
برای نخستین بار در کشور:

کنگره کشوری پرستاری جامع نگر در کاشان برگزار  شد

آغاز اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی از یکم اسفند ماه خیرین سالمت بیش از یک میلیارد ریال به مرکز دیالیز کاشان کمک کردند

ارائه خدمات 24 ساعته 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

در ایام نوروز

25  میلیارد ریال جهت امور 
رفاهی کارکنان دانشگاه در 

سال 91 هزینه شده است

برگزاری نشست مسئولین ادارات 
مشاوره دانشگاه ها و موسسات 

آموزشی شهرستان کاشان

پایگاه خبری و اطالع رسانی 
عرصه سالمت وب دا کاشان

یک ساله شد

رعایت اصول تغذیه صحیح ، 
رمز سالمتی است

نتایج نهایی انتخابات نظام 
پزشکی شهرستانهای کاشان و 

آران و بیدگل اعالم شد

به مناسبت روز والدت حضرت 
زینب )س( از زحمات پرستاران 

دانشگاه تقدیر و تجلیلشد 
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معاون بهداشللتی دانشگاه علوم پزشللکی کاشان از آغاز طرح بسیج سللامت نوروزی با اجرای گشت های 
بازرسللی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی از یکم اسللفندماه تا 15 فروردین ماه سال 92 خبر 

داد.
دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا، گفت: اکیپ های بازرسی و نظارت واحد بهداشت محیط معاونت 
بهداشللتی دانشگاه به صورت شللبانه روزی با هدف حفظ و ارتقای سطح سامت شهروندان و مسافران نوروزی در 

این ایام فعال می باشند.
وی با بیان اینکه هر ساله با نزدیک شدن به ایام تعطیات نوروزی فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه 
و فروش مواد غذایی از جمله فروشللگاه های آجیل و خشللکبار، شللیرینی، میوه و تره بار و .... و اماکن اقامتی 
تفریحللی مثل هتل هللا، مهمانپذیرها، پارک ها، زیارتگاه ها، رسللتوران ها و اماکن بین راهی، سللرویس های 
بهداشللتی در سللطح شهر و در کنار جاده ها و ... به شللدت افزایش می یابند، اظهار داشت: دانشگاه های علوم 
پزشللکی در این ایام به صورت ویژه مسللئولیت نظارت، بازرسی و تامین شللرایط بهداشتی در راستای ارتقای 

سطح سامت و پیشگیری از بروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا را بر عهده دارند.
دکتر مروجی، در پایان سللخنان خود خواستار همکاری رسللانه ها در راستای افزایش سطح سواد سامت یا سواد 
بهداشتی مردم شد.گفتنی است همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی و اماکن عمومی می توانند با سللتاد فوریت های سللامت محیط و کار دانشللگاه به شماره 5420022 تماس 

حاصل فرمایند.

دانشللگاه  رئیللس 
و  پزشللکی  علللوم 
بهداشللتی  خدمللات 
درمانی کاشان گفت: 
شالوده  نگرش،  تغییر 
و کلید اولیه پرستاری 

جامع نگر است.
دا،  به گزارش وب 
حسللین  محمد  دکتر 
مراسللم  در  اعرابللی 
کنگللره  افتتاحیلله 

پرسللتاری جامللع نگللر در دانشللگاه ضمللن تبریک 
پیشللاپیش روز پرستار و با اشللاره به ربع قرن فعالیت 
دانشللگاه علوم پزشللکی کاشللان افزود: این دانشگاه 
توانسته به عنوان یکی از دانشگاههای خارج از مرکز 
استان در راستای توسعه تحصیات تکمیلی قابلیتهای 

خوبی را ارائه دهد.
وی با اشللاره به اینکه پرسللتاری جامع نگر بیش از 
15 سال قدمت دارد، اظهار امیدواری کرد: برگزاری 
ایللن گونه همایش ها و کنگره ها شللروع و جرقه ای 
جهللت تبیین و تفهیم مفهوم پرسللتاری جامع نگر در 

کل کشور باشد.
وی، ضمن بیان اینکه دانشللگاههای علوم پزشکی 
متولللی سللامت جامعه می باشللند، برخللورداری از 

های  نخبه  همایش 
دانشللجویی  علمللی 
ویژه دانشجویان رتبه 
های برتر آموزشی و 
تحصیللات تکمیلی 

برگزار شد.
دا،  به گزارش وب 
رئیس دانشگاه در این 
مراسم ضمن تقدیر و 
تشللکر از دانشجویان 
از  اسللتفاده  نخبلله، 

نظرات و تقدیر از نخبه های علمی دانشجویی دانشگاه 
را هدف برگزاری این همایش بیان نمود.

دکتللر محمد حسللین اعرابللی با اشللاره به تاش 
مشللکات  رفللع  جهللت  در  دانشللگاه  مسللئولین 
دانشللجویان افزود: ظرفیت علمی باالی دانشجویان 
و اعضای هیات علمی دانشللگاه می تواند زمینه ساز 

افتخارآفرینی برای دانشگاه باشد.
وی ضمن اشللاره به کسللب رتبه تللک رقمی در 
المپیاد علمی کشوری توسط دانشگاه تصریح کرد: 
ظرفیت و پتانسللیل های موجود در دانشگاه زیاد می 
باشللد و نیاز به رشد و شللکوفایی ببشتر دارد.وی، با 
اشللاره به استقبال از نظرات و پیشنهادات در راستای 
استفاده بهینه از ظرفیت های علمی دانشجویان اظهار 

مسللئول مرکز دیالیز دانشللگاه علوم پزشکی کاشان گفت: خیرین سللامت این شهرستان با خرید تجهیزات 
پیشرفته به ارزش یک میلیارد و 630 میلیون ریال به این مرکز در سال جاری کمک کردند.

علیمحمد باصری در گفتگو با وب دا، با بیان اینکه هر جلسلله دیالیز جهت بیماران در حدود 900000 ریال 
اسللت، افزود: هیچ وجهی از بیماران با توجه به این هزینه باال دریافت نمی شللود لذا کمک های خیرین جهت 
اداره بخش و ارائه خدمات بهینه به این قشللر محروم در تأمین تجهیزات پزشللکی در طول سالیان گذشته قابل 

توجه می باشد.
وی، خرید این تجهیزات را بسیار مفید و ارزشمند جهت خدمت رسانی به بیماران عنوان کرد.

مسئول مرکز دیالیز دانشگاه تجهیزات خریداری شده برای این مرکز را به شرح ذیل عنوان کرد:
2 دستگاه دیالیز فرزه نیوس هر کدام به مبلغ 25000000 تومان 

2دستگاه دیالیز گامبرو هر کدام به مبلغ 40000000 تومان 
یک دستگاه الکتروشوک به مبلغ 9000000 تومان 

یک مانیتورینگ به مبلغ 9000000 تومان 
یک دستگاه تلویزیون به مبلغ 3000000 تومان 

ترمیم و تزیین بخش بوسیله PVC  به مبلغ 12000000 تومان 
گفتنی است دو دستگاه دیالیز فرزه نیوس اس کاسیک با مساعدت اداره اتباع خارجی استانداری اصفهان به 

مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون ریال جهت ارائه خدمات دیالیز به بیماران افاغنه خریداری شده است.

ابعاد  رفاه کامللل در 
جسللمی،  مختلللف 
روانللی،  روحللی، 
اقتصللادی، اجتماعی 
سللامتی  را   ... و 

عنوان کرد.
رئیس دانشللگاه، با 
اشللاره به نقش ویژه 
نظللام  پرسللتاران در 
کشللور،  سللامت 
یادآور شد: پرستاران 
بیشترین ارتباط را با بیماران دارد بنابراین در برخورد 

با بیماران باید تمام ابعاد مذکور را درنظر بگیرند.
دکتر اعرابی، وجود اعضای هیات علمی توانمند و 
دوره تحصیات تکمیلی را از موفقیت های دانشکده 

پرستاری دانشگاه بیان کرد.
وی ابراز امیللدواری کرد: برون داد و خروجی این 
کنگره در جریان آموزش برای کل جامعه پزشکی به 

ویژه پرستاران عملیاتی شود.
دکتر اعرابی، تشللکیل دبیرخانه کنگللره، عملیاتی 
شللدن فعالیت های پژوهشی و در دسترس قرار دادن 
موضوعللات و نتایج مقاالت را از مهم ترین انتظارات 

از برگزار کنندگان این کنگره برشمرد.

همایش نخبه های علمی دانشجویی در دانشگاه برگزار شدتغییر نگرش، شالوده و کلید اولیه پرستاری جامع نگر است

داشللت: دانشگاه در 
در  اخیللر  سللالهای 
تحصیللات  زمینلله 
رشللد  تکمیلللی 
چشللمگیری داشللته 

است.
با  اعرابللی  دکتللر 
اهمیللت  بلله  اشللاره 
بحللث خودباوری و 
اعتماد به نفس اذعان 
از  دانشللگاه  داشت: 
هیچ تاشی در راستای شکوفایی علمی دانشجویان 
دریغ نمی کند.معاون دانشللجویی فرهنگی دانشگاه 
نیز در این مراسللم، وظیفه این معاونت را بسترسازی 
جهت دست یابی دانشگاه به اهداف علمی برشمرد.

نظللرات  از  اسللتفاده  مازوچللی،  طاهللره  دکتللر 
دانشللجویان به ویژه دانشللجویان نخبه را بهترین راه 

برای رسیدن به اهداف دانشگاه عنوان کرد.
دکتللر مازوچی در پایان سللخنان خود به تشللریح 
آییللن ناملله معرفی دانشللجوی نمونه دانشللگاهی و 

کشوری پرداخت.
شایان ذکر اسللت تقدیر و تجلیل از سه دانشجوی 
نمونه کشوری و دانشگاهی از دیگر برنامه های این 

مراسم بود.
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سومین کنگره ملی »عناصر 
کمیاب« در دانشگاه برگزار  شد 

سومین کنگره ملی »عناصر کمیاب« ایران در 
دانشللگاه علوم پزشکی کاشان از نهم اسفند ماه 

به مدت دو روز برگزار  شد.
بلله گللزارش وب دا، رئیس سللومین کنگره 
ملی »عناصر کمیاب« ایران در دانشللگاه گفت: 
عناصری در محیط زیسللت و بدن انسان وجود 
دارد کلله میللزان آنها بسللیار ناچیللز و کمیاب 
هسللتند، برخی از آنها مانند آهن، روی و مس 
برای بللدن الزم و ضروری و برخی دیگر مانند 
جیوه و سرب مضر بوده و تهدید کننده سامت 

انسانها به حساب می آیند.
دکترمحمدحسین اعرابی افزود: بررسی نقش 
عناصر کمیاب در سللامت و بیمللاری، تغذیه 
داروسللازی  بیولوژیکی،  متابولیسللم  انسللانی، 
و دندانپزشللکی، علوم کشللاورزی، شللیات، 
دامپزشکی، نانو تکنولوژی و بیوانفورماتیک از 

جمله موضوعات این کنگره است.
وی تصریح کرد: فلزات سمی و آلودگیهای 
زیسللت محیطی، فلزات سللمی، بیمللاری ها و 
سللرطان زایللی و روشللهای نوین در سللنجش 
عناصللر کمیللاب نیز در این کنگللره ملی مورد 
بحللث و تبادل نظر قرار مللی گیرد.دبیر اجرایی 
کنگللره ملی عناصللر کمیاب ایللران نیز در این 
کنگللره اظهار داشللت: نزدیک بلله 200 مقاله 
علمللی به دبیرخانه این کنگره ارسللال و از این 

تعداد، 146 مقاله پس از بررسی، پذیرش شد.
دکتر سللید مهدی میرهاشمی یادآور شد: در 
این کنگره دو روزه، 26 سخنرانی و 120 پوستر 

ارائه شد که دارای امتیاز بازآموزی است.
وی اداملله داد: ایللن کنگره ملی هر دو سللال 
یکبار در سللطح دانشللگاه های علوم پزشللکی 
کشللور و با همللکاری انجمن عناصللر کمیاب 

ایران برگزار می شود.
شللایان ذکر اسللت ایللن کنگره بللرای اولین 
بار خارج از تهران در دانشللگاه علوم پزشللکی 

کاشان اجرا می گردد.
گفتنی اسللت ایللن کنگره با حضللور اعضاء 
هیللات علمی، دانشللجویان مقطللع تحصیات 
تکمیلی، محققین و کارشناسللان دانشگاههای 
علوم پزشللکی، وزارت علوم و آزاد اسللامی، 
سللازمان انللرژی هسللته ای، مرکز شللیات و 
سازمان محیط زیسللت در آمفی تئاتر دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
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پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نخستین کنگره کشوری پرستاری جامع نگر در کاشان برگزار  شدمعرفي پیشکسوتان عرصه سالمت
به مناسبت روز ملی بهداشت محیط

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان به مناسبت روز پرستار

کنگره پرسللتاری جامع نگر بللا حضور اعضای 
هیات علمللی، پرسللتاران، ماماها و کارشناسللان 
هوشللبری و اتاق عمل سراسر کشور به مدت سه 
روز در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
دبیللر علمللی کنگره پرسللتاری جامللع نگر در 
دانشللگاه علوم پزشکی کاشللان در گفتگو با وب 
دا گفت: ایجللاد تعادل با توجه به ابعاد جسللمی، 
روانی، روحی و اجتماعی بیمار در راستای درمان 

اساس پرستاری جامع نگر است.
دکتر نگین مسللعودی علوی افزود: پرستار باید 
تمامی علم و هنر و مهارت خود را به کار گیرد تا 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مناسبت 11 
اسفند روز ملی بهداشت محیط پیامی صادر کرد.

به گللزارش وب دا، متن پیام دکتللر اعرابی به این 
شرح است:

توسللعه پایدار در میللان ملل مختلف بللا توجه به 
شللرایط خاص اجتماعی، فرهنگللی و اقتصادی آنها 
معنللا می یابد ولی محور هر توسللعه پایدار، انسللان 
سللالم است. حفظ دستاوردهای نظام سامت کشور 
و حفظ و ارتقاء سطح سامت آحاد جامعه، حرکت 
در مسیری اسللت که تحقق اهداف توسعه پایدار بر 

مبنای انسان سالم را در پی دارد.
رشللد روز افزون پدیده شهرنشللینی و پیشللرفت 
صنعللت و تکنولوژی و افزایش آالینده ها، خطرات 
بسللیاری را متوجه انسان می نماید لذا ارائه فعالیتها و 
خدمات بهداشت محیط جهت پیشگیری از بیماریها 
و حفظ و ارتقاء سطح سامت جامعه ضرورتی انکار 

ناپذیر است.
بهداشت محیط به فرایند ارزیابی، تصحیح، کنترل 
و پیشللگیری از عواملی در محیط می پردازد که می 
تواند بر سامت نسل حاضر و آینده اثرات ناگواری 
داشته باشد و بسللیاری از بیماری ها در جهان امروز 
حاصللل ارتباط تنگاتنگ انسللان بللا محیط زندگی 
اوسللت که با افزایش آالینده های محیطی افزایش 

چشمگیری داشته است.
تغییللر الگوی مصللرف از منابللع طبیعی بلله منابع 
مصنوعی همچون مواد شللیمیایی، استفاده از سموم 
دفع آفات در گسللتره بسللیار وسللیع در کنللار بروز 
پدیده های جهانی همچون تغییرات آب و هوا، گرم 
شدن جهانی، باران های اسللیدی، تخریب الیه ازن 
و از سللوی دیگر بروز بیماری های نوظهور موجب 
تحمیل بللار مضاعفی بر مسللئولیت های بهداشللت 
محیللط در جامعه امروزی شللده است.خوشللبختانه 
مهندسللی بهداشت محیط در کشللور به عنوان یک 
فعالیت منسجم قدمتی بیش از نیم قرن داشته و منشاء 

اثرات زیادی در ارتقاء سامت جامعه بوده است.
»11 سللفند روز ملی بهداشت محیط » نقطه عطفی 
در برنامه های بهداشللت محیط محسوب می شود و 
می تواند تاشللی دیگر برای آماده سازی عمومی و 
جلب همکاری های بین بخشللی و حمایت مسئولین 
باشد همچنین فرارسللیدن روز ملی بهداشت محیط 
فرصتی مناسللب برای تقدیللر از زحمات همکاران، 
بازنگری فعالیت های انجام شده و برنامه ریزی برای 

آینده را فراهم می آورد.
اینجانللب ضمن تبریللک این روز بلله تمامی 
همکارانللی که ایللن عرصه را بللرای خدمت به 
مللردم عزیز برگزیده اند از درگاه خداوند متعال 
سللعادت، بهللروزی و موفقیللت هملله عزیزان، 
همکاران و خدمتگزاران جامعه بهداشت محیط 

را خواستارم.

رئیس دانشللگاه علوم پزشکی کاشان در پیامی روز 
پرسللتار را به تمامی تاشللگران ایللن عرصه تبریک 

گفت.
به گزارش وب دا، متن پیللام تبریک دکتر اعرابی 

به این شرح است:
پیامبللر اکللرم )ص( فرمودنللد: »هرکللس بللرای 
برآوردن نیاز بیماری بکوشللد، چلله آن را برآورده 
سللازد و چه نسللازد مانند روزی که از مادرش زاده 

شده، از گناهانش پاک می شود«.
پنجللم جمادی االول سللالروز والدت با سللعادت 
بزرگ بانللوی  قهرمللان کربا، پرچللم دار نهضت 
پس از شللهادت امام حسللین )ع(، عقیله بنی هاشم، 

حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار است.
پرسللتاری در فرهنگ اسامی ما جایگاه بسیار 
رفیعی دارد، پرسللتاری هنری اسللت بی نظیر و 
تخصصی اسللت بی همتا. پرستاری تنها مراقبت 
از عائم حیاتی بیمار نیسللت، فقللط نگهبانی از 
مرز حیات بیمار نیست بلکه دمیدن روح زندگی 
است. پرستاران و سایر رشللته های وابسته نقش 
مهمللی در حفظ و ارتقاء سللامت جامعه دارند 
و یکللی از حلقه هللای مهم و موثللر در زنجیره 

سامت هستند.
سللالروز والدت ایللن بانللوی بللزرگ موقعیت 
مناسللبی اسللت برای قدردانی از زحمات شللبانه 

روزی جامعه پرستاری.
اینجانب با تبریک روز پرسللتار و همچنین تبریک 
سللال نو، ایامی سرشللار از توفیقات روز افزون الهی 
بللرای تمامی زحمت کشللان این عرصلله از درگاه 

خداوند منان مسئلت می نمایم.
                   دکتر محمد حسین اعرابی

             رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نام ونام خانوادگي:  
مرتضی نظیری

تاریخ تولد: 1334
تاریخ بازنشستگي: 

1386
آخرین سمت شغلي:  

تکنسین اتاق عمل
م�درك  آخری�ن 

تحصیلي:  فوق دیپلم
سوابق اجرایي:

- مسئول اتاق عمل بیمارستان متینی به مدت 3سال
- مسئول اتاق عمل نقوی به مدت 12 سال

- خدمت در بیمارستان متینی تا پایان خدمت
خاطره:  

هنگام بمباران شهرستان کاشان وقتی مورد حمله بمب 
افکن های رژیم عراق قرار گرفت بنده و دوستان دیگر 
در بیمارستان نقوی مشغول خدمت بودیم. بعد از بمباران 
در بیمارستان غلغله ای گشللت بیمارستان پر از مجروح 
بللود هرکس به نوعی کمک می کرد از صبح که حمله 
شللروع، تا فردا شللب در بیمارسللتان بودیم و یکسللره 

مشغوول کار بودیم و خستگی را احساس نمی کردیم.

نام ونام خانوادگی:
مسعود دهقاني

شغل مورد تصدی:
مسللئول  کارشللناس 
آموزش سامت دانشگاه 

تاریخ تولد:1344
سال استخدام:1372  
مدرك  آخری�ن 

تحصیلي:
دکتري حرفه اي پزشللکي شهریور 1372 و مدرک 
MPH )دوره تخصصي بهداشت عمومي مورد تایید 
سللازمان WHO( در سللالهاي 80 – 1378 دانشگاه 

علوم پزشکي تهران
عنوان ایثارگري:  رزمنده 

مدت خدمت درجبهه: 13 ماه 
سوابق کاري: 19 سال

- طرح خدمت پزشللکي  در مرکز بهداشتي درماني 
کمال الملک روستاي کله به مدت یکسال

- خدمت در مراکز شهري فیض و گابچي بمدت 2 سال 
- قائم مقام سللتاد معاونت بهداشتي دانشگاه از سال 

1375 بطور متناوب تاکنون
- مسئول واحد آموزش و ارتقا سامت دانشگاه 

- رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان 
- عضو هیئت تخلفات اداري 

- مسئولیت اجرایي آمارگیري سرشماري بهداشتي 
جمعیت شهري کاشان در سال 81-82

- عضویت در شوراي پیشنهادات دانشگاه 
- پزشک کاروان حج تمتع در 4 دوره 

 خاطره: 
زماني که مجروح شللدم دوسللتي کنارم ایسللتاده بود 
ایشللان نیز ترکش خورده بود. در اثر مجروحیت بیهوش 
شدم وقتي بهوش آمدم ایشان دچار تنگي نفس شدن من 
در آن موقع به ایشان تنفس دهان به دهان دادم که بعلت 
مجروحیت خودم، خسللتگي و مجروحیت شدید تنفس 
سوزاني داشللتم که بعد از بهبودي ، ایشان اظهار نمودند 

که نفس خنک شما باعث مجدد من شد. 
زماني که دوسللتم مجروح شللده بود با خشاب آتل و 
با چپیه مللورد اصابت را بانداژ نمللودم در این زمان یک 
عراقي باالي سرم ایستاده بود و احاطه کامل داشت. وقتي 
که دعوت به اسارت نمودم اسلحه بطرفم کشید و تصمیم 
گرفت به من شلللیک کند در همان موقع دوسللت پشت 
سرم ندا داد و عراقي فرار کرد که بعد از دستگیري توسط 
رزمندگان نزد من آمد وقتي که او را دیدم به او گفتم من 
تو را دعوت به اسللارت نمودم تو بر من اسلحه کشیدي. 
اسیر عراقي گریه مي کرد و ملتمسانه به من نگاه مي کرد. 
مللن با روي باز با لبخند او را در آغوش کشللیدم و بعد با 
عراقي و دوسللت مجروحم به عقب آمده و در بیمارستان 

اهواز بستري و سپس به اراک منتقل شدیم. 

معرفي ایثارگران دانشگاه

پیام تسلیت

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

خان�واده های محترم نجم و کاش�انی که در 
غم  از دست دادن خیّر محترم سامت آقای محمدرضا 

نجم به سوگ نشسته اید. 
همکاران ارجمند:

آقای�ان دکتر احم�د یگانه مق�دم ،علی حق 
ش�ناس و خان�م معصوم�ی که در غم  از دسللت 

دادن پللللدر به سوگ نشسته اید.
آقای مس�عود عطارهاکه در غم از دست  دادن 

مادر به سوگ نشسته اید.
آقای حس�ین ذاک�ری و خانمه�ا دکتر طالیی و 
ابراهیم�ی که در غللم  از دسللت دادن عزیزانتان به 

سوگ نشسته اید.
  روابط عمومي دانش�گاه درگذشت عزیزانتان را 
تس�لیت عرض نموده، از درگاه خداوند مّنان براي 
آن مرحومان آمرزش و براي ش�ما صبر و ش�کیبایي 

مسئلت دارد.

ادامه از صفحه1

به بیمار جهت رسیدن به این تعادل کمک کند.
وی، هدف از پرسللتاری جامللع نگر را کمک 
بلله بیمار بللرای گرفتللن بهتریللن و آگاهانه ترین 
تصمیمات سللامتی و درمانی جهللت مراقبت از 
خود عنوان و تصریح کرد: پرستاری جامع نگر بر 
مبنای فلسفه ای بنا شده که اصل را درک افراد و 

عوامل موثر بر آنها قرار داده است.
دبیللر علمی کنگره پرسللتاری جامللع نگر ادامه 
داد: محورهللای ایللن کنگللره سلله روزه مراقبت 
جامع نگری در پرسللتاری، مامایی و اتاق عمل و 
جایگاه پرستاری جامع نگر در سالمندی، آموزش 

علوم پزشکی، بهداشت روان و نقشه جامع علمی 
سامت کشور است.

دکتر مسعوی یادآور شد: نقش پرستاری جامع 
نگللر در بیماری های مزمللن، راهکارهای ارتقای 
کاربرد پرسللتاری جامللع نگر و مسللایل قانونی، 
اخاقللی، حرفه ای و حقوقی در پرسللتاری جامع 

نگر از دیگر محورهای این کنگره می باشد.
بلله گفتلله وی، نزدیللک بلله 300 مقاللله علمی 
به دبیرخانه این کنگره ارسللال شللده کلله از این 
 تعداد، 200 پوستر و 40 سخنرانی در کنگره ارایه 

می شود.

 نشست شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان برگزار شد

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کاشان انتخاب شد

نشست شللورای سامت و امنیت غذایی شهرستان 
کاشللان با حضور اعضاء شللامگاه چهار شنبه مورخ 
91/12/23 در سللالن شهداء سللتاد مرکزی دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشللگاه علوم پزشکی 
کاشان در این نشست با اشاره روز والدت باسعادت 
حضللرت زینللب کبللری )س( و تبریک بلله تمامی 
پرسللتاران گفت: کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی 
بازدیدهای متعددی از فروشگاهای زنجیره ای مواد 
غذایللی و داروخانه هللا جهت برخورد بللا متخلفان 

انجام داده اند. 
دکتر محمد حسللین اعرابی، با اشاره به شعار هفته 
سللامت سال 92 با عنوان »فشار خون خود را جدی 
بگیریم« افزود: فرهنگ سللازی در این راستا نیازمند 
مشارکت و تعامل تمام ارگان های اجرایی شهرستان 

به ویژه اعضای این شورا می باشد.
دکتر محمد حسللین اعرابی، همچنین به برنامه های 
هفته سامت مدارس اشاره و تصریح کرد: همکاری 
آموزش و پللرورش بللرای ارتقای سللامت دانش 

آموزان ضروری است.
دکتللر اعرابی اظهار امیدواری کللرد: با حمایت و 
تعامل کلیه دسللتگاههای اجرایللی، بهترین خدمت 
رسانی در راسللتای ارتقای سللامت به مردم منطقه 

رئیس هیات مدیره ششمین دوره انتخابات سازمان 
نظام پزشکی شهرستان کاشان انتخاب شد.

به گزارش وب دا، اولین نشست مشترک اعضای 
هیات مدیره جدید و قدیم سللازمان نظام پزشللکی 
شهرسللتان با حضور رئیس دانشللگاه روز دوشللنبه 
مورخ 91/12/27 در سللالن شللهداء سللتاد مرکزی 

برگزار شد.
دکتر محمدحسللین اعرابی رئیس دانشگاه علوم 
پزشللکی کاشان، در این نشست مشترک از تاش 
اعضاء به ویژه از اقدامات هیات اجرایی ششللمین 
دوره انتخابات نظام پزشللکی کاشللان در راستای 

برگزاری انتخابات تقدیر کرد.
براسللاس این گزارش، در ادامه این نشست، دکتر 
احمد یگانه مقللدم با حضور اعضللای جدید هیات 
مدیره سللازمان نظام پزشللکی شهرسللتان کاشان و 
براسللاس رای گیری این اعضاء به عنوان رئیس این 

سازمان انتخاب گردید.
این گزارش حاکیسللت، در این جلسه از خدمات 
دکتر محمد رضا شللریف رئیللس قبلی هیات مدیره 
سازمان نظام پزشکی شهرستان کاشان قدردانی شد.

شایان ذکر است اعضای هیات مدیره سازمان نظام 
پزشکی کاشان، 17 نفر هستند که برای مدت 4 سال 

کاشللان صللورت پذیرد.معللاون سیاسللی اجتماعی 
فرماندار ویژه شهرسللتان کاشللان نیز در این نشست 
ضمن تبریک روز پرسللتار گفت: شورای سامت و 
امنیت غذایی، عالی ترین مرجع سللامت می باشللد 

چرا که متولی سامت جامعه است.
محمللد رضوان نژاد، در خصللوص مطالب مطرح 

شللده ایللن نشسللت، موضوعاتی چون دسللتگاه بی 
خطرساز زباله و اطاع رسانی در این زمینه به جامعه، 
کارخانه کمپوست، فروش مواد غذایی توسط افراد 
دوره گرد، پیگیری کشتار دام در معابر و خیابان ها، 
حللوادث غیر عمد و ترافیکی کودکان، توزیع شللیر 

فله ای و ... سخنانی را ایراد کرد.

انتخاب می شوند. 
گفتنللي اسللت ششللمین انتخابات نظام پزشللکی 
شهرستان کاشللان همزمان با سراسللر کشور چهارم 

اسفند امسال برگزار گردید.
شللایان ذکر اسللت ششللمین دوره انتخابات نظام 

پزشللکي در 192 شهرستان کشللور برگزار شد که 
نسللبت به انتخابللات دوره پنجم 7 شهرسللتان به این 

تعداد اضافه شده است.
نظام پزشللکی شهرسللتان آران و بیدگل در حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد.
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از زحمات پرستاران دانشگاه تقدیر و تجلیل شد

تجهیز بیمارستان های آران و بیدگل به سیستم HIS و شبکه ملی سالمت

برگزاری نشست مسئولین ادارات مشاوره دانشگاه ها و موسسات آموزشی شهرستان کاشان

جلسه هماهنگی جهت کمک به بیماران سرطانی منطقه کاشان برگزار شد

  به مناسبت 5 اسفندماه، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی

پیام تبریک رئیس دانشگاه 
به مناسبت روز مهندس

پیام تبریک رئیس دانشگاه 
به مناسبت فرا رسیدن سال نو

رئیس دانشللگاه در پیامی فرا رسیدن سال نو را به 
تمامی دانشللگاهیان تبریک گفت.به گزارش وب 
دا، متن پیام تبریک دکتر اعرابی به این شرح است:

باسمه تعالی
یللا مقلب القلوب و االبصار  یا مدبر اللیل و النهار  یا 
محول الحول و االحوال   حول حالنا الی احسن الحال
همکاران ارجمند دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بهار فصل رویش اسللت و شادابی، فصل ایمان و 
شکوه جلوه خداوند است، آری بار دیگر نشانه ای 
بدیع از آیات الهی در جهان متجلی گشللته و زمین 
آیه های سللر سللبزی و حیات را به تاوت نشسته 
است.نوروز باسللتانی کهن ترین جشن گیتی و رشته 
پیوند نسل های گذشته و حال است که با آموزه های 
اسللامی تحکیم یافته و همواره بازگشت به زیبائی 
و خوبی را برای  اقوام و فرهنگ های مختلف این 

مرز و بوم به ارمغان آورده است.
خداوندگار عالم را سپاسللگزاریم در سالی که 
توسللط رهبر حکیم و فرزانه انقاب به نام سللال 
»تولیللد ملی حمایت از کار و سللرمایه ایرانی« نام 
گللذاری گردیللد، خانواده بزرگ نظام سللامت  
توانست با کوششللی زیاد برای رسیدن به اهداف 
عالیه خود در جهت سیاسللت های توسعه عدالت 
در سللامت، اعتللای علمی و فرهنگی، رشللد و 
بالندگللی تحقیقللات و فنللاوری و ارتقاء خدمت 
رسللانی به آحاد جامعه گام هللای بلندی بردارد و 

به موفقیت های چشمگیری دست یابد.
اینجانللب ضمللن تقدیللر و تشللکر از زحمات 
دانشللگاهیان در سالی که گذشللت و با استعانت 
از آفریدگار جهان فرا رسللیدن بهاران شکوهمند 
را کلله هنگاملله ی تجلللی مواهب الهی بر بسللتر 
طیبعت اسللت به شما و خانواده محترمتان تبریک 
گفته و از  آستان حضرت احدیت مزید توفیقات 
برای خدمتی سرشللار از شور و نشللاط و مملو از 
تللوکل الهی در جهت رشللد و شللکوفایی ایران 
کهنسللال، مسللالت می نمایم.امید اسللت با  یاری 
از ذات الیزال الهی و در سللایه توجهات حضرت 
بقیلله ا... االعظم مهدی موعللود )عج( با پیروی از 
رهبللری های حکیمانه رهبر عظیم الشللان انقاب 
اسللامی حضرت  آیت ا... العظمی امام خامنه ای 
)مدظللله العالی( با بهره گیللری از توانمندی های 
شایسته خویش و در مسیر خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسامی پیروز و سر بلند باشید.
                 دکتر محمد حسین اعرابی

           رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رئیللس دانشللگاه بلله مناسللبت زاد روز خواجلله 
نصیرالدیللن طوسللی و روز مهندس، ایللن روز را به 

تمامی مهندسین دانشگاه تبریک گفت.
پنجم اسللفندماه، خجسللته میاد دانشللمند بزرگ 
ایرانی خواجه نصیرالدین طوسللی، روز ملی مهندس 
نامگذاری شللده است. بدون شللک نامگذاری روز 
بزرگداشللت خواجلله نصیر الدین طوسللی به عنوان 
شللخصیتی نمونه و الگو در مهندسللی کهللن ایران 
اسللامی، به نللام روز مهندس، در راسللتای توجه به 
نقش واال و ارزشمند تاشگران این عرصه می باشد.

از ایللن رو برخود فرض دانسللته تا ایللن روز را به 
کلیه مهندسللین زحمتکش دانشگاه تبریک و تهنیت 
عرض نموده و امید است با الهام ازفناوری های نوین 
وخاقانه و همسللو بللا رعایت مقررات مهندسللی و 
اخاق اسامی و حرفه ای اندیشه و روش مهندسان 

ایرانی برای همگان همانند گذشته الگو قرار گیرد.
                    دکتر محمد حسین اعرابی

                            رئیس دانشگاه 

اله  آیللت  مولللف 
مصطفي نوراني

دور  کتللاب  ایللن 
ده  از  اسللت  نمایللي 
دایرة  صفحلله  هللزار 
المعارف طب اسامي 
که طي60 مجلد مورد 
بحللث قللرار گرفتلله 

اسللت و شللامل آیات، روایات، مطالب طب قدیم 
و جدید مي باشد. 

در ایللن کتاب از هزاران نللکات علمي در زمینه 
- هللاي طب و غیللره اطاع مي یابید زیللرا انبیاي 
عظام و پیشللوایان در هر عصللر اینگونه علوم را به 
انسللانها ارائه داده و کتاب هللاي طب النبي ، طب 
علللي ، طب الصادق ، طب الرضا ، و... شللاهد این 

مدعاست .
یکللي از موضوعللات مهللم در عصللر حاضر 
موضللوع طب خصوصا طب اسللامي اسللت که 
دانشمندان علم طب و آشنایان به معارف اسامي 
باید به تحقیق این مهم همت گمارده در توسللعه 
و ترویج آن بکوشللند در این راستا بدلیل پیوندي 
که بین طب اسللامي و طللب گیاهي وجود دارد 
شللناخت گیاهان دارویي و شفا بخش امري الزم 

و ضروري است. 
متاسفانه در عصر حاضر با وجود پیشرفتهاي 
زیللادي که در علم پزشللکي براي بشللر رخ 
داده در کنار آن عوارض سللوءي نیز بوجود 
آمده است چه اینکه بیشتر داروهایي که براي 
درمان امراض مصرف مي کنیم شیمیایي بوده 
و عللوارض نا خواسللته اي را ایجاد مي نماید 
چه خوب بللود در کنار آن همه تحقیقات در 
زمینه سللاخت داروهاي طبیعللي نیز و گیاهان 
دارویللي نیز اقدام جدي بلله عمل مي آمد که 
گویللا اخیرا دانشللمندان و مراکللز تحقیقاتي 

جلب توجه شده اند.
آیت اللله مصطفي نوراني عاوه بللر تحقیق در 
سللایر موضوعات و مسائل اسللامي و تطبیق آن 
بللا علم روز ، در موضوع طب اسللامي و گیاهي 
و بسللیاري از آیات و روایات اسللامي را در این 

کتاب مورد مطالعه قرار داده است. 
آنچلله در ایللن کتاب پیللش روي خواننده قرار 
دارد پیللش درآمد و خاصلله اي از آن تحقیقات 

مفصل در طب اسامي و گیاهي مي باشد.
 این مجموعه از سللري انتشارات فخر دین بوده 
و در مجموعه کتابخانه هاي نهاد رهبري دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان موجود مي باشد . 

تالیف :
دن لونگوو دیگران
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بیماریهای  کتللاب 
طللب  انکولللوژی 
هاریسللون  داخلللی 

مرجع بسللیار مفید و قابل دسترسللی بللرای تمام 
رشته های تخصصی داخلی و جراحی محسوب 

می شود. 
در این کتاب اطاعات جامع و کاملی در مورد 
پیشللگیری و درمان، عفونت در بیماران سرطانی، 
سللرطان پوست، ریه، سللر و گردن، پستان، کبد، 
لوزالمعللده، مثانلله، پروسللتات، بیضلله، عوارض 

دیررس سرطانها و درمان آنها وجود دارد . 

این سایت در مورد مقاالت پزشکی و راهنمای 
سللبک زندگللی و فللروش تجهیزات پزشللکی 
میباشللد و برای فروشللندگان و عاقلله مندان به 
علوم پزشللکی و دارویی دارای اطاعات جامع 

وکاملی می باشد.

معرفي سایت

اصول طب داخلی هاریسون

 بیماری های انکولوژی

www.ecureme.com

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

گیاهان دارویي
دور نمایي از طب اسامي

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

به مناسللبت پنجم جمادی االول سالروز والدت 
با سللعادت بللزرگ بانوی  قهرمللان کربا، پرچم 
دار نهضللت پللس از شللهادت امام حسللین )ع(، 
حضرت زینب کبری )س( و روز پرسللتار، رئیس 
دانشللگاه به همراه جمعی از مسئولین ضمن دیدار 
از پرسللتاران شاغل در دانشگاه از زحمات آنان با 

اهدای گل تقدیر کردند.
رئیس دانشللگاه در گفتگو بللا وب دا، جایگاه 
پرسللتار را در جامعلله، جایگاهی رفیللع خواند و 
رسللالت پرسللتاران را اداملله راه حضللرت زینب 
)س( دانست و اظهار داشت: حضرت زینب )س( 
بهترین الگوی پاسداری و پرستاری از ارزش های 

اسامی و ولی فقیه زمان خود است.
دکترمحمد حسللین  اعرابی با اشاره به فرمایش 
مقللام معظم رهبللری )مدظله العالللی( »این حرفه 
پرستاری ترکیب عجیبی است! ازیک سو ترکیبی  
اسللت از رحمت، عطوفللت، مهربانی و مراقبت و 
ازسللوی دیگر دانش، معرفللت، تجربه و مهارت« 
گفت: قدردانی و تجلیل از این قشر زحمت کش، 
پاسداشللت تمامی خوبی هللا و وظیفه ای دینی و 

ملی می باشد. 
رئیس دانشللگاه  با بیان این مطلللب که بهترین 

اولین نشست مسئولین ادارات مشاوره دانشگاهها 
و موسسات آموزشی شهرسللتان کاشان به همت 
معاونللت دانشللجویی فرهنگی و همللکاری دفتر 
پیشللگیری و درمان اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، معاون دانشللجویی فرهنگی 
دانشللگاه ضمن خیر مقدم به شللرکت کنندگان، 
هدف از برگزاری این نشسللت را همسللان سازی 
و ارائه گزارش در خصوص پیشللگیری از سللوء 

مصرف مواد در بین دانشجویان بیان کرد.
دکتللر طاهره مازوچی، به نقش ویژه مشللاوران 
در پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: جوانان 
بایسللتی از زیانهای مصرف مواد مخدر در جامعه 
آگاه شوند.وی افزود: کنترل و در دسترس نبودن 
مللواد مخدر یکی از راههای پیشللگیری اعتیاد در 

بین اقشار مختلف به ویژه جوانان است.
معاون دانشللجویی فرهنگی تصریح کرد: لزوم 
وجود مشللاوره جهللت رفع مشللکات عاطفی، 
اخاقی و خانوادگی دانشجویان در جلوگیری از 

گرایش آنان به اعتیاد بسیار موثر است.
دکتر مازوچی، همکاری بللا جوانان و اهمیت 
دادن و شللخصیت دادن بلله آنهللا جهللت ایجاد 
حس مسئولیت در قبال خانواده و جامعه، تدوین 
محتوی کتب دانشللگاهی در جهت کمک به از 

سرپرسللت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
از تجهیز بیمارسللتان های این شهرسللتان به سیسللتم 

HISو شبکه ملی سامت )شمس( خبر داد.
بلله گزارش وب دا، دکتر سللید محمد حسللین 
مکی گفللت: نرم افللزار جامع سیسللتم اطاعات 
بیمارسللتانی یا HIS، سیستمی اسللت که توانسته 
تحول عظیمی در بیمارستانها ایجاد کند و سیستم 
سللنتی و کاغللذی بیمارسللتان را مکانیللزه نموده 
و مدیریت نوین بیمارسللتانی را بللا بهره گیری از 

تکنولوژی روز دنیا رقم بزند.
دکتر سللید محمد حسین مکی  با اشللاره به اینکه 

جلسلله هماهنگللی جهت کمللک بلله بیماران 
سللرطانی منطقه کاشللان با حضللور نماینده مردم 
شهرسللتان هللای کاشللان و آران و بیللدگل در 
مجلس، رئیس دانشگاه، مدیر عامل مجمع خیرین 
سامت دانشللگاه، تعدادی از مسئولین دانشگاه و 

خیرین سامت منطقه کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، نماینده مردم شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس در این نشست، 
با بیللان آمادگی خللود جهت خدمت رسللانی به 
بیماران سرطانی، مجلس و نمایندگان را در جهت 
بهره گیری از خدمات دولتی و غیردولتی در این 

زمینه موثر دانست.
عباسللعلی منصوری، با اشللاره به لزوم شناسایی 
اسللتراتژی ها و اسللتفاده از امکانللات موجود در 
جامعه گفت: زمینه ها و نقاط موثر فعالیت بایستی 

روزی کلله ممکن بود برای روز پرسللتار انتخاب 
شللود همین روز میاد با سللعادت حضرت زینب 
)س( اسللت افزود: حضرت زینللب )س( امتحان 
الهی را پس داد و پرستاران ما نیز باید با الگوگیری 
از این بانوی بزرگللوار، باید تمامی کارهای خود 
را در راسللتای اشاعه فرهنگ اسامی و پاسداری 

بین بردن انحرافللات اجتماعی و باالخص اعتیاد 
و همچنین در جهت رشللد و شکوفایی استعداد 
انسللانی جوانان و ترغیب جوانان برای شللرکت 
در برناملله هللای فرهنگی و ورزشللی و تعمیم و 
گسللترش این فعالیت ها را از دیگر عوامل موثر 
در پیشللگیری از گرایش جوانللان به مواد مخدر 

بیان کرد.
دکتر مازوچی افزود: رسللیدگی به مشکات 

برنامه HISتحت وب نوشللته شللده است، تصریح 
کللرد: در ایللن برنامه امللکان گزارشللگیری جهت 

ادارات بیمه و مدیران بیمارستان وجود دارد.
دکتر سللید محمد حسللین مکی در مورد شللبکه 
ملی سللامت )شللمس( نیز  اظهار داشت: این شبکه 
به عنوان زیرسللاخت ارتباطی بین مراکز بهداشللتی، 
تشخیصی و درمانی اسللت و امکان برقراری ارتباط 
بین این مراکز، تبادل داده ها به صورت الکترونیکی 
و ارائه خدمات الکترونیک سللامت در کشللور را 

فراهم می کند.
سرپرسللت شللبکه بهداشللت و درمللان آران 

روشن و مشخص شود.
رئیس دانشللگاه نیز در ابتدای این نشست با اشاره 
به هزینه های باالی درمان بیماران سللرطانی اظهار 
داشللت: بایسللتی تمللام ظرفیت هللا و کمک های 
خیرین سللامت و دانشللگاه به صللورت جامع و با 
برنامه ریزی در قالب یک انجمن جمع آوری شود.
دکتر محمد حسللین اعرابی با اشاره به فرمایش 
مقللام معظللم رهبللری )مدظللله العالللی( اظهللار 
امیدواری کرد: با توکل به خداوند متعال و یاری 
شللما خیرین، بیماران به جزء دغدغه رنج درمان، 

مشکل دیگری نداشته باشند.
وی ادامه داد: بیش از دو سوم هزینه های درمانی 
برای بیماران خاص تحت پوشللش دانشللگاه در 9 

ماهه سال جاری مربوط به بیماران سرطانی است.
دکتللر حسللین نیکللزاد، مدیر عامللل مجمع 

و بیللدگل یللادآور شللد: خدمللات الکترونیکی 
مختلفللی در حللوزه سللامت از جمللله سللامانه 
پرونده الکترونیکی سللامت ایللران، دوره های 
آموزش مجازی، کتابخانه الکترونیکی پزشللکی 
و سللامت، مشللاوره های پزشللکی از راه دور، 
اتوماسللیون اداری و خدمللات الکترونیکی روی 

این بستر قابل ارائه است.
دکتر سید محمد حسین مکی افزود: این برنامه ها 
با اعتباری بالللغ بر دو میلیارد ریال از محل اعتبارات 
دانشگاه علوم پزشللکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کاشان راه اندازی شده است.

خیّرین سامت دانشللگاه علوم پزشکی کاشان 
نیز در این جلسه شناسایی فرآیندها، تشکیات 
و سللاختار، ایجللاد مراکز اقامتی، تشللکیل تیم 
قللوی دارای برناملله ریزی و متشللکل از افراد 
متخصللص از جمللله مددکار، روان شللناس و 
... را از مهم ترین نیازهللای راه اندازی انجمن 

جدید عنوان کرد.
شللایان ذکر اسللت هر یللک از اعضللاء حاضر 
در جلسلله نیز بلله بیان نظرات و پیشللنهادات خود 

پرداختند.
گفتنی اسللت این نشسللت با جمع بندی رئیس 
دانشگاه بر لزوم تشللکیل دبیرخانه پیگیر، تدوین 
اساسنامه، واحد مددکاری فعال و استفاده از توان 
و ظرفیللت بازنشسللتگان در راسللتای راه اندازی 

انجمن بیماران سرطانی پایان یافت.

از ارزش های اسامی و فقط به خاطر رضای خدا 
انجام دهند.

دکتللر اعرابللی در پایان سللخنان خود، سللالی 
سرشللار از توفیقات روز افزون الهی برای تمامی 
زحمت کشللان این عرصه از درگاه خداوند منان 

خواستار شد.

مشللاوران و مربیللان تا عاقمند بلله حرفه خود 
ادامه داده و در امر آموزش نهایت تاش خود 
را بلله کار گیرند از دیگر علللل تاثیر گذار در 

کاهش اعتیاد می باشد.
اداره مشللاوره و  بیغللم سرپرسللت  حسللین 
راهنمایللی دانشللگاه علوم پزشللکی، نیز در این 
جلسه گزارشی از برنامه های اجرایی این اداره 

را ارائه کرد.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه



4
حیات

نحوه مصرف عناصر کمیاب در جامعه،  نیازمند فرهنگ سازی است

انجام ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در روستاهای ویدوج و ویدوجا

کاشت 100 اصله نهال در دانشگاه به مناسبت روز درختکاری 

در آستانه روز چهارشنبه سوری  850 دانش آموز کاشانی آموزش دیدند

نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شماره 130. اسفند 1391              

مسللئول کانون بسللیج جامعه پزشللکی دانشللگاه 
علوم پزشکی کاشللان از انجام ویزیت رایگان مردم 

روستاهای ویدوج و ویدوجا خبر داد.
محمد افشار اظهار داشت: به منظور خدمت رسانی به 
اقشللار پایین جامعه و محرومیت زدایی از چهره مناطق 
روسللتایی و دور افتاده در حوزه سللامت و بهداشللت 
این ویزیت رایگان انجام شللد.وی گفت: این خدمات 
پزشللکی در تاریخ 91/12/14 در روستاهای ویدوج و 
ویدوجا از توابع شللهر برزک، به مناسللبت روز بسیج 
جامعه پزشکی و احسان و نیکوکاری صورت پذیرفت.

وی افللزود: در این روز کاری بیللش از 40 نفر از 
اهالی این دو روستا به طور رایگان ویزیت شدند.

وی در پایان تاکید کرد: یکی از اهداف مهم نظام 
مقدس جمهوری اسامی خدمت به محرومان است 
لذا تیم های پزشللکی با این هدف معنوی خدمت به 

مردم بزرگوار را سرلوحه کارشان قرار داده اند.

در هفتلله منابع طبیعللی و روز درختکاری تعدادی از 
اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، اقدام به کاشت 

100 اصله نهال در محوطه پردیس دانشگاه نمودند.
بلله گللزارش وب دا، معاون دانشللجویی فرهنگی 
دانشللگاه، این روز را بهانه ای برای احترام به محیط 
زیسللت، احیاء و نگهللداری آن عنوان کرد و تاش 
بیشتر دانشللگاهیان را برای حفظ و نگهداری فضای 

سبز خواستار شد.
وی، هللدف از برگللزاری این مراسللم را ارتقاء و 
نهادینلله کردن فرهنگ حفاظللت از درختان و منابع 
طبیعی برشمرد و نام گذاری 15 اسفند به عنوان روز 
درختکاری را فرصت مناسللبی برای توسللعه فضای 

سبز دانست.
در پایان نهال هایی که به همت معاونت دانشجویی 
فرهنگی و با مساعدت مدیریت فضای سبز دانشگاه 
به این مکان آورده شللده بود، بین شرکت کنندگان 

توزیع و کاشته شد.

مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشللکی کاشللان گفت: همزمان با فرا رسیدن 
سللنت باسللتانی چهارشنبه سللوری، 850 دانش 
آمللوز این شهرسللتان آمللوزش هللای مقابله با 

حوادث احتمالی این روز را فرا گرفتند.
به گزارش وب دا، دکتر ابوالفضل شللجاعی، 
پیرامللون اهداف برگزاری این دوره آموزشللی 
اظهار داشللت: آتش زدن بوته های خشللک و 
پریدن از روی آتش در سللنت قدیمی به تجمع 
در خیابللان ها و منفجللر کردن ترقلله و پرتاب 
سللیگارت تبدیل شده که این مسللاله موجبات 

عناصر  انجمن  رئیس 
کمیللاب ایللران گفت: 
مصرف  درسللت  نحوه 
کردن عناصللر کمیاب 
در جامعلله بایللد اطاع 
رسانی و فرهنگ سازی 

شود.
بلله گللزارش وب دا، 
اصغر  علی  سللید  دکتر 
حاشللیه  در  مشللتاقی 
سللومین  برگللزاری 
عناصر  ملللی  کنگللره 
کمیللاب در دانشللگاه 
علوم پزشللکی کاشان 
نداشتن آگاهی  افزود: 

• آقای دکتر محسن اربابی به عنوان سرپرست 
مرکز مطالعات و توسللعه آموزش علوم پزشکی 

دانشگاه از تاریخ 91/12/27 به مدت دو سال
• آقایان دکتر مرتضی پنجه شاهی، دکتر سید 
امیر مسللعود فرزادفر و محمد خبللازی به عنوان 
بازرس ویژه ریاسللت دانشللگاه در ایللام تعطیل 

نوروزی سال 92 از تاریخ 91/12/28
• خانللم دکتر طاهره مازوچی به عنوان رئیس 
ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه و 
آقایللان دکتر محمود صفاری ، حجت االسللام 
والمسلمین جمشللیدی ، محمد خبازی، مرتضی 
عبدالونللد و خانم زهره آذربللاد به عنوان اعضاء 
ایللن سللتاد وخانللم طیبه اللله وردیان بلله عنوان 
کارشللناس مسللئول پیگیری این سللتاد به مدت 

یکسال از تاریخ91/12/26
• خانللم دکتر منصوره  مومللن هروی بعنوان 
مدیر گروه عفونی از تاریخ 91/12/16 به مدت 

دو سال دیگر
• خانم دکتر طاهره مازوچی به عنوان دبیر شورای 
انضباطللی تجدیللد نظللر و آقایان  حجت االسللام 
والمسلمین شللاه فضل و میاد محمد قنبری و  خانم 
فاطمه مظاهری به عنوان اعضای این شللورا  از تاریخ 

91/12/16 به مدت دو سال دیگر
• آقللای علی درودگر به عنوان دبیر شللورای 
انضباطی بدوی و آقای دکتر غامعلی حمیدی و 
خانم دکتر طاهره مازوچی  به عنوان اعضای این 
شورا از تاریخ 91/12/16 به مدت دو سال دیگر

• آقای دکتر مهرداد فرزندی پور به عنوان رئیس 
کمیته انبارگردانی دانشگاه از تاریخ 91/12/9 

• آقای دکتر جواد وردی به عنوان مدیر گروه علوم 
سلولی و کاربردی از تاریخ 91/12/7 بمدت یکسال

• آقای دکتر داوود خیرخواه به عنوان مسئول 
کمیته خدمات بهداشتی و درمانی تسهیات سفر 
شهرستان کاشان  )نوروز92(  از تاریخ 91/12/7

• خانم دکتر طاهره فهیمی نژاد به عنوان عضو 
کمیسیون پزشکی دانشگاه از تاریخ 91/12/5

•آقای جللواد باهنران به عنللوان عضو کمیته 
درمان از تاریخ 91/12/16

برگزاری نشست رئیس دانشگاه با اعضای انتصابات اسفند ماه 1391
هیات علمی گروه جراحی تخصصی

به مناسبت هفته ملی سالمت مردان:

خدمات ویزیت رایگان در کلینیک 
بیمارستان نقوی ارائه شد

کمیته انطباق امور اداری دفاتر و 
موسسات پزشکی برگزار شد

برگزاری کمیته ایثارگران دانشگاه 

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه 
تشکیل شد

برگزاری نشست رئیس دانشگاه
 با مدیران ارشد پرستاری

نشسللت رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی 
گللروه جراحی تخصصللی روز یکشللنبه مورخ 
91/12/6 در دفتر آموزشللی ایللن گروه برگزار 
شللد.به گللزارش وب دا، دکتر اعرابللی رئیس 
دانشللگاه در ایللن جلسلله در خصوص مسللائل 
آموزشللی، پژوهشللی، اجرایی و درمانی گروه 
جراحللی تخصصللی از جمللله ارتقللای اعضای 
هیللات علمللی، خرید تجهیللزات پیشللرفته و به 
روز، افزایش فضای آموزشللی و درمانی، انجام 

حاکمیت بالینی و ... سخنانی را بیان کرد.
این گزارش حاکیسللت، در این نشست اعضاء 
هیات علمی نیز به بیان مسائل و مشکات گروه 
پرداخته و پیشللنهادات خود را در راسللتای حل 

مسائل مطرح کردند.

رئیس بیمارسللتان نقوی گفت: به مناسبت 
هفته ملی سللامت مللردان، خدمات ویزیت 
دو کلینیک این بیمارستان به صورت رایگان 

برای مراجعان ارائه شد.
به گللزارش وب دا، دکتللر محمد حاجی 
جعفللری افزود: در این اقللدام ویزیت مردان 
مراجعه کننده به دو کلینیک کلیه و مجاری 
ادرار و مشللاوره تغذیه این بیمارسللتان بدون 

دریافت هزینه ویزیت انجام شد.
وی، هللدف از انجللام ایللن اقللدام را ارائه 
خدمات تخصصی برای سامت مردان که از 
جمله برنامه های جدید وزارت بهداشت می 

باشد، ذکر کرد.
وی تصریللح کللرد: امروزه تغییللر الگوی 
زندگی نسبت به گذشللته، کاهش فعالیتهای 
جسللمانی، تغییر وضعیت تغذیه ای، افزایش 
مصللرف سللیگار، شللهر نشللینی و تغییرات 
شللغلی کلله همگی منتللج به ظهللور بیماری 
هللای غیرواگیر، افزایش بیماری های قلبی و 
عروقی شللده اسللت و توجه ویژه به سامت 

مردان را یادآوری می نماید.
شللایان ذکر است هفته اول اسفند به عنوان 
هفته سللامت مردان ایرانی نامگذاری شللده 
که امسال با شعار »با خود مراقبتی یک برنده 
باشللید«، برنامه های این مناسللبت در کشور 

اجرا شد.

ششللمین جلسه کمیته انطباق امور اداری دفاتر 
و موسسللات پزشللکی با موازین شللرع مقدس 
اسللام در سللال جاری با حضور رئیس دانشگاه 
و سایر اعضاء روز دوشللنبه مورخ 91/12/7 در 

سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
بلله گللزارش وب دا، دکتللر اعرابللی، رئیس 
دانشللگاه در این نشسللت بر بیان و طرح مسائل 
و دغدغه های دانشللجویان، تشللکیل این کمیته 
در مجتمع بیمارسللتانی شللهید بهشللتی، اولویت 
بندی در تعیین جنسللیت جهت پذیرش نیروهای 
استخدامی )بر حسللب نیاز(، رعایت قوانین این 
کمیتلله در مطب هللای خصوصی بللا هماهنگی 
معاونت درمان دانشللگاه و سازمان نظام پزشکی 
و ... تاکید کرد.شایان ذکر است بررسی و مرور 
مصوبات جلسلله قبل و بیان مسائل و پیشنهادات 
توسط اعضاء از دیگر برنامه های این کمیته بود. 

کمیتلله ایثارگران با حضور رئیس دانشللگاه و 
سایر اعضاء در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار 
شد.به گزارش وب دا، در این جلسه در خصوص 
پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران دانشللگاه 
طبللق بخش نامه جدید بحث و بررسللی صورت 
گرفت.براسللاس این گزارش، بررسی مشکات 
درمانللی ایثارگللران دانشللگاه در کمیتلله درمان 
ایثارگللران و پیشللنهادات ایثارگللران در جهت 
برگزاری کارگاه ها و کاس های آموزشللی در 
راستای توانمندسازی ایثارگران دانشگاه از جمله 

موضوعات اصلی این جلسه بود.

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه با حضور 
رئیللس دانشللگاه علللوم پزشللکی و خدمات 
بهداشللتی درمانی کاشللان و سللایر اعضاء در 

سالن شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گزارش وب دا، بررسللی پرونللده ارتقاء 
مرتبه هفت نفر از اعضاء هیات علمی موضوع 

اصلی این جلسه بود.
گفتنللی اسللت هیللات ممیللزه بلله منظور 
رسللیدگی و اظهار نظر نسللبت به صاحیت 
علمللی داوطلبللان )اعللم از تبدیللل وضللع 
اسللتخدامی اعضللای هیللات علمللی پیمانی 
به رسللمی آزمایشللی و رسللمی آزمایشی به 
رسللمی قطعی(، ارتقاء به مراتب استادیاری، 
دانشللیاری و اسللتادی، ارزیابی کیفیت انجام 
وظائف آموزشللی و پژوهشی اعضای هیات 
علمی و همچنین رسیدگی به احتساب سابقه 
خدمت، بورس و فرصللت مطالعاتی اعضای 

هیات علمی تشکیل می شود.

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
بللا مدیللران ارشللد پرسللتاری بعدازظهر روز 
چهارشللنبه مورخ 91/12/23 در دفتر ریاست 

برگزار شد.
و  مسللائل  بررسللی  دا،  گللزارش وب  بلله 
مشکات پرسللتاران، کمبود نیروی پرستاری، 
برنامه ریزی جهت برنامه های آموزشللی سال 
آینللده و برناملله اعتبار بخشللی از موضوعات 

اصلی این جلسه بود.

گاهی اوقات مصرف 
بی موقع یا بیش 

از حد این عناصر، 
نتیجه عکس و منفی 

در سالمتی بدن 
ایجاد و موجب 

تولید سم در بدن 
می شود.

بروز حوادث بسیاری را برای هموطنان به دنبال 
داشته است.

وی افللزود: بلله همیللن منظللور، دوره هللای 
آموزشللی برای کاهللش حوادث و خسللارات 
جبران ناپذیر ایجاد شده در این روز، در دستور 

کار این مدیریت قرار گرفته است.
وی تصریللح کللرد: شللرکت کننللدگان در 
دوره آموزشی امسال را، دانش آموزان مقاطع 
ابتدایی، راهنمایی و متوسللطه، شللش مدرسلله 

دخترانه این شهرستان تشکیل داده اند.
مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 

پزشکی کاشللان، با اشللاره به آمار بسیار باالی 
حوادث چهارشنبه سللوری در کشور، افزود: با 
وجود اینکه بیشللترین آسللیب دیدگان حوادث 
این روز، جوانان و نوجوانان پسللر هسللتند اما به 
علللت عدم اسللتقبال و رغبت مدیللران مدارس 
پسرانه این شهرسللتان، این دوره های آموزشی 

برای دختران کاشانی برگزار شد.
دکتر شجاعی، آموزش کمک های اولیه، بیان 
نکات ایمنی و تبیین و تشللریح برگزاری سللنت 
کهن چهارشنبه سوری را از جمله موارد مطرح 

شده در این دوره آموزشی برشمرد.

تغییر نگرش، شالوده و کلید اولیه 
پرستاری جامع نگر است

دبیر اجرایی کنگره پرسللتاری جامع نگر در 
دانشللگاه نیللز در این همایش گفت: بررسللی 
جایللگاه پرسللتاری جامع نگر در سللالمندی، 
راهکارهللای ارتقللاء کاربرد پرسللتاری جامع 
نگر، جایگاه پرسللتاری جامع نگر در بهداشت 
روان، مراتللب جامللع در پرسللتاری، مامایی و 
اتللاق عمل، جایگاه پرسللتاری جامللع نگر در 
نقشه جامعه علمی سامت و جایگاه پرستاری 
جامع نگر در آموزش علوم پزشللکی، مسللائل 
قانونی، اخاقی، حرفه ای و قانونی از مهمترین 

محورهای این کنگره بود.

ادامه از صفحه1

در مللورد تاثیللر عناصللر کمیللاب در سللامتی و 
سوءتغذیه در جامعه مانع بهره گیری کامل از این 

عناصر و برخورداری از خواص آنها می شود.
وی، بلله نقش عناصری مانند روی، منگنز، آهن و 
آلومینیوم در سامتی و کارکرد متابولیسم بدن اشاره 
و تصریح کرد: آگاهی از میزان و چگونگی مصرف 

این عناصر نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
به گفته وی، گاهی اوقات مصرف بی موقع یا بیش 
از حد این عناصر، نتیجه عکس و منفی در سللامتی 

بدن ایجاد و موجب تولید سم در بدن می شود.
دکتر   سللید علی اصغر مشللتاقی با اشاره به تهیه 

و وجود بیشللتر این عناصر به صللورت دارویی در 
جامعلله، تاکید کرد: آشللنا کردن پزشللکان نیز با 
مقوله عناصر کمیاب بسیار با اهمیت بوده و تجویز 

آگاهانه را بدنبال دارد.
وی خاطر نشللان کللرد: عناصر کمیللاب افزون بر 
پزشکی با بخشهای کشاورزی، دامداری، صنعت و 
محیط زیسللت نیز در ارتباط بوده و اسللتفاده  آن در 
صنعت، داروسازی و کشللاورزی می تواند به بهبود 
کیفیت سامت زندگی انسللان ها و همچنین محیط 

زیست کمک کند.
رئیس انجمللن عناصر کمیاب ایللران تاکید کرد: 

تبادل اطاعات و نتایج بررسللی ها در زمینه عناصر 
کمیللاب می تواند گام بللزرگ و موثری برای بهبود 
وضعیللت و کنترل میزان عناصر، به خصوص عناصر 

آالینده در محیط زیست نیز داشته باشد.
انجمن علمی عناصر کمیاب برای نخسللتین بار 
در ایران در سللال 1383 با هدف بررسللی نقش 
عناصر کمیاب در سللامت و بیماری های انسان 
تاسللیس شللد و تاکنون با مطالعات و تحقیقات 
انجللام گرفته توانسللته اسللت به پیشللرفت های 
ارزشللمندی در حوزه تحقیقللات عناصر کمیاب 

دست یابد.
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نتایج نهایی انتخابات نظام پزشکی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل اعالم شد

کمیته دانشگاهی پیشگیری از آسم و 
آلرژی برگزار شد

تشکیل جلسه کمیته نظام نوین بیمارستانها

جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و 
درمان سوء مصرف مواد برگزار شد

25  میلیارد ریال جهت امور رفاهی 
کارکنان دانشگاه هزینه شده است

جلسه کمیته نظام نوین بیمارستان ها با حضور 
رئیس دانشللگاه، معاون توسللعه و سللایر اعضاء 
در تاریخهللای  91/12/7  و 91/12/14 در دفتر 

ریاست دانشگاه تشکیل شد.
به گللزارش وب دا، سللاماندهی پرداخت حق 
الزحمه پزشکان شللاغل در مراکز درمانی تحت 
پوشش دانشگاه  و بررسی پیشنهادات واحدهای 
مختلف دانشگاه در زمینه پرداخت حق مشارکت 

دستور کار اصلی این جلسات بود.
شللایان ذکر اسللت بررسللی و مرور مصوبات 
جلسلله قبل و بیان مسللائل و پیشللنهادات توسط 

اعضاء از دیگر برنامه های این جلسه بود.

جلسه شللورای هماهنگی پیشللگیری و درمان 
سللوء مصرف مواد با حضور رئیس دانشللگاه و 
سللایر اعضاء روز سه شللنبه مورخ 91/12/8 در 
دفتر ریاست برگزار شد.به گزارش وب دا، ارائه 
عملکرد متادون درمانی شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیدگل و بررسللی مصوبات جلسه قبل از 

موضوعات اصلی این جلسه بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: 25 
میلیارد ریال جهت امور رفاهی کارکنان دانشللگاه 

از ابتدای سال 91 تاکنون هزینه شده است.
دکتللر مهرداد فرزندی پللور در گفتگو با وب 
دا، اظهار داشللت: هزینه های انجام شده شامل: 
حق مسللکن، سبد کاالی رمضان، ایاب و ذهاب 
کارکنللان، هزینه های درمانی ایثارگران، سللفر 
های زیارتی، بیمه تکمیلی سللهم دانشگاه، مهد 
کودک، تسللهیات ورزشی و بن لوازم التحریر 
کارکنان می باشللد.وی افزود: هزینه حق مسکن 
و مهد کودک پرسنل دانشگاه تا پایان شش ماهه 

اول سال 91 پرداخت شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، همچنین 
با اشللاره به اعطای بیشترین تسللهیات بانکی در 
سللال جاری نسبت به سال گذشللته تصریح کرد: 
مبلللغ 56 میلیارد ریال وام بانکی بلله 1600 نفر از 
پرسنل دانشگاه در سال جاری اعطا گردیده است.

اولین جلسه کمیته راهبردی پیشگیری و کنترل 
بیماری های آسللم، آلرژی و بیماری های مزمن 
تنفسللی)COPD (با حضور رئیس دانشللگاه و 
سایر اعضاء در سالن شللهداء ستاد مرکزی روز 

دوشنبه مورخ 91/11/30 برگزار شد.
به گللزارش وب دا، رئیس دانشللگاه، در این 
جلسه خواستار ارائه آموزش های الزم در رابطه 
با بیماری های آسم، آلرژی و بیماری های مزمن 
تنفسی در جامعه توسط اعضای تیم سامت شد.

دکتر اعرابللی، همچنین بر ضرورت تشللکیل 
کارگروههای مختلف در زمینه های آموزشللی 
و اجرایللی و انجام پژوهش های مللورد نیاز این 
برنامه تاکید کرد.دکتر پنجه شللاهی کارشللناس 
مسللئول بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشللتی 
دانشگاه، نیز در این جلسه در خصوص اهمیت و 
اپیدمیولوژی آسم، راههای انتقال و پیشگیری از 

آن سخنانی را بیان کرد.
شللایان ذکر اسللت هر یک ار اعضاء جلسه به 
بیللان نقاط نظر و پیشللنهادات خللود پرداختند و 
پس از جمع بندی نظرات، مصوباتی در راستای 

اجرای این برنامه اعام شد.

رئیس دانشللگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشللان از اعام نتایج نهایی ششللمین دوره 
انتخابات نظام پزشکی شهرستان های کاشان و آران 

و بیدگل خبر داد.
دکتر محمد حسللین اعرابللی در گفتگو با وب دا، 
اظهللار داشللت: نتایج اولیلله این انتخابللات به هیات 
مرکللزی نظارت بر انتخابات نظام پزشللکی کشللور 

ارسال و پس از بررسی، تایید و اعام گردید.
 وی گفللت: اعضای هیللات مدیره سللازمان نظام 
پزشللکی کاشان، 17 نفر است که شامل 10 پزشک، 
دو دندانپزشللک، دو داروسللاز، یللک مامللا، یک 
دکترای علوم آزمایشگاهی و یک کارشناس پروانه 

دار می باشند.
رئیس دانشللگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشللان افزود: همچنین بللرای عضویت در 
نظللام پزشللکی شهرسللتان آران و بیللدگل، 11 نفر 

انتخاب شدند.
دکتر محمد حسللین اعرابی تصریح کرد: رسالت 
خطیر سازمان نظام پزشکی در دفاع قانونی از حقوق 
مردم و جامعه پزشللکی می باشللد در این راستا این 
سازمان در کنار دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری 
و تعامل متقابل در جهت ارتقاء سامت جامعه نقش 

بسزایی دارد.
وی، در پایللان ضمن تشللکر از دسللت اندرکاران 
اجرایللی و تبریللک بلله منتخبللان، آرزوی توفیللق 
روزافزون برای آنان در راسللتای خدمت رسللانی و 

انجام امور محوله نمود.
نتایج نهایی انتخابات نظام پزشللکی شهرستان های 

کاشان و آران و بیدگل به شرح ذیل می باشد:

شهرستان کاشان:
گروه پزشللکان: دکتر احمد طالبیان اردسللتانی ، 

برگزاری جلسه شورای آموزشی 
دانشگاه با حضور رییس دانشگاه

برگزاری نشست شورای تحصیالت 
تکمیلی با حضور رییس دانشگاه

جلسلله شورای آموزشی دانشگاه با حضور رئیس 
دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 91/12/14 

در سالن شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
بلله گللزارش وب دا، توسللعه کمللی و کیفی 
آموزش، بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشللجو 
در رشللته هللای مختلللف جهت ارتقللای کیفی 
آمللوزش، بررسللی پتانسللیل های موجللود در 
دانشللگاه و ارائه راهکارها، راه اندازی آموزش 
مجازی در رشته ها و دروس مختلف در صورت 
امکان، پیگیری راه اندازی دانشکده دارو سازی 
و رشللته هللای دسللتیاری از جمللله مهللم ترین 

موضوعات این جلسه بود.

نشسللت شللورای تحصیات تکمیلی بللا حضور 
رئیس دانشللگاه و سللایر اعضللاء روز شللنبه مورخ 
91/12/19 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

بلله گزارش وب دا، بررسللی نقللل و انتقاالت 
و مرخصللی زایمان، اسللتعاجی و اسللتحقاقی 
رزیدنت های شللاغل بلله تحصیل در دانشللگاه 

موضوع اصلی این جلسه بود.

رسالت خطیر 
سازمان نظام 

پزشکی در دفاع 
قانونی از حقوق 

مردم و جامعه 
پزشکی می باشد

دکتللر احمد یگانه مقدم ،  دکتللر داوود خیرخواه 
، دکتر ناصر تحقیقی، دکتر حسللین ریاحی،دکتر 
سللید علیرضا مروجی،دکتر مهدی شاعری، دکتر 
هانی پهلوانی ،دکتر داود مطهری زاد و دکتر سللید 

احمد حسینی 
گروه دندان پزشللکان: دکتر سللید مرتضی علوی 

ودکتر علی آقا ژاله خواه      
 گروه داروسللازان:دکتر حسللین الماسی  ودکتر 

احسان خیمه کبود  
گروه علوم آزمایشگاهی: دکتر عباس قیومی 

گروه مامایی:افسانه همتی  
گروه پروانه دار:ویدا زهرا شریف 

شهرستان آران  و بیدگل:
گروه پزشللکان: دکتر علی یوسفیان، دکتر محمد 
مهدوی پناه، دکتر حسللن دارچینللی، دکتر علیرضا 
بیگانلله،  دکتر علی محمدغیاث پور، دکتر مسللعود 

غفاری ودکتر محمد دلجوی فرد

گروه دندانپزشکی: دکتر عفت المع
گروه داروسازی: دکتر احمد شکاری

گروه مامایی: مریم فقفوری
گروه پروانه دار: ابوالفضل رعیت

براسللاس این گزارش، با توجه به نداشتن متقاضی 
علللوم آزمایشللگاهی در شهرسللتان آران و بیدگل 
براساس آیین نامه اجرایی یک پزشک به این گروه 

اضافه شد.
گفتنللي اسللت ششللمین انتخابات نظام پزشللکی 
شهرستان کاشللان همزمان با سراسللر کشور چهارم 

اسفند امسال برگزار گردید.
شللایان ذکر اسللت ششللمین دوره انتخابات نظام 
پزشللکي در 192 شهرستان کشللور برگزار شد که 
نسللبت به انتخابللات دوره پنجم 7 شهرسللتان به این 

تعداد اضافه شده است.
نظام پزشللکی شهرسللتان آران و بیدگل در حوزه 
دانشگاه علوم پزشللکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کاشان می باشد.

تالش دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
جهت رفع مشکالت پرستاران 

جلسه اعتبار بخشی اعضاء هیات 
علمی بیمارستان بهشتی برگزار شد

معاون درمان دانشللگاه علوم پزشللکی کاشان از 
تللاش و پیگیری های مسللئولین این دانشللگاه بر 
حسب توان جهت رفع مشکات پرستاران خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتللر داود خیرخواه ضمن 
تبریللک روز پرسللتار به تمام زحمت کشللان این 
عرصه، اظهار داشللت: 1200 کادر پرسللتاری در 
بخش های درمانی دولتی شهرستان های کاشان و 

آران و بیدگل به ارائه خدمت می پردازند.
وی گفللت: پرسللتاران ضامللن اصلی سللامت 
جامعه هسللتند و همواره با مراقبت از بیماران برای 

ایجاد سامت بیشتر در جامعه تاش می کنند.
معاون درمان دانشللگاه با اشللاره به اینکه وجود 
سللامتی و تندرسللتی و بهبللود حال بیمللاران در 
بیمارسللتان ها را باید ناشللی از تاش شللبانه روزی 
پرستاران دانست، افزود: این قشر زحمتکش جامعه 
همواره یکی از کم توقع ترین اقشار جامعه هستند.

دکتر خیرخواه به قانون ارتقای بهره وری اشاره 
کرد و ادامه داد: پرداخت های پرسللتاران مشمول 
قانون ارتقای بهره وری مقرر شللده در اسرع وقت 
با ارائه گواهی انجام کار توسللط بیمارستان ها به 
معاونت توسللعه پرداخت شود.دکتر خیرخواه در 
پایان سخنان خود »روز میاد بانوی بزرگ اسام« 
را بر همه پرستاران، این تاشگران عرصه انسانیت 

و پیروانش تبریک گفت.

جلسلله اعتبار بخشللی متخصصین ، اعضاء هیات 
علمی و گروههای آموزشللی بیمارسللتان بهشللتی 
بللا حضور رئیس دانشللگاه و جمعی از مسللئولین و 
اعضای هیات علمی این بیمارسللتان روز چهارشنبه 
مورخ 91/12/2 برگزار شد.به گزارش وب دا، این 
جلسه به منظور بررسی وضعیت حوزه های درمان و 
آموزش، براساس سنجه های اعتباربخشی و مستند-

سازی مشللکات گروههای آموزشللی بیمارستان 
بهشتی و برنامه ریزی درجهت رفع آنها برگزار شد.
دکتللر اعرابی رئیس دانشللگاه، در این نشسللت 
ضمن تاکیللد بر لللزوم اهتمام کلیه پزشللکان در 
اجرائی نمودن اسللتانداردهای اعتباربخشی بر حل 
مسللائل و رفع مشللکات با همدلللی و همفکری 

اعضاء هیئت علمی  تاکید کرد

جدول پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان دانشگاه از دی تا اسفند ماه 1391
عنوان پيشنهادرديفعنوان پيشنهادرديف
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حذف يا اختياري نمودن فرم هاي اجباري نظرسنجي اساتيد56آموزش بهداشتي كاركنان درارتباط با بند پايان6
حضور تعداد بيشتري كارمند حسابداري از ساعت 2 تا 4 در واحد ترخيص57انتخاب و معرفي برترين پيشنهادهاي پذيرفته شده در سال7
نظارت روابط عمومي بر تمامي نصب و فك بنر58اجراي آموزش شش سيگما به همراه طرح عملي در بيمارستان شهيد بهشتي8
خريد دستگاه مانيتورينگ قلب جنين59انجام اقدامات كنترل عفونت و فرم پايش عفونت در اورژانس هاي سرپايي9

خريداري دستگاه نوروفيدبك براي بيماران داراي مشكالت روانشناختي در بيمارستان كارگر نژاد60اجراي عدالت و افزايش كيفيت خدمات10
خريداري هتل آپارتمان در مشهد مقدس61احداث خوابگاه هاي متاهلي دانشجويي11
داروخانه در شيفت صبح و عصر جهت رفاه حال بيماران فعال باشد62اختصاص خوابگاه هاي متاهلي به دانشجويان مقاطع غير از دستياري12 ري ي ز ير ع جوي ب ي ي ب و بص ر بي ر جه ر و بح ي ر رو
در دسترس قرار دادن گزارشات حضور و غياب سامانه تايمكس براي كليه پرسنل63ارائه و اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در كلينيك دندانپزشكي كتابچي13
پژوهشي براي كليه دانشجويان مقطع باليني14 - در سايت دانشگاه در مجله حيات عكس ها رنگي باشد64ارسال پيامك و بلوتوث آموزشي
درج پيشنهادات پذيرفته شده در پرونده آموزشي پرسنل و اختصاص ساعت آموزشي به آن65استفاده از برگه دفترچه بيمار به جاي چاپ فرم نوبت دهي15
درج كد اقتصادي پيمانكاران در قرارداد هاي منعقد شده با دانشگاه66استفاده از تخت هاي چانه خمير  از جنس آلومينيمي يا استيل به جاي چوبي16
درمان سالك67استفاده از كد ملي و كد اقتصادي در كدهاي تفضيلي در نرم افزا حسابداري تعهدي17
درنظرگرفتن مكاني بعنوان خريد مايحتاج در هنگام بستري بيماران68استفاده رانندگان آمبوالنس بيمارستان از لباس فرم18
دسترسي به فرمهاي گزارش دهي بيماريها از طريق شبكه دانشگاه69اضافه كردن دو نفر عضو دانشجويي به شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه19
دفترچه تلفن  روي وب سايت  دانشگاه70افزايش اجراي عدالت در بين پرسنل و افزايش انگيزه20
راه اندازي سامانه پيامكي  جهت دسترسي اسان به پزشكان براي مشاوره روزانه71افزايش انگيزه و كيفيت كار كارمندان21
راه اندازي سامانه ديكشنري و مترجم آنالين يك يا چند زبانه72افزايش درآمد نسبتا زياد در هر ماه با ايجاد فضاي فيزيكي مناسب در جلوي بيمارستان متيني22
راهكار كاهش ميزان پرت واكسن ب ث ژ73آموزش پيش دانشگاهي ها پيرامون عوارض استعمال دخانيات قبل از ورود به دانشگاه23
رنگين نمودن ويا بودار نمودن مايع متادون74ايجاد دكتري پژوهش در دانشگاه24
search و پيگيري در سامانه25 زنگ اخطار قبل از اعالم كد احياء جهت افزايش حساسيت75ايجاد سامانه  مناسب پيشنهادات  با امكانات   پ پ شب م ل
زيبا سازي ساختمان اصلي بهشتي با نور پردازي(مثل بيمارستان كارگرنژاد)76ايجاد سامانه  براي مركز رشد و ارتباط با صنعت26
ساخت سردرب دانشگاه علوم پزشكي كاشان77ايجاد ستوني براي چاپ اخبار و نظرات خوانندگان  در مجله حيات27
ساخت مهر نظام پيشنهادات دانشگاه78ايجاد مركز طب كار28
سامانه ثبت تقدير و تشكر از كادر پرستاري بيمارستان توسط بيماران بستري79بازنگري اساسي در حق اياب و ذهاب پرسنل29
 درج اخبارومطالب و ...  در ماهنامه حيات در خصوص كميسيون ها وشوراهاي  دانشگاه وتصميمات  آنها80تدوين شرح وظايف مددكاري طبق اصول مددكاري30
درماهنامه حيات روي سايت دانشگاه81تدوين كتابچه  تحت عنوان تجارب بازنشستگي از طرف بازنشستگان دانشگاه31 ايجادامكان ارسال نظر سنجي از اخبار و مطالب  و متن ها و ... 
طرح الزام استفاده از ساق دست براي پرسنل پرستاران خانم82تشكيل ستاد برگزاري آئين خاكسپاري شهداي گمنام دانشگاه32
طرز صحيح معدوم كردن تيغهاي استفاده شده در آرايشگاهها83تشكيل ستاد برگزاري مراسمات ملي و مذهبي دانشگاه33
عدم بررسي دقيق در پرداخت حق اوالد84تشكيل شوراي مشاوران جوان رياست دانشگاه34
كارت همراه سالمت براي بچه هاي خانواده مانند كارت همراه پليس85تشكيل كميته دانشجويي نظارت بر حسن اجراي قانون انطباق35
كد پستي وآدرس پستي86تعويض تابلوهاي سر در ورودي و داخل مراكز بهداشتي و درماني در شهر و روستا36
...  در مجله حيات87تعيين تكليف تخفيف براي بيماران افغاني كه به طور قاچاق براي درمان سرطان به ايران مي آيند37 كد گذاري  اخبار و مطالب و متن ها  و
كسب منابع درآمد88تعيين شاخص عملكرد براي پراي پرسنل مراكز جهت دادن اضافه كاري و ارزشيابي ساالنه38
39EDC كميته مركزي برپايي نمايشگاه هاي بين دانشگاهي در سراسر كشور89تغيير در دكوراسيون ميزهاي
گذاشتن واحد اطالعات مناسب جهت راهنمايي بيماران در بيمارستان نقوي جنب درب ورودي90تفكيك جنسيتي پرسنل و كادر پرستاري بخش هاي بيمارستان شهيد بهشتي(ره)40
لباس مخصوص براي رانندگان سرويس هاي دانشگاه91تكريم ارباب رجوع41
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نصب بوگير در مسجد دانشگاه95نصب ساعت هاي ديجيتال كه عالوه بر ساعت تاريخ شمسي و ميالدي را نشان دهد45
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ارتقاء کیفیت خدمات، هدف اصلی برنامه اعتبار بخشی است

جلسه مدیران ستادی حوزه سالمت دانشگاه برگزار شد

پایگاه خبری و اطالع رسانی وب دا کاشان یک ساله شد

اعتبار بخشللی بیمارسللتان نقوی با حضور ارزیاب 
ارشللد منتخب وزارت بهداشللت، درمان و آموزش 

پزشکی، حمیده دهقانی انجام شد.
به گزارش وب دا، ارزیاب ارشللد منتخب وزارت 
بهداشت در نشست ارزیابی بیمارستان نقوی با اشاره 
به جایگزینی سیسللتم اعتبار بخشللی به جای سیستم 
ارزیابی سللابق گفت: به دلیل نو بللودن برنامه اعتبار 
بخشی، وجود کاستی هایی در این میان طبیعی است 
که انشللاء ا... با تاش دوسللتان در سال آینده مرتفع 

شده و ارتقاء یابد.
حمیده دهقانی افزود: براساس ارزیابی که امروز و 
برای اولین بار در قالب برنامه اعتبار بخشللی در این 
بیمارسللتان انجام شللد، عملکرد واحدهای مختلف 

مورد سنجش قرار گرفت.
وی، کاستی های عمده مرکز را مربوط به کمبود 
فضای فیزیکی، سللاختمان فرسللوده، کمبللود منابع 

انسانی و مالی عنوان کرد.
سرپرسللت معاونت درمان دانشللگاه در نشسللت 
اعتباربخشی بیمارسللتان نقوی گفت: ارتقاء کیفیت 
خدمات و انتفاع گیرندگان خدمت که همان بیماران 

هستند، هدف اصلی برنامه اعتبار بخشی است.
دکتللر داود خیرخواه افزود: برنامه اعتبار بخشللی 
و حاکمیللت بالینللی به عنللوان یکللی از دقیق ترین 
برنامه هللای بهبود کیفیت، با هللدف ارتقاء کمی و 
کیفی شللاخصهای خدمات درمانی از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اباغ شده است.

وی تصریللح کللرد: برناملله اعتباربخشللی بسللیار 
مطلللوب، ایده آل و کامل طرح ریزی شللده و جزء 
جزء خدمللات واحدهای درمانی را سللنجه گذاری 
کرده و راهی بسللیار مطمئن برای سللنجش عملکرد 

خدمات مراکز درمانی می باشد.
به گفته وی، این برنامه با تفکر و معیارهای جهانی 
سللنجه گذاری شده است اما باید به صورت بومی و 

منطقه ای عمل و ارزیابی شود.

مسللئول روابللط عمومی دانشللگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 
گفت: یک سللال از آغللاز فعالیت پایگاه 

خبری وب دا کاشان سپری شد.
علیرضا کاشللانی نژاد بااشاره به اهمیت 
اطاع رسللانی سریع، شللفاف و به موقع 
اخبار و اطاعات حوزه بهداشت ودرمان 
و نقللش مهللم آن در ترویللج و ارتقللاء 
فرهنللگ سللامت جامعه اظهار داشللت: 
پایللگاه خبللری و اطاع رسللانی وب دا 
کاشللان سللال گذشللته با حضور رئیس 
دانشگاه، جمعی از مسللئولین و اصحاب 

رسانه راه اندازی گردید.
وی، ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت های 
شایان توجه دکتر اعرابی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان و معاونین تاشگر دانشگاه و 
همکاری اصحاب رسانه منطقه کاشان گفت: 
طی یکسللال گذشللته این پایگاه با تاش بی 
وقفه و شللبانه روزی کارکنان روابط عمومی 
در انعکاس و نشر اخبار دانشگاه در رسانه ها 

نقش موثری داشته است.

سرپرسللت معاونللت درمللان دانشللگاه گفت: در 
سنجش شاخص های برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها، 
نقایصی هم وجللود دارد که این نقایص دارای علل 
مختلف می باشللد که باید با توجه به بضاعت کشور 

و هر منطقه آنها را ارزش گذاری کرد.
دکتللر خیرخواه افللزود: بیمارسللتان نقوی جزء 
10 بیمارسللتان اولیه ایران بوده که در سللال 1325 
بهره برداری شللده اسللت و در آن زمللان یکی از 
 بهترین مراکز درمانی شهرستان و کشور محسوب

 می شده است.
وی تصریح کرد: در سللال آینده با توجه به نظام 
جدید سطح بندی، بیمارستان نقوی به شکل جنرال 
دیده شده اسللت و با توجه به اینکه در مرکز شهر 
هم هسللت امیدواریللم بتوانیم با همللکاری کادر 
درمانی و آموزشللی دانشللگاه، خدمات مطلوبی به 

بیماران بدهیم.
سرپرسللت بیمارسللتان نقوی کاشللان نیللز در این 
نشست، با اشاره به فعالیت تیمی و گروهی در بحث 
اعتبار بخشللی گفت: پرسنل سخت کوش این مرکز 
علیرغم وجود چالشهای فراروی با همدلی در جهت 

استانداردسللازی کمی و کیفی خدمات تاش بسیار 
کرده اند.

دکتر محمللد حاجی جعفری، مشللکات مالی و 
کمبود منابع انسانی و فضای فیزیکی را از چالشهای 

اصلی این مرکز بیان کرد.
وی ضمن تقدیر از زحمات پرسللنل بیمارسللتان 
گفت: واحدهای مختلف بیمارستان شامل مدیریت 
و رهبری، بهبود کیفیت، اورژانس، بخش جراحی، 
اتاق عمل، آزمایشللگاه و بانک خون، رادیولوژی، 
تجهیزات پزشللکی، مدارک پزشللکی، امور مالی، 
امور اداری، بهداشللت محیط و لنژری،  بهداشللت 
حرفلله ای، تاسیسللات، آتش نشللانی، سللاختمان، 
فنللاوری اطاعللات، تغذیلله، حقللوق گیرنللدگان 
خدمت، داروخانه، کنترل عفونت، دفتر پرستاری و 
کمیته های بیمارسللتانی در این برنامه مورد ارزیابی 

قرار گرفت.
گفتنی اسللت در ایللن نشسللت ارزیابللان واحدهای 
مختلف، ضمن ارزیابی این واحدها مطابق با سنجه های 
برنامه اعتبار بخشی، نقطه نظرات خود را جهت اصاح 

و ارتقاء برخی موارد بیان کردند.

بیمارستان 
نقوی جزء 10 

بیمارستان اولیه 
ایران بوده که 
در سال 1325 

بهره برداری 
شده است.

وی گفت: رسللانه نقش اطاع رسللانی 
را بلله عهده دارد و همللواره به عنوان یکی 
از پیشللتازترین ابزارها برای نیل به اهداف 
سازمانی و جلب نظر افکار عمومی مطرح 
بللوده و روابط عمومی ها نیللز برای اجرای 
برنامه های خود ناگزیر از بهره گیری از این 

ابزار قدرتمند هستند.
وی با اشللاره بلله راه انللدازی این پایگاه 
خبللری در 42 دانشللگاه علللوم پزشللکی 
کشللور ادامه داد: 23 اسفند سال 91 اولین 
سللالگرد وب دا اسللت. در طول این مدت 
ایللن پایگاه خبری با انتشللار روزانه اخبار، 
گزارش تصویللری و مصاحبه های صوتی 
و تصویری، گزارش و سوژه جدید خبری 
در جهت اطاع رسللانی صحیح به مردم و 
فرهنگ سازی سامت نقش موثری را ایفا 

کرده است.
به این امید اینکه وب دا هر روز شکوفاتر 
از روز گذشته بتواند رسالت اطاع رسانی 
خللود را ایفللا کرده و در کسللب رضایت 

مردم بیش از گذشته کوشا و موفق باشد.

دکتر سید علیرضا مروجی از بازرسی 41 ناظر 
بهداشت محیط به صورت شبانه روزی از مراکز 
توزیع مواد غذایی شهرستان های کاشان و آران 

و بیدگل در نوروز 92 خبر داد.
معللاون بهداشللتی دانشللگاه علوم پزشللکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان به مناسبت روز 
ملی بهداشللت محیللط در گفتگو بللا وبدا اظهار 
داشللت: طرح نوروزی نظارت بر اماکن عرضه 
مواد غذایی از اول اسفندماه آغاز شده و تا پایان 

روز 15 فروردین ماه 92 ادامه خواهد داشت.
وی، با اشللاره بلله فعالیللت 9 اکیللپ نظارت 
بهداشللت محیط در طول این مدت، افزود: این 
اکیپ ها وظیفه بازرسی و تامین شرایط بهداشتی 
در راسللتای ارتقای سطح سامت و پیشگیری از 
بللروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا را در ایام 

نوروز بر عهده دارند.
دکتر مروجی تصریح کللرد: وظیفه نظارت و 
بازرسللی از مراکز توزیع مواد غذایی شهرستان 
آران و بیدگل نیز بر عهده این دانشگاه می باشد.

شایان ذکر است مراکز بهداشتی درمانی آران 
و بیدگل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی کاشان است.
گفتنی اسللت همشللهریان در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی و اماکن عمومی می توانند با سللتاد 
فوریت های سللامت محیط و کار دانشللگاه به 

شماره 5420022 تماس حاصل فرمایند.

عملکللرد معاونللت غللذا و دارو دانشللگاه در 
راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات و واگذاری 
امللور اجرایی و نظارتللی در فرآیند ارزشللیابی 
سللالیانه مورد تقدیر سللازمان غذا و دارو کشور 

قرار گرفت.
به گزارش وب دا، این معاونت دانشگاه در بین 
دانشگاههای مورد نظر در سال های 89 و 90 در 
 ،ADR ،زمینه ارائه خدمات دارویی بیمارستان
مصللرف منطقی دارو و داروهای تحت کنترل و 
مخدر، نظارت بر عملکرد شللرکت های پخش 
و امور داروخانه ها موفق به کسللب نمره 270 از 
مجموع 300 امتیاز در گروه یک گردیده است.

گفتنی اسللت این سللطح بندی براساس مناطق 
دارویی کشللور، مراکز اسللتانی و شهرسللتان ها 

صورت گرفته است.
شللایان ذکر اسللت در این رده بندی از لحاظ 
امتیاز کسب شده ، دانشگاه های تیپ 2 به چهار 
گروه تقسللیم شده اند که دانشگاه علوم پزشکی 
کاشللان از بیللن این چهار گللروه در گروه یک 

یعنی گروه ممتاز قرار گرفت.

نشسللت هماهنگی برنامه های هفته سامت با 
حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه 
مورخ 91/12/28 در سللالن شهداء ستاد مرکزی 

برگزار شد.
بلله گللزارش وب دا، رئیللس دانشللگاه علوم 
پزشللکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  در 
این جلسلله ضمن تبریک سللال جدید و با اشاره 
به شللعار امسال هفته سامت »فشار خون خود را 
جدی بگیریم« بر لزوم اطاع رسللانی و تبلیغات 
از سوی رسللانه ها و صداو سللیما منطقه کاشان 

تاکید کرد.
دکتر محمد حسللین اعرابی تصریللح کرد: برنامه ها 
و اقدامللات هفته سللامت نیازمند مشللارکت و 

همکاری تمام واحدهای دانشگاه می باشد.
وی، همچنین به فعالیت پورتال قلب دانشللگاه 
اشللاره کرد و افزود: فعالیت این پورتال نیازمند 
تشکیل دو کمیته تخصصی در سطح کارشناسی 
و علمللی در معاونللت بهداشللتی مللی باشللد و 

مشارکت و تعامل همه را می طلبد.
گفتنی اسللت هر یک از شللرکت کنندگان 
به بیللان نظرات خود در راسللتای اجللرای بهتر 
برنامه های هفته سامت )18-24 فروردین ماه( 

پرداختند.

کسب رتبه در مسابقات ورزشی ادارات 
شهرستان توسط بانوان کارمند دانشگاه 

بازرسی 41 ناظر بهداشت محیط از 
مراکز توزیع مواد غذایی در نوروز 92

تقدیر از عملکرد معاونت غذا و دارو

برگزاری نشست هماهنگی برنامه های 
هفته سالمت در دانشگاه

آغاز اجرای طرح بسیج سالمت غذا 
در آران و بیدگل

آمادگی کامل دانشگاه برای پذیرش 
بیماران دیالیزی در نوروز 92

دو تن از بانوان کارمند دانشگاه موفق به کسب 
رتبلله در مسللابقات آمادگی جسللمانی ادارات 

شهرستان کاشان شدند.
به گزارش وب دا، در این مسللابقات معصومه 
گندمللی رتبه نخسللت چابکللی و رتبلله دوم دو 
سرعت و پرتاب توپ و لیا سحرخوان رتبه سوم 
رشللته های چابکی، دو سرعت و پرتاب توپ را 

کسب کردند.
بنا بر این گزارش، مسابقات آمادگی جسمانی 
بانللوان کارمنللد ادارات شهرسللتان کاشللان بلله 
مناسبت روز احسان و نیکوکاری، در محل سالن 
تختی به همت اداره ورزش و جوانان شهرسللتان 
کاشان برگزار شد.شایان ذکر است در پایان این 
مسللابقات به مقام آوران به رسللم یادبود لوح و 

مدال اهداء شد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط آران و بیدگل 
از آغاز اجرای طرح بسللیج سللامت غللذا در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا، علی اعتصام گفت: این طرح 
با هللدف اجرای برناملله نظارتی واحد بهداشللت 
محیللط از مراکز تهیه و توزیللع موادغذایی در ماه 

اسفند آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح از تمامی فروشگاه های 
بللزرگ شللهر آران و بیدگل با راه انللدازی چهار 
گروه نظارتی، نظارت و بازرسی به عمل می آید.

وی تصریللح کرد: در این بازرسللی ها افزون بر 
بررسی مواد غذایی در حال عرضه و ارائه آموزش 
هللای الزم بلله متصدیللان، مللواد غذایی فاسللد و 

غیرمجاز نیز جمع آوری و معدوم می شوند.
اعتصللام، هدف از اجللرای این طللرح را حفظ 
سامت شللهروندان و مسللافران نوروزی، تامین و 
ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع، عرضه 

و بهداشت آب عنوان کرد.

رئیس دانشللگاه علوم پزشللکی کاشللان، از 
آمادگللی کامل این دانشللگاه بللرای پذیرش 

بیماران دیالیزی در ایام نوروز 92 خبر داد.
بلله گللزارش وب دا، دکتللر اعرابللی اظهار 
داشللت: به همین منظور، بیماران دیالیزی که 
قصد سللفر به این منطقه را دارنللد، می توانند 
پیش از مسللافرت، بلله منظور بهللره مندی از 

خدمات دیالیز هماهنگی الزم را انجام دهند.
وی افللزود: مرکللز دیالیز کاشللان بللا ارائه 
بهتریللن و باکیفیت ترین خدمللات به بیماران، 
یکی ازمراکز ممتاز دیالیز در کشور محسوب 

می شود.
وی، شللمار تخت هللای دیالیللز موجود در 
منطقه کاشللان را 36 تخت عنللوان و تصریح 
کرد: از ایللن تعداد، 28 تخت در بیمارسللتان 
اخللوان، چهار تخللت در مجتمع بیمارسللتانی 
شهیدبهشتی کاشان و چهار تخت دیالیز نیز در 

شهرستان آران و بیدگل فعال است.
وی، بللا اشللاره به اینکلله در ایللران به ازای 
هللر 5 نفر یک دسللتگاه دیالیز وجللود دارد، 
یادآورشد: در کاشللان به ازای هر 3 نفر یک 
دسللتگاه وجود دارد که از استاندارد کشوری 

باالتر است.
دکتللر اعرابی، شللمار بیمللاران کلیوی این 
شهرسللتان را 136 نفللر ذکللر کللرد و افزود:  
روزانه 56 بیمار کلیوی در دو نوبت در مرکز 

دیالیز کاشان خدمات دریافت می کنند.
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جلسلله مدیران ستادی حوزه سللامت دانشگاه با 
حضور رئیس دانشللگاه روز شنبه مورخ 91/12/26 

در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشللگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشللتی درمانی کاشان در این نشست 
ضمن تبریللک روز میللاد حضرت زینللب کبری 
)س( و روز پرستار، خواستار بیان پیشنهادات، نقاط 
ضعف و قوت از سوی مدیران حاضر در جلسه شد.

دکتللر اعرابللی با بیللان اینکه مللوارد مطروحه در 
جسات گذشته این شورا را جزء برنامه ها و سیاست 
های عملی دانشللگاه قللرار داده اسللت، گفت: این 
جلسلله فرصت مناسللبی جهت سللنجش اقدامات و 

فعالیت های دانشگاه می باشد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل مدیران 
در راسللتای ارتقای اهداف دانشللگاه افزود: شروع 
سللال جدید و ادامه آن مانند سللال جاری علی رغم 
محدودیت های اقتصادی کنونی، مشللارکت تمامی 

دانشگاهیان به ویژه مدیران را می طلبد.
 وی، خواسللتار اطاع رسانی بیشتر مدیران نسبت 
به عملکرد و وظایف خللود از طریق پورتال وب دا 
دانشگاه جهت معرفی اهداف و خدمات دانشگاه به 

مردم شد.

رئیس دانشللگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشللان، اجللرای برنامه پزشللک خانواده، 
ارتقللای کیفیت، حاکمیللت بالینی، اعتبار بخشللی، 
واگللذاری واحدهای دانشللگاه به ویللژه واحدهای 
درمانللی، سللاماندهی فعالیت های خیرین سللامت 

شهرسللتان، پورتللال قلللب سللالم و ... را از جمللله 
مهمترین اولویت های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

در سال آتی برشمرد.
گفتنی اسللت هر یک از مدیران حاضر در جلسلله  

نیز به بیان عملکرد و پیشنهادات خود پرداختند.



رعایت اصول تغذیه صحیح ، رمز سالمتی است

پوشیدن کاله ایمنی 70 درصد احتمال ضربات مغزی را در موتورسوران کاهش می دهد

و  تغذیه  متخصص  پزشللک 
رژیللم درمانی دانشللگاه علوم 
رعایت  پزشکی کاشان گفت: 
تنللوع و تعادل در مصرف مواد 
غذایی از اصول تغذیه صحیح 
در جهت پیشگیری از بیماریها 

و رمز سامتی است.
دکتر شکوه سربلوکی افزود: 
تحقیقات و شللواهد نشان داده 
است که بسیاری از بیماریهای 
دیابللت،  نظیللر  واگیللر  غیللر 
بیماری های  پرفشللاری خون، 
سرطانها،  چاقی،  عروقی،  قلبی 
نازایللی، کبللد چللرب، چربی 
خللون بللاال دارای زمینلله های 
تغذیلله  از  ناشللی  ای  تغذیلله 

نامناسب افراد است.
وی تصریح کرد: سوء تغذیه 
و کمبللود ریزمغذی ها، کوتاه 
قللدی تغذیلله، الغللری، کللم 
وزنللی کللودکان و نوجوانان، 
مشللکاتی نظیللر کللم خونی، 
فقر آهن در افراد به ویژه زنان 

باردار و شللیر ده از دیگر مواردی است که به علت 
تغذیه نامناسللب مشکاتی برای نسللل حاضر ایجاد 
کرده است.به گفته وی، توصیه الزم برای پیشگیری 
از ایللن بیماری ها، بهره مندی افللراد از یک الگوی 
غذایی مناسللب از ابتللدای زندگی اسللت تا ضمن 
پیشللگیری بتوانند سامت، شللادابی و نشاط را برای 

خود و خانواده به ارمغان بیاورند.
این دکترای علوم تغذیلله و رژیم درمانی با تاکید 
بر تغییر غذاهای مصرفللی روزانه افراد به انواعی که 
تضمین کننده سللامتی آنها اسللت، افزود: داشللتن 

رژیم غذایی مناسب نقش حیاتی در سامت دارد.
دکتر سللربلوکی اظهار داشت: مصرف غذاهایی که 
تاثیللر گذار بر میللزان قند خون، انللواع چربی ها نظیر 
کلسللترول و دیگر فاکتورهای خون، سیستم هورمونی 
و سوخت ساز بدن است نقش مستقیم بر سامت دارد.

*مصرف غذاهای صنعتی سرطان زاست
وی افزایللش مصللرف غذاهای آمللاده، فوری و 
به قولی فسللت فودها در جامعه بویژه توسللط گروه 
سللنی کودک، نوجوان و جللوان را خطرناک برای 
سامت دانسللت و گفت: این دسللته از غذاها انواع 
نامناسللبی هسللتند که فرد را در معرض ابتا به انواع 
بیماری ها همچون چاقی، اختال در هضم و جذب 
مواد مغذی، پوکی استخوان و در نهایت سوء تغذیه 

بخصوص در کودکان قرار می دهد.
به گفته وی، مصرف مکرر غذاهای صنعتی سللبب 
تجمع مواد افزودنی و نگهدارنده در بدن شده و زمینه 
ابتا به انواع بیماری ها از جمله دیابت، فشللارخون، 

کبد چرب و یا سرطان ها را فراهم می کند.
این متخصص علوم تغذیه تغییرات اساسللی مورد 
نیاز جهت اسللتفاده از یک الگللوی صحیح غذایی 
را تاکید و گفت: اسللتفاده از الگللوی 6 گروه هرم 
تغذیلله اصلی و گنجاندن آن در جیره غذایی روزانه 

ضروری است.

*اس�تفاده از 6 گ�روه اصل�ی ه�رم غذایی در 
جیره غذایی روزانه ضروری است

دکتر سللربلوکی، نان و غات، سبزیجات و میوه-
های تازه و خشک شده، شیر و لبنیات، گوشت)آب 
پللز( و حبوبات ،مغزدانه ها، شللورجات و شللیرینی 
جللات با مصللرف پایین را از جمله ایللن گروه های 
غذایللی برشللمرد و گفت:مواد غذایی هللر گروه از 
لحللاظ ارزش مواد غذایللی با وجود تفللاوت هایی 
تقریبا مشللابه اسللت بطوری که می توان از یکی به 

کارشللناس بیماریهللای غیرواگیر دانشللگاه علوم 
پزشللکی کاشللان گفت: پوشللیدن کاه ایمنی 70 
درصد احتمال و شدت ضربات مغزی و  40 درصد 

خطر مرگ را در موتورسوران کاهش می دهد.
مهرداد جزایری در گفتگو با وب دا، با اشاره 
به اینکه افزایش فوق العاده اسللتفاده از وسایل 
نقلیه موتوری دوچرخ در کشورهای آسیایی از 
جمله ایران به ویژه در شهرستان کاشان اهمیت 
استفاده از کاه ایمنی را مضاعف ساخته است، 
افزود: ضربه به سللر اصلللی ترین علت مرگ و 
معلولیت در بین راکبان موتورسللوار می باشللد 
که هزینه های سرسللام آوری را به خانواده ها، 
نظام سامت و بودجه عمومی کشورها تحمیل 

می کند.

جللای دیگری اسللتفاده کرد ولی نبایللد غذای یک 
گللروه را جایگزین گروه دیگر کللرد چرا که هیچ 
یک از گروه های غذایی بر دیگری ارجعیت ندارد.

وی با اشللاره به اینکلله هرم غذایللی الگوی کلی 
در مللورد مصرف صحیللح روزانه غللذا را ارائه می 
دهللد، تصریح کللرد: افرادی که در شللرایط خاص 
میخواهند رژیم غذایی بگیرند برای تغییرات در این 
هللرم غذایی یا کاهش مصرف غذایللی حتما باید با 

متخصصص تغذیه مشاوره کنند.

*معرف�ی واحدهای هرم غذایی و میزان مورد 
نیاز آن در جیره روزانه

بلله گفتلله وی، گروه نان و غات که شللامل جو، 
گندم، نان جو، نان سللنگک و انواع دیگر نان هاف 
برنج، انواع ماکارونی و پاستاست توصیه به مصرف 

غات کامل و سبوس دار می شود.
سربلوکی با اشللاره به اینکه هر واحد نان و غات 
30 گرم اسللت، افزود: 6 تللا 11 واحد برای مصرف 
روزانه یک فرد توصیه می شللود که میزان مصرف 

آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
متخصص تغذیه دانشللگاه علوم پزشللکی کاشان 
پیللاز، گوجه فرنگی، خیار، هویج، کاهو، اسللفناج، 
تللره، ریحللان، انللواع کدو، انللواع کلللم، کرفس، 
بادمجان قارچ و غیره را گروه سبزیجات)خام، پخته 
و خشک شده( برشللمرد و گفت:هر واحد آن یک 
لیوان)240 سی سللی( سبزی خام یا یک دوم سبزی 

پخته یا خردشده است.
دکتر سللربلوکی میزان مصرف روزانه سبزیجات 
بللرای افللراد را 3 تللا 5 واحد عنوان کللرد و گفت: 
سللبزیجات را می تللوان به صورت سللبزی خورد، 
ساالد و سبزیجات پخته در جیره غذایی روزانه قرار 

داد.
وی هر واحد گروه میوه ها نظیر پرتقال، سللیب و 
گابی را معادل یک میوه تازه و متوسللط دانسللت 
و گفللت: هر واحد میوه های ریز مثل توت سللفید، 

انگور و انار هه یک دوم لیوان است.
به گفته وی، میزان مصللرف میوه در جیره غذایی 

افراد نیز 3 تا 5 واحد در روز است.
ایللن متخصص تغذیلله و رژیم شناسللی هر واحد 
گروه شللیر ولبنیللات را معادل مصللرف یک لیوان 
شیر یا ماسللت و 45 گرم پنیر پاستوریزه و استریلیزه 
خاطرنشان کرد و گفت: مصرف روزانه 2 تا 3 واحد 

از این گروه غذایی توصیه می شود.
دکتر سربلوکی تاکید کرد:مصرف لبنیات در افراد 

چاق یا افرادی که به نوعی با 
بیماری هللای مرتبط با چاقی 
روبللرو هسللتند از لبنیات کم 

چرب استفاده کنند.
گللروه  در خصللوص  وی 
گوشللت، حبوبللات و مللواد 
پروتئینللی مثللل تخللم مللرغ 
افزود: هر واحد آن 60 تا 90 
گرم گوشت پخته و یا یک تا 
یک ونیم لیوان حبوبات پخته 

شده است.
 به گفتلله وی، هر 30 گرم 
گوشللت معللادل یللک عدد 
تخم مرغ و یا یک سوم لیوان 
بادام،  مغزدانلله مثل گللردو، 

پسته و غیره است.
دکتللر سللربلوکی پرهیز از 
سرخ کردن گوشت و مصرف 
گوشت بدون چربی و پوست 
بصللورت آب پللز، بخارپز و 
کباب شللده را تاکیللد کرد و 
گفللت: 2 تللا 3 واحللد گروه 
گوشللت و حبوبللات و مللواد 

پروتئینی برای جیره روزانه غذایی افراد الزم است.
وی آخرین گروه غذایی را روغن ها، شکر، قند، 
مواد و چاشنی های شور، انواع شیرینی جات، نوشابه 
هللا، آب میوه تجللاری، پودرهای آمللاده مثل پودر 
پرتغال، خیار شللور و انللواع روغن های هیدروژنه و 
جامد را یاداورشد و گفت: مصرف این مواد غذایی 
بهتر اسللت به حداقل میزان رسللانده شللود و تا حد 

امکان کمتر در جیره غذایی روزانه استفاده شود.

*توصی�ه ه�ای الزم و مفی�د تغذی�ه ای ب�رای 
سالمت افراد

پزشللک متخصللص تغذیلله و رژیللم دانشللگاه 
علللوم پزشللکی کاشللان در پایان سللروقت و منظم 
غذاخوردن، کنترل مقدار مصرف مواد نشاسللته ای، 
اسللتفاده از غذاهای پرفیبر مثل سللبزیجات، سللاالد 
و حبوبللات مثللل عدس و نخود به میللزان الزم را از 

توصیه های مفید ذکر کرد.
دکتر سللربلوکی، اجتناب از مصرف مواد غذایی 
حللاوی شللکر،خوردن غذاهللای چللرب و سللرخ 
کللرده، پرهیز از خللوردن نمک، چربللی هایی مثل 
کره، مارگارین، گوشللت های پرچرب، سوسیس، 
کالباس، همبرگر و پیتزا را از دیگر توصیه های الزم 

برای سامتی برشمرد.
وی رسیدن به وزن ایده آل و حفظ آن را یادآورشد 
و گفت: پرهیللز از مصرف داروهای الغری بصورت 
خودسللرانه، عللدم مراجعه به افراد غیللر متخصص و 
کمک از راهنمائی های یک متخصص تغذیه و رژیم 
درمانللی از جمله کارهای الزم بللرای کاهش وزن و 

رسیدن به وزن ایده آل و حفظ آن است.
 بلله گفته وی، آموختللن روش های پخت صحیح 
در راسللتای تامین سللامت غذا و افراد، چند نوبت 
اسللتفاده از غذاهای دریایی در هفته بلله ویژه انواع 
ماهی های قزل آال، سالمون، ساردین، شاه ماهی که 
دارای نللوع خاصی از روغن از جمله امگا3 اسللت، 
سللامت افللراد و محافظت از قلب آنهللا را در برابر 

بیماری ها تضمین می کند.
پزشللک متخصص تغذیلله و رژیم دانشللگاه علوم 
پزشکی کاشان، پرهیز از سللرخ کردن ماهی و پخت 
آن بلله شللیوه بخارپز، داخللل فر و یا ماهللی تابه های 
مخصوص را تاکید کرد و گفت: انجام ورزش روزانه 
و مسللتمر از جمله ورزش های هللوازی )آیروبیک(، 
پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری نیز در کنار رعایت 
یک رزیم غذایی صحیح در تامین سللامتی و شادابی 

جسمی و روحی افراد موثر و الزم است. 

70 درصد ناهنجاری های دندانی 
بزرگساالن ناشی از کم توجهی به 

دندان های شیری است

خانواده ها دارای مهم ترین نقش در 
پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری 

پرهیز از مصرف آجیل های شور 

یک کارشناس بهداشت دهان و دندان گفت: 
70 درصللد ناهنجاری های دندانی بزرگسللاالن 
ناشللی از کم توجهی به دندان های شیری و زود 

از دست دادن آنها در دوران کودکی است.
دکتللر عفت المع در گفتگو بللا وب دا افزود: 
یکی از باورهای غلط شللایع در بین مردم، عمر 

کوتاه دندان های شیری تا هفت سالگی است. 
وی تصریح کرد: این باور غلط موجب شللده 
تا در حفظ و بهداشللت دندان های شیری سهل 

انگاری شود. 
وی تاکیللد کرد: این در حالیسللت که زود از 
دسللت دادن دندان های شیری که بایستی تا سن 
10 تا 12 سللالگی حفظ شللوند موجب پر شدن 
فضای خالللی آنها توسللط دندان هللای مجاور 

می شود. 
دکتر المع ادامه داد: این مسللاله سبب می شود 
تا دیگللر جایی برای رویش دنللدان  های دائمی 

کودک وجود نداشته باشد. 
وی خاطرنشللان کللرد: براین اسللاس، توصیه 
می شللود برای پیشگیری از مشللکات دندانی 
با رویللش اولیللن دنللدان در زمللان 6 ماهگی، 
کللودک به طور متناوب هللر 6 ماه یکبار در نزد 

دندانپزشک معاینه شود. 

معاون بهداشتی دانشللگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشت: خانواده ها دارای مهم ترین نقش در 
پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری می باشند.

سللید علیرضا مروجی در گفتگو بللا وب دا با 
اشاره به اینکه مراسللم چهارشنبه سوری هر ساله 
بللا حوادث ناگواری همراه اسللت و به کشللته یا 
مجروح شللدن گروهللی از نوجوانللان و جوانان 
می انجامد، افزود: باید کللودکان و نوجوانان را 
تشللویق کرد کلله از این حللوادث درک خوبی 
داشللته باشللند.وی تصریح کرد: باید با آموزش 
به فرزندان بلله آنها آموخت کلله در مقابل مواد 
محترقه، منفجره و آتش بازی آسیب پذیر هستند.

دکتر مروجی یادآور شد: مدارس نیز می توانند 
با انجللام برنامه ریزی دانش آموزان را نسللبت به 
خطللرات ناشللی از بلله کارگیری مللواد محترقه 

خطرناک آگاه کنند.
وی، آموزِش آسیب پذیری در مقابل خطرات 
مذکللور، از اهمیللت خاصللی برخوردار اسللت 
اگرچه هشللدارها ممکن است تکراری باشد، اما 

باید باز هم تکرار شود.
دکتللر مروجللی گفت:نوجوانللان و جوانان 41 
درصد حوادث چهارشنبه سوری سال 1390  را به 
خود اختصاص دادند.وی تاکید کرد: در صورت 
بروز هرگونه حریق و حادثه، خونسللردی خود را 
حفظ کرده سللریعاً افراد مسللن و کللودکان را از 
محللل حریق به جللای امن انتقال داده و سللریعا با 
آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نشانی 
دقیق و نوع حادثه به آتش نشانی اطاع داده و در 
هنگام حضور آتش نشللانان در محل حریق نهایت 

همکاری را با آنان انجام دهید.

نمللک موجود در آجیل و مصرف مواد غذایی 
پرچرب و نمکین موجب افزایش فشللار خون می 
شود.به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر احمدرضا 
درستی متخصص تغذیه با بیان این مطلب گفت: 
با توجه به شروع سللال نو و دید و بازدیدها، بهتر 
اسللت تا جایی که ممکن اسللت غذاهای چرب، 
شللیرین، نمکی، نوشللابه هللای گازدار، تنقات 
کللم ارزش تغذیه ای و آجیل کمتر میل شللود تا 
عللاوه بر جلوگیری از ابتا به دل درد و اسللهال 
و عوارض مشللابه، مواد مغذی مورد نیاز بدن نیز 
به اندازه کافللی دریافت شللوند.وی تاکید کرد: 
همانگونه که واضح است، نمک زیاد موجود در 
غذا و در برخی تنقات مانند آجیل، زمینه ایجاد 
پرفشللاری خون و بیماری هللای قلبی-عروقی را 
فراهم می سللازد و در کسانی که اندک آمادگی 
داشللته باشللند، لطمات جدی و فوری نیز ممکن 
اسللت در آنها ظاهر شللوند.این متخصص تغذیه 
در مللورد ارزش غذایللی مغز دانه ها بللا توجه به 
مصللرف باالی آن درروزهای نخسللت سللال نو 
گفللت: مغزدانلله هللا از ارزش تغذیلله ای باالیی 
برخوردارنللد؛ با این حال، آجیللل ها عموما در 
هللرم غذایی علللم تغذیه جزو گللروه غذاهای 
متفرقلله قرارمی گیرند که توصیه می شللود در 

مصرف آنها صرفه جویی شود.
 در واقللع، بدلیل باال بللودن چربی موجود در 
مغزدانه ها، مقدار انللرژی تولیدی آنها در بدن 
نیز زیاد اسللت؛ بلله گونه ای که هللر صدگرم 
مغزدانلله بین 300 تللا 600 کیلوکالللری انرژی 

تولید می کند. 
درهرحال مصرف مقدار کمی از این مواد )در 
حد توصیه متخصص تغذیه برای افراد مختلف با 
توجه به وضعیت فیزیولوژیک آنها(، به سللامت 
کمک کرده ولی مصللرف بیش از اندازه آنها به 

هیچوجه قابل توصیه نیست.
وی همچنین درخصللوص مصرف میوه گفت: 
مصرف میوه فراوان نلله تنها ارزش غذایی باالیی 
ندارد، بلکه ویتامین های آن از راه ادرار دفع شده 

و قند آنها در بدن به چربی تبدیل می شود.
این اسللتاد دانشللگاه در مللورد مقللدار غذای 
مصرفی توصیه کرد: به هنگام صرف غذا، مقدار 
مناسللب برنج )و نه فراوان(، مقداری خورشللت 
)از قسللمت هایی که چربی کمتللری دارند( و یا 
ترجیحا کباب در بشقاب خود قرار داده و بخشی 
از ظرفیت بشللقاب را نیز به سللاالد )کم سس( و 

سبزیجات اختصاص دهید. 
مصرف تکه ای نان و یک پیاله ماسللت مکمل 

غذای شما خواهد بود.
دکتر درستی درخاتمه گفت: از نشستن طوالنی 
مللدت و تماشللای طوالنللی تلویزیللون و انجام 
بازیهللای کامپیوتری احتراز کرده و فعالیت بدنی 

مناسبی را نیز برای خود در نظر بگیرید. 
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زنان به ندرت دچار هموفیلي شدید مي شوند

کارشللناس بیمللاري هاي خللاص دانشللگاه اظهار 
داشللت: زنان به ندرت مبتا به بیمللاري هموفیلي از 
نوع شللدید)هموزیگوت( آن مي شللوند.دکتر جواد 
الماسللي در گفتگو با وب دا گفللت: هموفیلی یک 
بیمللاری خونریزی دهنده ارثی اسللت که از نقص یا 
فقدان فاکتورهای انعقادی در خون ناشللی می شللود 
و به صورت مادام العمر گریبان گیر فرد مبتاسللت.
وي افللزود: افراد مبتللا به هموفیلی سللریعتر از افراد 
عادی دچللار خونریزی نمی شللوند بلکه برای مدت 
طوالنی تری خونریزی را تجربه میکنند. وی تصریح 
کرد: این مسللاله بلله علت تولید ناکافللي پروتئیني به 
نام کلوتین در خون آنهاسللت کلله وظیفه اصلي آن 
کنتللرل خونریزي در بدن به حسللاب مللي آید.دکتر 
الماسللي، با اشللاره به اینکه بیماری هموفیلی معموال 
نادر است و حدود یک نفر در هر 10 هزار نفر با این 
بیماری متولد می شود، تاکید کرد: ژنهایی که تولید 
فاکتللور انعقادی را به عهده دارنللد در انتهای بازوی 
بلند کروموزوم x واقع شللده اند براین اساس، غالب 
بیماران مبتا به هموفیلي از جنس مذکر هسللتند.وي 
یادآور شللد: با توجه به این مسللاله، زنان کمتر دچار 
هموفیلي آن هم از نوع شدید آن مي شوند مگر اینکه 
پدر مبتللا به هموفیلی و مادر نیز ناقل باشللد و دختر 
 x معیوب را از مادر و کروموزوم x یک کروموزوم

معیوب دیگر را از پدر به ارث برده باشد.

به گفته ی این کارشناس، اسللتفاده ازکاه ایمنی 
تنهللا راه و موثرتریللن روش برای کاسللتن از مرگ 
ومیر از سللوانح ترافیکی ناشللی از موتورسیکلت و 

دوچرخه است.
جزایللری، بللا اشللاره بلله اینکلله سللاالنه بیش از 
1.2میلیللون نفر در سراسللر جهان به علت سللوانح 
ترافیکی جان خود را از دست می دهند و میلیون ها 
نفر دیگر مجروح یا از کارافتاده می شوند، تصریح 
کرد: اکثر این مرگ ومیرها قابل پیشللگیری است و 
در بسللیاری از کشللورهای با درآمد کم و متوسط 
بیللش از 50 درصللد ایللن قربانیللان و مجروحان را 
کاربران وسایل نقلیه دوچرخ به ویژه موتورسیکلت 

تشکیل می دهند.
 وی بللا اشللاره به رشللد چشللم گیللر اسللتفاده از 

موتورسیکلت به دلیل خرید آسان آن از یک سو و 
امکان استفاده در تمامی فصول سال از سویی دیگر 
یادآور شد: سللالیانه حدود 3 تا 4 هزار حادثه منجر 
به بستری با این وسللیله نقلیه در شهرستان کاشان به 

ثبت می رسد. 
کارشللناس بیماریهای غیرواگیر دانشللگاه تاکید 
کللرد: هنگام تصادف، اگر سللر راکب به جسللمی 
مانند زمین برخللورد کند حرکت روبه جلو متوقف 
می شللود اما مغللز جرم خود را داشللته و به حرکت 
روبه جلوی خود ادامه می دهد تا به دیواره جمجمه 
برخورد کند سللپس برگشللته و به سللمت مخالف 
جمجمه برخورد می کند این نوع آسللیب می تواند 
بلله هرشللکل از یک آسللیب مغزی خفیللف مانند 

کوفتگی تا یک آسیب سر کشنده منجر شود. 

استفاده از کاله ایمنی خطر مرگ را در موتورسوران 
به چه میزان کاهش می دهد؟

     الف( 70 درصد                     ب( 45 درصد
        ج( 40 درصد                       د( 80 درصد

   قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی، سوال مطرح 
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.

شللما می توانید پاسخ صحیح سوال را همراه با نام و نام 
خانوادگی خود و عبارت )حیللات130( به سللامانه پیام 
کوتاه دانشگاه به شماره 30001423  تا 30 اردیبهشت ماه 

92 ارسال نمایید.
 از میان شللرکت کنندگانی که پاسللخ صحیح را ارسال 
کننللد به یک نفر بلله قید قرعه، جایزه اهللداء و نام برنده 
در شللماره بعد همین نشللریه اعام می شود.ضمناً روابط 
عمومی دانشللگاه آمللاده دریافت توصیه های پزشللکی 
اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداشللتی درمانی 

دانشگاه با محور ارتقاء سامت جامعه می باشد. 
مطالب شللما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر 
به نقل از خودتان در سللایت خبلری و اطلاع رسللانی 
وزارت بهلداشللت، درمان و آموزش پزشکی کشلور 
به آدرسwww.webda.ir ، سایت دانشگاه و دیگر 

سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره 128 نشریه حیات:

فاطمه صفوی جوشقانی- بهورز جوشقان استرك



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
از ایجاد جایگاه اطاع رسللانی بیماری ایدز در 

ایستگاه راه آهن کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر سید علیرضا مروجی 
افزود: این جایگاه در راسللتای اطاع رسانی و 
افزایش آگاهی جامعه به خصوص مسللافرین از 
خطرات و گسللترش بیماری ایللدز با همکاری 
ایستگاه راه آهن کاشان راه اندازی شده است.

وی تصریللح کللرد: معضلللی که امللروزه در 
حوزه رفتار های پر خطر و شللیوع بیماری ایدز 
در سللال های اخیر با آن مواجه ایم، مسللاله نبود 
آگاهی و کم اطاعی از راه های کسب این نوع 

بیماری در جامعه امروزی است.

در آسللتانه سللالروز والدت حضللرت زینب 
کبللری )س(، مراسللم روز پرسللتار بللا حضور 
رئیس دانشللگاه و جمعی از مسئولین بیمارستان 

کارگرنژاد در این بیمارستان برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی، در این آیین با 
اشاره به نامگذاری زادروز حضرت زینب )س( 
به نام روز پرستار، از تاش تمامی کادر پرستاری 
دانشللگاه و خیر سامت آقای کارگرنژاد که در 
راه انللدازی و فعالیللت مسللتمر این بیمارسللتان 

مشارکت دارند، تقدیر و تشکر کرد.
رئیللس بیمارسللتان کارگرنللژاد نیللز در این 
مراسللم، ضمن تبریک روز پرسللتار و تقدیر از 
تمامی تاشللگران این عرصه، گفت: مجموعه 
پرسللتاری دلسللوز و فداکار جزء جدانشدنی از 
تیم پزشکی اسللت که حضور آنها در کنار این 

تیم الزم و ضروری است.

رئیس دانشللگاه علوم پزشکی کاشللان از ارائه 
خدمات 24 سللاعته دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

در ایام نوروز خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حسللین اعرابی 
در نشسللت با خبرنگاران ضمن تبریک پیشاپیش 
عیللد نوروز، اظهار داشللت: امسللال، حدود 800 
نفر از نیروهای بهداشللتی، درمانی و پشتیبانی این 
دانشللگاه در ایام تعطیات نوروز به شهروندان و 

گردشگران خدمات ارائه خواهند کرد.
وی گفت: تمامی بیمارسللتان های دولتی منطقه 
کاشان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات 

به شهروندان و مسافران نوروزی هستند.
رئیللس دانشللگاه افللزود: 16 پایللگاه اورژانس 
شللهری و جللاده ای به صورت ثابللت و 4 پایگاه 
موقت جهت روزهای تعطیل در شهرسللتان های 
کاشللان و آران و بیللدگل در آمللاده باش کامل 

خواهند بود.
به گفته دکتر اعرابی، امسللال هشللت ایستگاه 
سللامت نوروزی در سللطح جاده های منتهی 
بلله شهرسللتان هللای کاشللان و آران و بیدگل 
فعال اسللت که در هر ایسللتگاه یک دسللتگاه 
آمبوالنس، یک پرستار و دو تکنسین فوریتهای 
پزشللکی برای ارایلله فعالیت های بهداشللتی و 

درمانی مستقر می باشد.

بیش از 400 کیلو گرم مواد غذایی 
فاسد و فاقد مجوزهای بهداشتی 

معدوم شد

ارتقاء 5 نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه از مرتبه استادیاری به 

دانشیاری

اهمیت عناصر کمیاب به لحاظ کاربرد آن، در ارتقای سالمت جامعه است

اقتصاد مقاومتی، رویکرد محوری هفتاد 
و چهارمین اجالس روسای دانشگاه ها

هفتادوچهارمین اجاس روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشللور در دانشگاه علوم پزشکی 

تهران با محور »اقتصاد مقاومتی« برگزار شد.
 سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشللکی در هفتاد و چهارمین اجاس روسللای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: اولویت 
دادن به مراقبت های اولیه با اجرای برنامه پزشک 

خانواده، مصرف منابع را سامان می دهد.
به گللزارش خبرنللگار وبدا، سرپرسللت دفتر 
وزارتللی و دبیر اجاس هفتاد و چهارم روسللای 
دانشللگاه های علوم پزشکی کشللور نیز در این 
خصللوص گفت: بررسللی راهکارهای مناسللب 
برای اجرای اقتصاد مقاومتی در عرصه سللامت 

مهم ترین محور این اجاس بود.
دکتللر رمضان محسللن پللور افللزود: در این 
اجللاس 5 کارگاه تحللت عناویللن »پزشللک 
خانواده و دستورالعمل تهیه شده« ، »فعال کردن 
سیستم مراکز بهداشتی و درمانی از طریق تمرکز 
زدایی« ،« تدابیر الزم بللرای اقتصاد مقاومتی در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی« ،« اولویت های 
بهداشللتی و درمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی«  

و »قیمت تمام شده هتلینگ »برگزار گردید.
گفتنی است: هفتادو چهارمین اجاس روسای 
دانشللگاه های علوم پزشللکی کشللور با حضور 
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، رییس مجمع 
بهداشللت،  خیرین سللامت، معاونللان وزارت 
مدیللران مراکز و روسللای دانشللگاه های علوم 
پزشللکی سراسر  کشللور در سللالن اجتماعات 

دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
از معللدوم شللدن 430 کیلو گرم مللواد غذایی 

فاسد و فاقد مجوزهای بهداشتی خبر داد.
بلله گللزارش وب دا، دکتللر سللید علیرضللا 
مروجی به اجللرای طرح ضربت بازدید ویژه از 
فروشگاههای مواد غذایی شهرستان کاشان در 
این راستا اشللاره کرد و گفت: این مواد غذایی 
شللامل انواع لبنیات، عرقیجات، انواع شیرینی، 
شکات و ... می باشد.به گفته معاون بهداشتی 
دانشللگاه، در این بازدید همچنیللن مقدار 210 

کیلو گرم مواد غذایی مشکوک توقیف شد.
وی بللا بیللان اینکلله در ایللن طللرح 23 نفر از 
کارشناسللان بهداشت محیط از 45 فروشگاه مواد 
غذایللی بازدید کردنللد، افزود: این کارشناسللان 
ضمن بازرسللی و نظارت بر تاریخ تولید و انقضاء 
مصرف کاالها و کنترل کیفی مواد غذایی، نکات 
بهداشتی را به متصدیان فروشگاه ها ارائه کردند.

در آخرین جلسه هیأت ممیزه مرکزی دانشگاه 
با ارتقاء اعضای هیات علمی مشللروحه ذیل از 

مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.
1-  دکتر سیما راستی
2-  دکتر زهره طبسی

3-  دکتر همایون نادریان
4-  دکتر سید مهدی میرهاشمی

5-  دکتر مهدی نورالدینی
روابط عمومی دانشگاه نیز کسب این موفقیت 
را به اعضا هیات علمی فوق، ریاسللت  دانشگاه 
و کلیلله اعضای هیات علمی دانشللگاه تبریک 

عرض می نماید.

رئیس سومین کنگره ملی عناصر کمیاب ایران در 
دانشللگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اهمیت عناصر 
کمیاب به لحاظ طیف وسللیع کاربرد آن در ارتقای 
سامت جامعه است.به گزارش وب دا، دکتر محمد 
حسین اعرابی در مراسللم افتتاحیه این کنگره افزود: 

یکی از 
محورهای کنگره 

عناصر کمیاب 
در ایران، 

کاربردی کردن 
تحقیقات 

در مجموعه 
نظام سالمت 

کشور است.

برگزاری چنین کنگره هایی در راستای ارائه نتایج و 
تبادل اطاعات تحقیقات بسیار موثر است.

دبیللر علمی سللومین کنگره ملللی عناصر کمیاب 
ایران در دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: 
کمبللود بعضللی از عناصر کمیاب در بدن انسللان از 

یک سللو اختال و بیماری ایجاد می کند و از سوی 
دیگر وجود بعضی از آنها نیز در بدن آثار و عوارض 

جدی را به همراه دارد.
دکتللر اعرابی با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی 
و اطاع جامعلله از نقش این عناصر اظهار داشللت: 

عناصللر کمیاب فقط مربللوط به مباحث بیوشللیمی 
نیسللت بلکلله ایللن عناصللر در سللامت و بیماری، 
تغذیه انسانی، متابولیسللم بیولوژیکی، داروسازی و 
دندانپزشکی، علوم کشاورزی، شیات، دامپزشکی، 
نانو تکنولوژی و بیوانفورماتیک دارای تاثیر و نقش 

برجسته ای است.
وی، ضمللن تاکیللد بللر ضللرورت بومللی کردن 
تحقیقات در این راستا ادامه داد: یکی از محورهای 
این کنگللره، کاربردی کردن تحقیقات در مجموعه 

نظام سامت کشور است.
رئیس دانشللگاه علوم پزشکی کاشللان با اشاره به 
اینکلله حضور صاحب نظران و محققان رشللته های 
مختلللف، با توجه بلله تنوع عناصر کمیللاب در این 
کنگره ضروری است، یادآور شد: مقاالت پذیرش 
شللده در این کنگره می تواند به عنوان مرجع علمی 
برای نظام سامت کشور به ویژه سیاستگذاران باشد.

به گفته دکتر اعرابی ، نزدیک به 200 مقاله علمی 
به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که از این تعداد، 
146 مقاله پس از بررسللی، پذیرش شده است و در 
این کنگره دو روزه، 26 سخنرانی و 120 پوستر ارائه 

شد که دارای امتیاز بازآموزی است.
شللایان ذکر اسللت انتخابات هیات مدیره انجمن 
عناصرکمیللاب ایران نیللز از دیگر برناملله های این 

کنگره دو روزه بود.

جایگاه اطالع رسانی بیماری ایدز در ایستگاه راه آهن کاشان ایجاد شد

مراسم روز پرستار در بیمارستان کارگرنژاد برگزار شد

ارائه خدمات 24 ساعته دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ایام نوروز

وی، افزایللش آگاهللی جامعلله، پایبنللدی به 
ارزش های اخاقی، تسهیل ازدواج و استحکام 
خانللواده ها را از جمللله برنامه های جدی برای 

کنترل بیماری ایدز عنوان کرد.
معاون بهداشللتی دانشللگاه گفت: باید اهتمام 
جللدی در راسللتای اطللاع رسللانی و آگاهی 
بخشی در مورد این بیماری از طریق رسانه های 
جمعللی، روزنامه ها، کاس های دانشللگاهی، 

مدارس و مساجد صورت گیرد.
دکتر مروجی با اشللاره  به نقش رسللانه ها در 
اطاع رسللانی عمومی درباره این بیماری تاکید 
کللرد: رسللانه ها پیللش از هر کار بایللد از خود 
سانسللوری پرهیللز کننللد و نکته دیگللر اینکه 

دکتر قریشللی با اشللاره به نقش خطیر حضرت 
زینب)س( در کربا، افزود: پرسللتاران با توجه به 
مشکات ریز و درشت زندگی خود با روحیه ای 
سرشللار از مهربانی در یللک کار علمی در روند 
سللامت بیماران نقش آفرینی مللی کنند.وی، با 
برجسته نمودن نقش حضرت زینب )س(، ایشان 
را بللزرگ بانویی که ضمن تحمل دردهای واقعه 
کربا و رسللوایی مسللببان آن، نقشللی بی بدیل 
در تسللکین دهنللده آالم خاندان اهللل بیت پس 
ازعاشورا نیزبه دوش کشید، توصیف کرد.معاون 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حجت االسام 
ابوالفضل جمشللیدی نیللز در این مراسللم به بیان 
سللجایای حضرت زینب )س( و علت نامگذاری 
این روز به عنوان روز پرسللتار پرداخت. شللایان 
ذکر است در پایان این آیین از کارکنان بازنشسته 

بیمارستان با ارائه لوح، تقدیر گردید.

وی تصریللح کرد: دو کلینیک دندان پزشللکی 
دولتللی و خصوصی نیللز از 8 صبح تا 8 شللب و 
مراکز پاراکلینیکی خصوصی نیز به صورت پاره 
وقت در ایام نوروز در منطقه کاشللان آماده ارایه 

خدمات هستند.
رئیس دانشللگاه به فعالیت های حوزه بهداشتی 
این دانشللگاه نیز اشللاره کرد و گفت: پنج نفر به 

صورت آنکال در واحد پیشگیری از بیماری های 
واگیردار مشغول به فعالیت خواهند بود.

دکتللر اعرابی یادآور شللد: خدمات بهداشللتی 
محیط نیز توسط سه گروه تک نفره و یک گروه 
مشترک سطح شهر، یک گروه بازدید بین راهی، 
یک گروه آنکال و یک گروه کشیک از 8 صبح 

تا 8 شب ارایه خواهد شد.

دکتر اعرابی با اشللاره به فعالیت این دانشگاه در 
حوزه تامین دارو مثل سال های گذشته برای ایام 
نوروز تصریح کرد: در حللوزه مدیریت غذا نیز، 
کارشناسان این حوزه طبق برنامه های تنظیمی از 
واحد های تولیدی مواد خوراکی، آشللامیدنی و 

آرایشی و بهداشتی بازدید خواهند داشت.
وی اداملله داد: در حوزه دارو، عاوه بر فعالیت 
سه داروخانه شبانه روزی، 6 داروخانه به صورت 
روزانلله در ایللام تعطیللل ارائه خدمللات دارویی 

خواهند داد.
وی، همچنین در مورد سامانه سامت 1490 
اظهار داشت: این سامانه به منظور پاسخگویی 
به شکایات حوزه بهداشللت در منطقه کاشان 

راه اندازی شده است.
رئیللس دانشللگاه، بلله اهمیت فرهنگ سللازی 
سللامت اشللاره کرد و ادامه داد: بایسللتی با تمام 
توان در راسللتای ارتقای سللطح سللواد سامت 

عمومی تاش و سرمایه گذاری کرد.
وی گفت: تحقق این مسللاله با توجه به اهمیت 
کمتر فرهنگ سللازی سللامت نسللبت به صرف 
هزینلله هللای درمانللی در نللزد عموم مللردم، از 
ضرورت بسیاری برخوردار است و خبرنگاران و 
اصحاب رسللانه ها در اجرای ایللن امر مهم نقش 

بسیار مهمی دارند.

اطاع رسانی آنها باید با مشورت کارشناسان و 
بر مبنای دقیق علمی انجام شود.

وی، فرهنگ سازی برای پیشگیری از بیماری 
ایدز را بسیار مهم ارزیابی و یادآور شد: با توجه 
به اینکه روند تحوالت بیماری ایدز روز به روز 
در حال تغییر اسللت، آموزش و اطاع رسللانی 

مؤثرترین راه پیشگیری از این بیماری است.
به گفتلله وی، موج اول انتقللال ایدز در ایران 
مربوط به سال 1366 بوده و توسط فرآورده های 
خونی انجام شللده و موج دوم نیز مربوط به دهه 

70 است که با سرنگ مشترک آغاز شد.
دکتللر مروجی با اشللاره به اینکه موج سللوم 
انتقللال ایدز در حللال حاضر از طریللق ارتباط 

جنسی است، ادامه داد: کم کردن احتمال انتقال 
بیماری ایدز، کم کردن مرگ و میر مادران در 
اثر این بیماری و خذف انتقال بیماری از مادر به 
فرزند از برنامه های پنج سللاله سازمان بهداشت 

جهانی درمهار بیماری ایدز است.
وی با بیان اینکه مشاوره و آزمایش داوطلبانه 
بیمللاران مشللکوک به ایللدز راهی بللرای بهتر 
زندگللی کردن اسللت، اظهار داشللت: با توجه 
بلله هزینه زیاد داروهللا و درمان بیمللاران متبا 
بلله ویللروسHIV، مرکز مشللاوره بیماریهای 
رفتاری و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان، اقدامات درمانی را به صورت 

محرمانه و رایگان انجام می دهند.
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