير هســته گزينش دانشــگاه علوم پزشکي کاشان، از کسب رتبه عالي توسط  اين هســته در زمینه ارزيابي عملکرد در بین سال بيست و چهارم . شماره سال بيست و چهارم . شماره 171171. فروردین ماه . فروردین ماه 14001400

دانشــگاه هاي علوم پزشــکي کشــور خبر داد و گفت: مدير کل دبیر خانه هیأت مرکزي گزينش وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی با اهداء لوح ســپاس، از زحمات مدير، اعضاء و کارکنان هسته گزينش به خاطر کسب اين رتبه قدرداني و 

تشکر نموده است.
زهرا ســادات خادم، با اشــاره به اينکه اين هسته طي ســال هاي متمادي بطور متعدد موفق به کســب رتبه شده است، افزود: 
براســاس ارزيابــي عملکرد به عمل آمده در ســال ۹۹ از طريق هیأت مرکــزي گزينش وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشــکي، هسته گزينش اين دانشگاه موفق به کسب رتبه عالي گرديد.
وي تصريح کرد: اين موفقیت و دســتاورد حاصل تالش و زحمات صادقانه اعضاء و کارکنان خدوم اين هســته می باشد که 

فعاالنه در ايفاي وظايف ســازماني گزينش، نقش آفريني کردند.
وي اظهار داشــت: هســته گزينش دانشــگاه، پیش از اين نیز در ارزيابي عملکرد سال ۹8 که توســط هیات مرکزي گزينش 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي انجام شــد با کســب امتیاز ۹۹/6 درصد در شــاخص هاي عملکردي مصاحبه، 

تحقیق، صدور راي و امور اداري موفق به کســب رتبه عالي در بین 45 هســته گزينش وزارت متبوع گرديد.

معاون بهداشــتي دانشــگاه گفت: »ايجاد جهاني عادالنه  و ســالم براي همه« به عنوان شــعار روز جهاني بهداشــت ســال 2۰2۱ )سال جهاني مدافعان ســالمت( نامگذاري شده است.
دکتر مهدي دالوري در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اينکه روز جهاني بهداشــت مصادف با ســالروز تأســیس ســازمان جهاني بهداشــت اســت، افزود: تمرکز اين روز در ســال جاري روي هدف ايجاد جهاني 

باشد. برابر و ســالم تر براي همه مي 
وي، با اشــاره به آغاز روز جهاني بهداشــت از ۱8 فروردين ماه ســال جاري تصريح کرد: يکي از ابعاد مهم توســعه جوامع، افزايش کمي و کیفي میزان ارائه خدمات بهداشــت در جامعه اســت لذا ســالمت فرد 

و جامعه از مهمترين مســائل مورد نظر دولت ها می باشــد و بزرگداشــت روز جهاني بهداشــت از اهمیت بســزايي برخوردار است.
دکتــر دالوري، بــا بیــان اينکه روز جهاني بهداشــت، دربردارنده مضامیني فراتر از يک روز مناســبتي بوده و به عنوان فرصتي براي تمرکز جهانیان روي جنبه هاي مهم بهداشــت جهاني محســوب مي شــود، ادامه 
داد: مضامیــن تعیین  شــده براي اين روز در هر ســال متفاوت اســت و از ريشــه کن کــردن فلج اطفال گرفته تا فعال نگه داشــتن افراد مســن، مراقبت از مادر و فرزنــد، تغییرات آب وهوايي و حتــي ايمني جاده ها 

شود. مي  شامل  را 
معاون بهداشــتي دانشــگاه يادآور شــد: شــعار انتخابي براي روز جهاني 2۰2۱ »ايجاد جهاني عادالنه تر و ســالم تر براي همه« اســت چرا که نابرابري هاي بهداشــتي نه تنها عادالنه نیســت، بلکه پیشــرفت هاي فعلي 

انجام شــده تا اين لحظه را نیــز تهديد مي کند.
وي اظهار داشــت: در ســال جاري و با توجه به فراگیري ويروس کشــنده کرونا در ســطح جهان، بیشــترين تمرکز اين روز بر اين امر اســت که همه افراد از شــرايط زندگي و کار مناســب براي داشتن سالمتي 
برخــوردار باشــند و همچنیــن از همه دولت هاي جهاني خواســته مي شــود تا نابرابري هاي بهداشــتي را کنتــرل کرده و اطمینان حاصل کنند که همه انســان ها در سراســر اين کره خاکي، در هــر زمان و مکاني به 

خدمات بهداشــتي با کیفیت دسترســي داشته باشند.
دکتــر دالوري تاکید کرد: هدف روز جهاني بهداشــت در ســال جاري اين اصل قانون اساســي «برخورداري از باالترين اســتاندارد بهداشــتي، يکي از حقوق اساســي هر انســاني بدون تمايز نــژاد، دين، عقايد 

سیاســي، شــرايط اقتصادي يا اجتماعي اســت« را برجسته مي کند.

هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکي کاشان موفق به کسب رتبه عالي شد

معاون بهداشتي دانشگاه عنوان کرد:
ایجاد جهاني عادالنه  و سالم براي همه” شعار روز جهاني بهداشت سال 2021”

شماره حساب مشارکت های مردمی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

شماره شبا
IR 0201301000000000611۹5753

شماره کارت
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611۹5753

اخبار دانشگاه را تنها از صفحه رسمی روابط عمومی دانشگاه به آدرس زیر دنبال کنيد.

http://webda.kaums.ac.ir

با مدافعان سالمت1400/02/01 همراهی 
 برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر

آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سالمت
 برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر

رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی 
برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر

پژوهش،فناوری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 
برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر

مشارکت های بین بخشی و مسئولیت اجتماعی 
برای ساخت جهانی عادالنه تر وسالم تر

مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی
 برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر

ارتقای نظام شبکه بهداشتی درمانی و مراقبت های بهداشتی اولیه

 برای ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر

1400/02/02

1400/02/031400/02/04

1400/02/051400/02/06

1400/02/07

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

مدیر مسئول:مدیر مسئول:  دکتر سیدعلیرضا مروجیدکتر سیدعلیرضا مروجی
سردبیر:سردبیر:  مريم اُمیدیمريم اُمیدی

همکاران این شماره:همکاران این شماره:  زهرا شیخی، الهه لطفـی، زهرا شیخی، الهه لطفـی، 
زهرا ساکنی،  محمدرضا سلیمانی، مسعود محسنیزهرا ساکنی،  محمدرضا سلیمانی، مسعود محسنی

آدرس:آدرس:کاشــان/ میــدان کاشــان/ میــدان ۱5۱5خــرداد/ ابتــدای خیابــان اباذر/                          خــرداد/ ابتــدای خیابــان اباذر/                          
ستاد مرکزی دانشگاهستاد مرکزی دانشگاه

کد پستی: کد پستی: 8۷۱3۷83۹۷68۷۱3۷83۹۷6
تلفن: تلفن: 5545۰۹۹۹5545۰۹۹۹--5544۱8۱85544۱8۱8--۰3۱۰3۱

سامانه پیامکی روابط عمومی دانشگاه: سامانه پیامکی روابط عمومی دانشگاه: 3۰۰۰۱4233۰۰۰۱423
www.kaums.ac.irwww.kaums.ac.ir :آدرس سایت: آدرس سایت

  hayatkaums@gmail.comhayatkaums@gmail.com  :آدرس ایمیل:آدرس ایمیل

مدير هســته گزينش دانشــگاه، با اشــاره به نقش ممتاز و اساســی گزينش در انتخاب و جذب افراد متعهد و متخصص در دانشگاه  گفت: فلســفه وجودی گزينش ارتقاء سطح 
سالمت اداری دســتگاههای دولتی و شايسته گزينی و ورود نیروهای متعهد و مومن می باشد.

خادم افزود: ضرورت  امر گزينش بر همگان بديهی و روشــن اســت. بدون گزينش افراد ، انتخاب کارکنان متعهد و با دانش اگر امری محال نباشــد، کاری ســخت و بســیار 
دشوار است. 

وی تصريح کرد: نیروی انســانی مهمترين و باالترين ســرمايه هر دستگاه به شمار می رود، در واقع نیروی انســانی متعهد و کارآمد است که باعث ارتقاء و پیشرفت هر دستگاه 
می شــود و هســته گزينش در راســتای انجام گزينش هوشــمندانه، عالمانه و دقیق مد نظر مقام معظم رهبری تالش می نمايد و براســاس فرمان تاريخی حضرت امام خمینی )ره( و ضوابط و مقررات قانون و اصول حاکم بر گزينش 

وظايف و رســالت قانونی و سازمانی خود را به نحو مطلوب و شايسته انجام می دهد.
شــايان ذکر اســت : بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اســالمی ايران حضرت امام خمینی)رض( در تاريخ 6۱/۱۰/۱5 با صدور فرمان تاريخی خود تشــکیل سازمان گزينش کشــور را اعالم فرمودند و گزينش بر اساس فرمان الزم 

االتباع حضرت امام )ره( تأســیس و در خدمت اهداف واالی نظام جمهوری اسالمی ايران است.


