
ناظر عالی طرح شهید سلیمانی:
رنگ زرد و سفید به معنای عادی شدن شرایط و عدم رعایت پروتکل ها نیست

ناظرعالـــــــی طــرح 
قاســم  حــاج  شــهید 
ســلیمانی اظهار داشت: 
رنــگ زرد و ســفید به 
شــدن  عــادی  معنــای 
شــرایط و عدم رعایت 
پروتکل ها نیست، بلکه 
پروتکل  نتیجه رعایــت 

هاست.
به گــزارش وبدا، دکتــر مریم حضرتی، در نشســت 
مشترک با حضور  رئیس دانشگاه و اعضای تیم اجرایی 
طرح شــهید قاســم ســلیمانی گفت: این تنهــا به دلیل 
رعایت کردن پروتکل های بهداشتی و کارهای خوب 
انجام شــده در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی رخ داده 
است و کوچکترین اهمال، بی توجهی و عادی انگاری 

باعث بازگشت شرایط سخت خواهد بود.
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، بر رعایت فاصله گــذاری اجتماعی به عنوان 
یک اصل در پیشگیری از خیز چهارم کرونا   تاکید کرد.

وی یادآور شد: نام گذاری طرح به نام شهید حاج قاسم 
سلیمانی موجب همدلی ها و همکاری ها بیشتر شده و هر 
کس با شنیدن این نام، احساس دین می کند و زیر پرچم 
این شهید واالمقام پای کار آمده و توان خود را برای مهار 
این ویروس که دنیا را با بحران و چالش مواجه کرده بکار 

می بندد و برای کشور عزت و آبرو می خرد.
معــــاون پرستاری وزارت بهــــداشت تصریــــــــح 
کرد: خوشبختــــــــــانه در بازدیدی که از روند اجرای 
این طرح در کاشــان داشــتم، کارهای ارزشمند و قابل 
تقدیــری انجام گرفتــه که جا دارد از همــه عواملی که 

در ایــن خصوص تالش 
کرده اند قدردانی کنم.

بیان  حضرتــی،  دکتر 
کــرد :علیرغــم اینکــه 
بــه خوبی  همــه کارها 
پیــش رفتــه، امــا یک 
مورد بسیار نگران کننده 
وجود دارد کــه باید به 

فوریت بررسی شود.
وی ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده طرح فاصله 
گــذاری اجتماعی در برخــی اماکن کاشــان از جمله 
آرامستانها، پاساژها و جایگاههای سوخت،  35 درصد 
رعایت می شــود که این موضوع بســیار نگران کننده 
است و موجب شکنندگی وضعیت موجود خواهد شد.

وی افزود: چه بسا اگر فاصله اجتماعی رعایت نشود، 
باید شــاهد خیز چهارم کرونا باشیم که در آن صورت 
با وجود خســتگی و فرســودگی ناشی از 300 روز کار 
مضاعــف کادر بهداشــت و درمان ،بیشــترین آســیب 

متوجه مردم خواهد شد.
دکتــر حضرتــی، در ادامــه بــا تاکید بر اســتفاده از 
ظرفیت دانشــجویان پرســتاری با مراجعه خانه به خانه 
برای پیگیری و آموزش مردم به خصوص ســالمندان، 
خاطرنشــان کرد: بهره گیری از دانشــجویان پرستاری 
ســالمت روان، ســالمت جامعــه و ســالمندی بــرای 
آمــوزش مــردم بویــژه آمــوزش هــای خودمراقبتی 
در برابــر بیمــاری هــای غیرواگیر که بیشــترین علت 
مــرگ و میر ناشــی از کرونــا را به خــود اختصاص 
داده اســت با وجود 11 هزار ســالمند در کاشان بسیار                                                        

موثر خواهد بود.

 در راستای رفع نیازهای منطقه :
احداث بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج( تسریع می شود

رئیس دانشــگاه علوم 
خدمات  و  پزشکـــــی 
بهداشتـــــــی درمانــی  
همدلــی  کاشـــــــان، 
همــگان  همراهــــی  و 
را بــرای احداث پروژه 
عظیــم بیمارســتان بقیه 
)عــج(  االعظــم  اهلل 
بیمارســتان  بزرگتریــن 

منطقه خواستار شد. جدیداالحداث در 
دکتر ســیدعلیرضا مروجی، با اشــاره بــه اینکه این 
بیمارســتان پــس از مرکــز آموزشــی درمانی شــهید 
بهشــتی بزرگترین مرکز درمانی منطقه اســت، افزود: 
مراحل اولیه ســاخت این بیمارســتان اعــم از مطالعه، 
طراحی و اخذ مجوز و نصب ایزوالتور )لرزه گیر( با 
هزینــه کرد 700 میلیارد ریال به پایان رســیده که 70 
میلیارد ریال از این مقدار توســط خیرین تامین شــده 

است.
خدمــات  و  پزشکـــــی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
بهداشتـــــــی درمانــــی  کاشـــــــان تصریح کرد: با 
توجه به اینکه این بیمارســتان روی گســل زلزله قرار 
دارد نیاز بود ابتدا ایزوالتور )لرزه گیر( نصب شــده و 

برپا گردد. سپس ستونها 
وی مســاحت پروژه بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج( 
را 40 هــزار متر مربع بیان کــرد و افزود: برای تکمیل 
ســاخت این پــروژه 430 میلیارد تومــان اعتبار دیگر 
الزم اســت و در صورتیکه خیریــن 50 درصد از این 
مبلــغ  را تامیــن نماینــد وزارت بهداشــت 50 درصد 

دیگر را تامین می کند.

بــه گفتــه وی، ایــن 
با واقع شدن  بیمارستان 
در ضلــع جنوبی منطقه 
کاشان )بلوار امام رضا 
بــا  مجــاورت  و  )ع(( 
آزادراه شــمال جنوب 
کشــور به لحاظ پدافند 
غیر عامــل، رفع کننده 
منطقه  سالمت  نیازهای 
و تقویــت خدمــات درمانی برای رفــاه حال مردم و 

باشد. می  مراجعین 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانی کاشــان، به واقع شــدن در ضلع شمالی کاشان 
و قدمت مرکز جنرال آموزشــی درمانی شــهید بهشتی 
و مراجعه شــهروندان و سایر شــهرهای همجوار اشاره 
کرد و گفــت: از آنجاییکــه این بیمارســتان به تنهایی                                                                                       
نمی تواند پاســخگوی نیازهای مراجعین باشد، احداث 
بیمارستان بقیه اهلل اعظم )عج( از 10 سال پیش در دستور 
کار قرار گرفته اســت.تا کمک حال بسیاری از بیماران 
بــا تعرفه دولتی و همچنین افزایــش امکانات و خدمات 

درمانی برای مراجعین باشد.  
دکتر ســیدعلیرضا مروجی با بیــان اینکه هیچ لذتی 
باالتر از خدمت به مردم و نجات جان انسان ها نیست 
ضمن تقدیر از مشــارکت خیریــن برای احداث این 
بیمارســتان اظهار امیدوری کرد: با حمایت خیرین و 
دولت بتوانیم طی ســال آینده شاهد اتمام این پروژه 
و بهره برداری از آن باشــیم چرا کــه ارایه خدمات 
درمانی ایده آل، مســتلزم همت مردم و مسئولین در 

کنار هم است.

سال بیست و سوم، شماره 168، دی ماه 1399نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

تقدير استاندار و شورای شهر از دانشگاه علوم پزشکي کاشان به دلیل:
کسب رتبه اول در نظام رتبه بندي و ارزیابي محیط زیست )گرین متریک(

 در طرح شهید سلیمانی برای مبارزه با کوويد 19
 فعالیت 325 تیم حمایتی، رهگیری مراقبتی و

نظارتی در منطقه کاشان و آران و بیدگل

آغاز پذیرش الکترونیکی بیماران
بیمه تامین اجتماعی 

در مراکز درمانی دانشگاه 

طی 10 ماهه سال جاری: 
ارائه خدمات فیزیوتراپی برای بیش از هزار 

بیمار مبتال به کرونا

 کاهش 20 درصدي ابتال
 به بیماري سالک

در شهرستان آران و بیدگل

تالش بی وقفه در درمان بیماران کرونايی:
 علیرغم ابتالی 30 درصد

پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
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بزرگترين مرکز آموزشی درمانی منطقه شمال اصفهانبزرگترين مرکز آموزشی درمانی منطقه شمال اصفهان::
پذیرای تمامی بیماران منطقه کاشان و مناطق همجوارپذیرای تمامی بیماران منطقه کاشان و مناطق همجوار
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حیات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدماتبهداشتی درمانی 
کاشــان، در مراســم تقدیــر از پژوهشــگران برگزیده 
دانشــگاه، از کســب  رتبه پنجم در فعالیتهای پژوهشی 
توسط دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان در بین دانشگاه 
هــای تیپ دو و کســب رتبــه اول در طــرح رتبه بندي 
آموزشــي »راد« در بیــن دانشــگاه هاي علوم پزشــکي 

همطراز خبر داد.
دکتر ســید علیرضا مروجــي در این مراســم که روز 
دوشنبه مورخ 99/10/1به مناسبت هفته پژوهش برگزار 
شــد، گفت: دســتیابی به این موفقیت ها این نشــان مي 

اســتاندار اصفهان از دانشــگاه علوم پزشکي کاشان به 
دلیل کسب رتبه اول در نظام رتبه بندي و ارزیابي محیط 

زیست )گرین متریک( تقدیر کرد.

دهد دانشــگاه در کنار مبارزه بــا این ویروس منحوس، 
به رسالت اصلي خود »آموزش و پژوهش« توجه کافي 

داشته است.
رئیس دانشــگاه، با بیان اینکه با تغییر فرهنگ سالمت 
در جامعه و ارتقاي ســواد ســالمت مي تــوان بیماری 
کووید 19 را مهار کرد، افزود: هیچ ســازماني به اندازه 
یک مجموعه دانشــگاهي نمي تواند این امر را تســریع 

بخشد.
دکتر مروجی از مشــارکت همکاران در راستاي تغییر 
رویکرد در زمینه همه گیري ویروس کرونا به خصوص 

در زمینه آموزش مجازي تقدیر کرد.
وي، با اشــاره به آمار باالي تعداد مبتالیان به بیماری 
کوویــد 19 در منطقــه، تصریح کرد: تعــداد زیادي از 
مقــاالت 100 الــي 300 مــورد مبتال به ایــن بیماری را 
بررســي کرده اند این درحالي اســت که جامعه آماري 
براي این نوع تحقیقات در حوزه تحت پوشش دانشگاه 
مناســب اســت و جاي این گونه تحقیقــات در منطقه      

خالي است. 
رئیس دانشــگاه، بــر لزوم بحث همگرایي بین رشــته 

رئیس شــورای اسالمی شــهر کاشــان نیز از دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشان، با توجه کسب رتبه اول در نظام 

رتبه بندی گرین متریک تقدیر کرد.

هاي مختلف در دانشــگاه که حلقه اتصال آن، معاونت 
تحقیقات است، تاکید کرد.

 معاون تحقیقات و فناوري دانشــگاه نیز در این جلسه 
گفت: همه گیري ویروس کرونا و محدودیت هاي آن، 
اهمیت و ضرورت پژوهش هاي کاربردي و فناوري را 

به کل جامعه جهاني گوشزد کرد.
دکتر حمیدرضا بنفشــه، با اشــاره به اینکه هم اکنون 
امید دنیا به تحقیقات و پژوهش ها براي معرفي و توسعه 
داروهاي جدید و تولید واکســن کووید 19 مي باشد، 
افزود: این نشان دهنده ضرورت و اهمیت پژوهش هاي 

کاربردي براي همه کشورها است.
وي، با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت هاي پژوهشي 
کمک شایاني به حل بحران هاي نظام سالمت مي کند، 
ادامه داد: زیرســاخت هاي ایجاد شــده در آزمایشگاه 
جامــع این معاونت بــا همکاري حوزه هــاي درماني و 
بهداشــتي، نقــش بســزایي در راه اندازي آزمایشــگاه 

تشخیص بیماری کووید 19 داشته است.
دکتر بنفشــه اظهار داشت: تحقیقات در زمینه واکسن 
وارد فاز مطالعات بالیني شــده و توسعه زیرساخت هاي 

پژوهشــي و کارهاي بنیادي خیلي کمک کننده اســت 
و تحقیقات در کشــور در حال گذار از توسعه کمي به 

سمت ارتقاء کیفي است.
وي افزود: مهمتریــن نکته در پژوهش هاي کاربردي 
این اســت که پژوهش هاي مورد انجام در دانشگاه، در 

نهایت به نیازهاي جامعه پاسخ دهد.
الزم به ذکر اســت از هر دانشــکده، یک عضو هیات 
علمي به عنوان پژوهشــگر برگزیده انتخاب شــده و در 
پایان این مراســم پژوهشگران برتر دانشگاه، معرفي و با 

اهداء لوح و هدایا مورد تجلیل قرار گرفتند.

در مراسم تقدير از پژوهشگران عنوان شد:
کسب رتبه پنجم پژوهشی توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بین دانشگاه های تیپ دو

تقدير استاندار اصفهان و شورای شهر کاشان از دانشگاه علوم پزشکي کاشان:
به دلیل کسب رتبه اول در نظام بین المللی رتبه بندي و ارزیابي محیط زیست )گرین متریک(

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: دانشگاه 
در اولین حضورش در نظــام رتبه بندی گرین متریک 
در جایگاه اول دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر 
کشــور و رتبه چهارم در میان کل دانشگاه های کشور 

و رتبه 239 جهانی قرار گرفت.
 دکتر ســید علیرضــا مروجی، تنظیم و زیرســاخت، 
انــرژی و تغییــرات اقلیمــی، اتالف انــرژی و منابع، 
آمــوزش، حمــل و نقــل و آب )مصــرف، تصفیــه، 

بازیافت( را از معیارهای نظام رتبه بندی گرین متریک 
عنــوان کــرد و گفت: این دانشــگاه در شــهریورماه 
1399 در ســامانه نظام رتبه بنــدی گرین متریک ثبت 

نام کرد و نتایج رتبه بندی آن اخیرا اعالم شــد.
 رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، با بیان اینکه 
سال ها اســت جهان با مشکالت و مسائل زیاد زیست 
محیطــی مانند گرم شــدن کــره زمین، کمبــود منابع 
آبی، افزایــش گازهــای گلخانه ای و کاهــش منابع 

طبیعی مواجه اســت، افزود: بــرای جلوگیری از بروز 
چنین مســائلی، آموزش عالی و فعالیت های تحقیقاتی 
مراکز دانشــگاهی می توانند نقش بســزایی در توسعه 

پایدار و حفاظت از محیط زیســت داشته باشند.
 دکتر مروجی، با اشــاره به اینکــه رتبه بندی جهانی 
دانشــگاهی »گرین متریک« توســط دانشــگاه دولتی 
اندونزی انجام می شــود، تصریح کرد: این رتبه بندی 
بــا هــدف ارائــه چشــم اندازی جامــع از شــرایط و 

سیاســت های مرتبط با محیط زیســت و توسعۀ پایدار 
راه انــدازی                  مختلــف  کشــورهای  دانشــگاه های  در 

شده است. 
به گفته وی، ســاالنه بیش از 10هزار مؤسسه توسط 
این نظــام رتبه بندی ارزیابی می شــوند که فهرســت 
922 مؤسســه برتر بــر روی وبگاه موسســه رتبه بندی 
greenmetric.ui.ac.( آدرس  بــه  گرین متریک 

منتشر می شود.  )id

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان در جلســه 
هیات امنای شــهرک صنعتی راوند گفت: مشــارکت 
خیریــن منطقه در مقابله بــا بحران کووید 19 بی نظیر                          

بوده است. 
دکتــر ســیدعلیرضا مروجی با اشــاره به مشــارکت 
بالغ بر ســه میلیارد ریالی کارخانجــات صنعتی فرش 
البرز راوند، عالی مقام، عقیق، مروارید خلیج فارس، 
تندیس، شــرکت کاوه کویر اظهار داشت: به برکت 

مشــارکت خیرین هیــچ بیماری از خدمــات درمانی 
نمی گردد.  محروم 

رئیس دانشــگاه در این بازدید کــه به همراه رئیس 
اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت انجام 
شــد  از مدیر عامالن این کارخانجات صنعتی تقدیر 

آورد. بعمل 
رئیــس اداره ســازمان های مــردم نهــاد و خیرین 
ســالمت نیز در این دیــدار از اعمال خداپســندانه و 

خیرخواهانه خیرین در عرصه خدمات رســانی برای 
ارتقاء ســالمت مردم و یاری دانشــگاه علوم پزشکی 

کاشــان به ویژه در بحران کرونا تقدیر کرد.
  دکتــر فاطمــه عطوف اظهــار امیــدواری کرد: با 
همدلــی و همیاری خیریــن منطقــه بتوانیم گام های 
موثــری در جهت پیشــبرد اهداف حوزه ســالمت و 
خدمت رسانی به مردم برداشته  و از مشارکت ایشان 

در تکمیل پــروژه های عمرانی بهره مند گردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان عنوان کرد:
مشارکت خیرین منطقه در مقابله با بحران کووید 19 بی نظیر  بوده است



رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشــان به مناسبت 15 دی ماه سالروز صدور 
فرمان الزم االجــراء بنیانگذار نظام مقدس جمهوری 
اســالمی حضرت امــام خمینی)ره( مبنی بر تشــکیل 
ســازمان گزینش کشور گفت: هسته گزینش از نقاط 

است. دانشگاه  قوت 
دکتر ســید علیرضــا مروجــی در دیدار بــا مدیر، 

اعضاء و کارکنان هســته گزینش، ضمن تبریک 15 
دی ماه افزود: ابتکار حضرت امام )ره( در تشــکیل 
ســازمان گزینش، زمینه ســاز خیر و برکت در نظام 

باشد. اداری می 
وی  نقش گزینش در دانشــگاه را ممتاز و حساس 
برشــمرد و افزود: این هسته نقش اساسی در انتخاب 
و جذب افراد متعهد و متخصص در دانشــگاه دارد.

رئیس دانشــگاه تصریح کرد: کسب دستاورد های 
متعــدد و رتبه های برتر هســته گزینش دانشــگاه در 

ســال های اخیر قابل تقدیر است.
مدیر هســته گزینــش دانشــگاه نیز درایــن دیدار 
گفت: هســته گزینش در ارزیابی عملکرد ســال 98 
هیــات مرکزی گزینش وزارت بهداشــت با کســب 
امتیاز 99/6 درصد موفق به کســب رتبه عالی در بین 

45 هســته گزینش وزارت متبوع گردید.
زهرا ســادات خادم  شــاخص های این ارزیابی را 
شــامل مصاحبه، تحقیق، صــدور رای و امور اداری 

کرد. بیان 
در پایــان این دیدار، رئیس دانشــگاه با اهداء لوح 
تقدیر و یک جلد کتاب ارزشــمند سردار سرافراز، 
چهــره بیــن المللــی مقاومــت، شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی)ره( که اخیرا با حضــور حضرت آیت اهلل 
ســلیمانی امام جمعه معزز و نماینده محترم ولی فقیه 
در منطقه کاشــان رونمائــی گردید، از مدیر، اعضاء 

و کارکنان هســته گزینش قدردانی نمود.
گفتنــی اســت: معــاون توســعه مدیریــت و منابع 
دانشــگاه نیــز به مناســبت 15 دی مــاه از واحدهای 
نشســتی  در  و  بازدیــد  گزینــش  هســته  مختلــف 
صمیمانه، از تالش ها و خدمات دلســوزانه و مجدانه 

این عزیزان تقدیر و تشــکر کرد.
هســته گزینــش بــه همین مناســبت بــا حضور در 
پزشــکی  علوم  دانشــگاه  یادمــان شــهدای گمنــام 
کاشــان، گلزار شهدای کاشــان، مزار حضرت آیت 
اله ســید مهدی یثربی، امام جمعه فقید شهرســتان و 

مزار شــهیدان سید ثاراهلل موسوی، دکتر محمد زارع 
و دکتر مجید فرهاد، دکتر عباس یوســفی کاشــی و 
شــهید محمد قنبری کاشــانی با قرائــت فاتحه و نثار 
شــاخه گل با آرمانهای امام راحل )رض( و شهیدان 
اســالم و منویات مقام معظم رهبــری حضرت آیت 
اهلل العظمــی امام خامنه ای )مدظلــه العالی ( تجدید 

نمودند. میثاق 

رئیس دانشگاه:
عملکرد هسته گزینش از نقاط قوت دانشگاه است
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امام جمعه معزز و نماينده ولی فقیه در شهرستان کاشان:
هسته گزینش برای بررسی صالحیت ورود افراد به دستگاه های اجرائی نظام الزم است

امــام جمعه معــزز و نماینــده ولی فقیه در شهرســتان 
کاشان به مناسبت پانزدهم دیماه سالروز تشکیل سازمان 
گزینش کشــور گفت: هســته گزینش، برای بررســی 
صالحیــت های افراد در ورود به دســتگاه های اجرائی 

الزم است.

حضرت آیت اهلل عباســعلی ســلیمانی در جلسه دیدار 
مدیر، اعضا و کارکنان هســته گزینش دانشگاه با ایشان 
افزود: امروز هســته گزینش وظیفه دارد بررســی نماید 
کســی که می خواهد وارد تشکیالت نظام شود دارای 

تفکر انقالبی و تفکر اسالمی ناب باشد.
وی اظهار داشت: هسته گزینش به مانند فیلتر ورودی 
دســتگاه های اجرائی و اداری کشــور است و باید این 
هســته، بدون مالحظه افراد، تکالیف خود را انجام دهد 

و برای گزینش حفظ نظام مهم است.
عضو مجلس خبــرگان رهبری افــزود: در یک نظام 
دینــی و الهی، گزینش براســاس ارزش های ناب دینی 

و مکتبی انجام می شود.
حضرت آیت اهلل ســلیمانی در این دیدار، با اشــاره به 
مناســبت های اخیر گفت: حضرت امام خمینی)رض( 
با تیز بینی و فراســت عالمانه خــود در 15 دیماه فرمان 

تاریخی تشکیل گزینش کشور را صادر کرد.
نماینده ولی فقیه در کاشــان، با اســتناد به آیات قرآن 
کریــم و روایات ائمه معصومین )ع(، ضرورت گزینش 
را یک امر شــرعی و عقلی دانست و تصریح کرد: افراد 
در امــور روزمره و جــاری در زندگی شــخصی خود 
مرتب با امر گزینش روبه رو هســتند که در واقع بیانگر 

ضرورت عقلی گزینش است.
آیت اهلل ســلیمانی اظهار داشــت: اگر شورای نگهبان 
در وقــت انتخابات مورد هجوم قــرار می گیرد در واقع 
به خاطــر انجام وظایف و گزینش شــورای نگهبان در 

بررسی صالحیت های کاندیداهاست.
در پایان این دیدار امام جمعه معزز شهرستان کاشان، 
ضمن تشــکر از زحمات هســته گزینش دانشگاه، برای 

این عزیزان آرزوی موفقیت کرد.
مدیر هســته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کاشان نیز در این نشست، گزارشی از 
نقش و جایگاه هسته گزینش را ارائه کرد.

 زهرا ســادات خــادم در پایان افزود: هســته گزینش 
در شش ســال متوالی در ارزیابی عملکرد و یک دوره 

ارزیابی برنامه عملیاتی رتبه برتر را کسب نموده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
به همراه کارشناســان اداره ســازمان های مردم نهاد و 
خیرین ســالمت در راســتای تکریم خیرین از مجریان 
قرارگاه های شــهید ســلیمانی و شــهید دهقان که در 
راســتای مبارزه با کووید 19  مشارکت داشتند، تقدیر 

و تشکر کرد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

با حضور در محل ناحیه سپاه پاسداران کاشان با اهداء 
لوح تقدیر رئیس دانشــگاه، از مهدی رحیمی، فرمانده 
قــرارگاه »شــهید مدافع حرم مهدی دهقان« و ســتوان 
یکم پاســدار محمد حســین رجایی فرمانــده قرارگاه 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در راستای مبارزه 

با ویروس کووید 19 فعالیت داشتند، تجلیل کرد.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا شاه فضل مسئول 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه، در این 
دیدار به زیبایی های بحران کووید 19 و همدلی مردم 
اشاره کرد و  گفت: فعالیت های مهم و موثری در این 

راستا انجام شد، که شایسته تقدیر است.
فرماندهــان هــر دو قــرارگاه نیــز در ایــن دیــدار، 
را                                                              شــده  انجــام  هــای  فعالیــت  از  گزارشــی 

ارائه دادند.

در راستای تکريم مشارکت کنندگان مقابله با همه گیری بیماری کوويد 19:
تقدیر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از مجریان قرارگاه های شهید سلیمانی و شهید دهقان

ناظر عالی طرح شــهید قاسم سلیمانی،  روند اجرای 
این طرح را در دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطلوب 

ارزیابی کرد.
دکتــر مریم حضرتی در  بازدید از مرکز منتخب 16 
ســاعته ســپهری و مراکز خدمات جامع ســالمت امام 
علــی )ع( و فاطمیه زیدی کاشــان از همکاران حوزه 

بهداشــت و درمان این منطقــه در مقابله با همه گیری 
ویروس کووید 19 تقدیر کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، در بازدیــد از بخش مراقبت هــای ویژه و 
اورژانس مرکز آموزشــی درمانی شهید بهشتی، روند 

ارائه خدمت به بیماران را مورد بررســی قرار داد.

دکتر مریم حضرتی ضمن گرامیداشــت یاد شهدای 
مدافع ســالمت، افــزود: بیش از 300 روز اســت که 
کادر بهداشــت و درمان کشــور درگیــر مدیریت و 
مقابلــه بــا کووید 19 هســتند و روزهــا و هفته ها از 
خانــواده خــود دور بودند و به شــکل واقعی ایثار را 

کردند. معنا 

ناظر عالی طرح شهید سلیمانی
 روند اجرای طرح شهید سلیمانی در کاشان را مطلوب ارزیابی کرد
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معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان گفت: روزانه 300 

بیمــار در بزرگترین مرکز آموزشــی درمانی کاشــان 
پذیــرش شــده و از خدمات بخش هــای مختلف این 

مرکز بهره مند می شوند.
دکتــر حبیــب اهلل مــرادی، در بازدید ازایــن  مرکز 
اظهار داشت: بار مراجعه بیماران از کاشان و شهرهای 
همجوار  به این مرکز بسیار باالست و توسعه و بهسازی 
قسمت های مختلف آن به خصوص تاسیسات نیازمند 
همراهــی و همکاری جهادی خیرین و کلیه مســئولین 

می باشد.
افــزود: تاسیســات مرکز آموزشــی درمانی شــهید 
بهشــتی که تنها مرکز درمانی جنرال تخصصی و فوق 

تخصصی منطقه است بدلیل قدمت و فرسودگی شدید 
لوازم و تجهیزات موتورخانــه، در حالت بحرانی قرار 

گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانی کاشــان  تصریح کرد: 
هزینه های مربوط به تعمیرات اساســی تاسیســات این 
مرکز برآورد شــده و امیدواریم بــا تامین اعتبار مورد 
نیاز بتوانیم  نســبت به ســاماندهی آن اقدام نموده و از 

بروز مشکالت احتمالی پیشگیری نمائیم.
در این بازدید مدیران امور مالی، برنامه ریزی بودجه 
و پایش عملکــرد و اداره منابــع فیزیکی و طرح های 

بزرگترين مرکز آموزشی درمانی منطقه شمال اصفهان:
پذیرای تمامی بیماران منطقه کاشان و مناطق همجوار ادامه از صفحه 1

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر بهشــتی 
کاشــان از ارائه خدمات فیزیوتراپی برای بیش از هزار 
بیمــار مبتال به کووید 19 طی 10 ماهه گذشــته در این 

مرکز خبر داد.
دکتر ابوالفضل شــجاعی اظهار داشــت: بیش از ســه 
هزار جلســه خدمات فیزیوتراپی برای بیماران کرونایی 

انجام شده است.
وی گفت: از ابتدای اسفندماه 98 تا پایان آبان ماه 99 
برای بیش از دو هزار بیمار، هشــت هزار جلسه درمانی 

فیزیوتراپی انجام شده است.
دکتــر شــجاعی گفــت: مشــکالت تنفســی یکــی 

از عــوارض اصلــی ویــروس کوویــد 19 اســت که 
فیزیوتراپی با آموزش نحوه صحیح فیزیوتراپی تنفسی 
در بازتوانی ریوی این بیماران نقش موثری داشته و از 

بروز عوارض بیشتر پیشگیری می کند.
وی، با اشاره به شــرایط ویژه بیماران مبتال به کووید 
19 و بیماران بســتری به دلیل کاهش ســطح هوشیاری 
در بخش های درمانی یادآور شــد: خدمات تخصصی 
فیزیوتراپی، جزء روش های درمانی اســت که توسط 
پزشــکان در پرونده بیماران ثبت و توسط کارشناسان 

واحد فیزیوتراپی این مرکز ارائه می شود.
وی اظهار داشــت: افــرادی که تحت درمان تنفســی 

قــرار گرفته و یــا آموزش تنفس دیافراگمــی می بینند 
می توانند از ظرفیت های تنفســی مناطق بیشتری از ریه 
استفاده کرده و دوره نقاهت کوتاه تری را داشته باشند.

وی، بــا بیان اینکــه در برخی افراد مبتــال به کووید 
19تحلیــل عضالنــی و ضعف مفرط ایجاد می شــود، 
گفت: کادر واحد فیزیوتراپی در زمان ترخیص بیمار، 
دســتورالعمل ها و نــکات الزم بــرای افزایش قدرت 
عضــالت و انجــام فعالیت های روزانــه و حرفه ای را 
برای ســرعت بخشــیدن به روند بهبودی، به بیماران و 
همراهــان وی آموزش می دهند تــا روند درمان بیمار 

سریعتر انجام شود.

طی 10 ماهه سال جاری: 
ارائه خدمات فیزیوتراپی برای بیش از هزار بیمار مبتال به کرونا

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر بهشتی 
کاشــان، از ابتالی 30 درصد پرســنل ایــن مرکز از 
ابتدای شــیوع همه گیری بیماری کرونا)اســفند98( 

تــا پایان آذرماه 99 به کرونا خبر داد.
با اشاره به فعالیت حدود  دکتر ابوالفضل شجاعی، 
یک هزار و 700 نفر پرسنل در این بیمارستان ادامه 
داد: از ابتدای اسفندماه 98 تا پایان آذرماه 99 یک 
سوم کادر پزشکی، پرستاری و پشــتیبانی بیمارستان 

درگیر و مبتال به این بیماری شــده اند.
وی اظهــار داشــت: حــدود 120 نفر از اســاتید، 
دســتیاران و اینتــرن ها، حــدود 250 نفــر از کادر 
پرســتاری، حدود 80 نفر از کادر درمان واحدهای 
مختلف بیمارستان و حدود 130 نفر از کادر اداری 

و پشــتیبانی این مرکز مبتال به کووید 19 شدند.
دکتــر شــجاعی، بــا تاکیــد بر ضــرورت خدمت 
این  بیماران کرونایــی گفت:  به  رســانی حداکثری 

مرکــز از ابتدای آغاز بحران در خــط مقدم مبارزه 
بــا این بیماری بوده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افــزود: ایــن مرکــز بــا شــروع و اوج گیری 
بیمــاری، همــه ظرفیــت تخت هــای بیمارســتانی و 
امکانــات خود را به درمان بیماران کرونا اختصاص 
داد و تــالش و جدیت فراوانــی را در این جهت به 

گرفت. کار 
دکتــر شــجاعی یادآور شــد: در حال حاضر ســه  
بخش بســتری و دو بخش مراقبت های ویژه مشغول 
خدمت بــه  بیماران کرونا هســتند و شــرایط دیگر 
قســمت های بیمارســتان از اوایل دی مــاه به حالت 

است. بازگشته  عادی 
رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر بهشتی 

تالش بی وقفه در درمان بیماران کرونايی:
علیرغم ابتالی 30 درصد پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

کاشــان، با تأکید بر اینکــه بیمارســتان همچنان در 
حال خدمت رســانی اســت، بیــان کرد: با شــروع 
پیک دوباره بیماری در کشــور، این مرکز آمادگی 

خدمت رســانی به مردم عزیز منطقه را دارد.
وی، بــه خســتگی کادر درمــان اشــاره کرد و از 
مردم خواســت پروتکل های بهداشــتی را همچنان 
و بدون هیچ ســهل انــگاری و بــی توجهی رعایت 

. کنند
دکتر شــجاعی، در پایان از تالش هــای همکاران 
در بخش هــای مختلف که شــبانه روزی و با تعهد و 
توجــه مثال زدنی در مقابله با بیمــاری کرونا فعالیت 
نموده و در حال خدمت رســانی به بیماران هســتند 

کردند. قدردانی  و  تشکر 

 پذیرش بیماران بیمه تامین اجتماعی در مرکز آموزشی
 درمانی نقوی کاشان، بیمارستان سیدالشهدا)ع( آران و
                         بیدگل و کلینیک مرکزی دانشگاه بصورت الکترونیکی

از دی ماه سال جاری آغاز شد
پذیرش،  گفت:  نقوی  درمانی  آموزشی  مرکز   رئیس 
رادیولوژی، شامل  سرپایی  بخش  چند  در   بیماران 
به اورژانس  پزشک  و  ارتوپدی  کلینیک   آزمایشگاه، 
تامین بیمه  به دفترچه  نیاز  بدون  الکترونیکی و   صورت 
ep.tamin.ir اجتماعی از طریق  سامانه انجام می شود

 دکتر حامد یزدان پناه افزود: مرکز آموزشــی درمانی 

نقوی در حال حاضر به دو صورت سرپایی و بستری به 
بیماران مراجعه کننده خدمات ارائه می دهد.

به گفته وی، دیگر واحدهای پذیرش بیمار به صورت 
ســرپایی در این مرکز شامل سی تی اسکن، ام.آر.آی.،  
ســونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، تســت ورزش، نوار 

مغز، نوار قلب، نوار عصب و عضله می باشد.
بســتری مرکــز  هــای  بخــش  پنــاه  یــزدان  دکتــر 
آموزشــی درمانــی نقوی را شــامل اتاق هــای عمل و 
ریــکاوری، بخش جراحــی و بخش مراقبتهــای ویژه                                            
)ICU ( و بخش ترک اعتیاد و ســم زدایی فوق سریع                                                        

) UROD ( عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در حــال حاضر انواع جراحی های 

ذیل در این مرکز انجام می شود:
 انواع جراحی های فوق تخصصی اطفال 

 انواع جراحی های مغز و ستون فقرات
 انواع جراحی های کلیه و مجاری ادراری

 انواع جراحی های ارتوپدی و آرتروسکوپی
 انواع جراحی های پالستیک و زیبایی

 انواع جراحی های زنان و زایمان
 انواع جراحی های گوش، حلق و بینی

آغاز پذیرش الکترونیکی بیماران بیمه تامین اجتماعی در مراکز درمانی دانشگاه

عمرانــی دانشــگاه و رئیــس و مدیر مرکز آموزشــی 
درمانی شهید بهشتی حضور داشتند.
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رئیس دانشــگاه اظهــار داشــت: قطع زنجیــره انتقال 
ویروس کووید 19 مهم ترین هدف طرح شــهید قاســم 

سلیمانی است.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضــا مروجی در 

نشســتی که با حضــور معــاون پرستـــــــاری وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به منظور بررسی 
روند اجرای طرح شــهید ســلیمانی در منطقه کاشــان 
برگزار شــد، گفت: حمایت از اقشــار آســیب پذیر از 

جمله اهداف این طرح است.
وی، با بیان اینکه رسیدن به اهداف طرح همت واالیی 
همچون سردار ســلیمانی را می خواهد، افزود: حمایت 
ویژه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( یکی از پشتوانه 

های اصلی این مبارزه است.
رئیس دانشــگاه، بر آموزش جامعه در راستای رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی برای 
مهــار ویروس کووید 19 و بازگشــت به زندگی عادی 

تاکید کرد.
وی اظهار داشت: همزمان با مبارزه با  ویروس کووید 
19 از ســایر مشکالت سالمت به خصوص بیماری های 

غیرواگیر نباید غافل شد.
دکتــر مروجــی، با بیــان اینکه شــماره 5559 صدای 
ســالمت ویژه منطقه کاشــان اســت که با مشــارکت 
همکاران طرح شــهید قاســم ســلیمانی اجرا می شود، 
یادآور شــد: بایستی با افزایش زیرساخت ها، همزمان با 

بحران کرونا، آینده سالمت منطقه را بیمه کنیم.
دکتر مروجی اظهار داشــت: در حوزه بهداشت و درمان 
تالش زیادی برای افزایش ظرفیت ها علیرغم تحریم های 

موجود صورت                      گرفته است.

رئیس دانشگاه عنوان کرد:
قطع زنجیره انتقال  ویروس کرونا مهم ترین هدف طرح شهید سلیمانی

وی، از بهــره برداری از دو بیمارســتان در شهرســتان 
آران و بیــدگل در آینــده نزدیک خبــر داد و تصریح 
کــرد: برای تکمیــل این طرح ها نیازمنــد حمایت همه 

جانبه وزارت متبوع هستیم.
رئیــس دانشــگاه، در پایــان به بیــان نیازهــای عمده 

تجهیزاتی منطقه کاشان پرداخت.
الزم به ذکر است: در ابتدای جلسه مسئولین سپاه ناحیه 
های کاشــان و آران و بیــدگل و نمایندگان فرمانداری 
هــای این دو شهرســتان و معاونین درمــان، غذا و دارو 
وتوســعه دانشگاه، گزارشــی از اقداماتشان در مبارزه با 
کووید 19 از ابتدای شــیوع تاکنــون و حضور فعال در 

طرح حاج شهید قاسم سلیمانی بیان کردند.

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان از 
فعالیــت  325 تیــم شــامل 119 تیم حمایتــی، 128 تیم 
رهگیــری، 26 تیم مراقبت در منــزل و 244 تیم نظارتی 
در محله های مختلف شهرســتان های کاشان و آران و 
بیدگل برای اجرای طرح شــهید حاج قاســم سلیمانی با 

هدف مبارزه با کووید 19 خبر داد.
دکتر مهدی دالوری روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 
در نشســت ناظر عالی وزارت بهداشــت در طرح شهید 
ســلیمانی با مسئولین دانشگاه گفت: این تیم ها در قالب 
88 قرارگاه بســیج، 94 پایگاه سالمت و خانه بهداشت و 
14 ناحیه بهداشــتی درمانی ســازماندهی شده و در حال 

ارائه خدمت می باشند.
وی افــزود: در این راســتا طی این مــدت به صورت 
حضوری به 820 خانواده دارای فرد مبتال مراجعه شــده 
و از 2394 نفر از اعضای خانوارها تســت کووید گرفته 

شده است.
وی تصریح کــرد: در طول این طرح بیش از 13 هزار 
بازدیــد از صنــوف و اماکن توســط تیم هــای نظارتی 
صورت گرفته که برای 5593 واحد، اخطار صادر شده 

و 52 واحد نیز پلمپ شده است.
دکتــر دالوری گفــت: همچنین حــدود 200 نقطه از 
مکان هــای تجمعی و پرتردد توســط تیم های نظارتی 

ضدعفونی و گندزدایی شد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه، با بیان اینکه فعالیت های 
نظارتی با مســئولیت همکاران بهداشت محیط و حرفه 
ای دانشــگاه، هالل احمر و بســیج صــورت می گیرد، 
تصریح کرد: در این خصوص در اپلیکیشن ماسک این 
امکان بوجود آمده است که قبل از ورود افراد به مکان 
های شــلوغ و پرتــردد، از نظر ابتال بــه کووید19 مورد 
بررسی قرار گیرند و در صورت ابتال به ویروس کووید 
و عدم طی شدن دوره 14 روزه قرنطینه بیماری از ورود 
فرد بیمار بــه ادارات و بانک ها و همچنین اســتفاده از 

حمل و نقل عمومی و ... ممانعت به عمل آید.
وی یادآور شد: در این راستا برای نیروهای انتظامات 
211 اداره و سازمان شــامل هتل ها، ادارات، بانک ها، 
راه آهــن، هواپیمایــی، ادارات و ... در دو شهرســتان 
کاشان و آران و بیدگل دسترسی ایجاد شده و این افراد 

مسئولیت اجرای دقیق این پروتکل را دارند.

دکتر دالوری ادامه داد: همچنین دسترســی اپلیکیشن 
ماســک برای تمامی همکاران بهداشت محیط و حرفه 
ای جهت نظارت بر عملکرد سازمان ها، ادرات، هتل ها 
و ... ایجاد شــده و عملکرد این مجموعه ها در رعایت 
پروتکل ها بصورت مستمر توســط دانشگاههای علوم 
پزشکی و با مســئولیت اســتانداران و فرمانداران مورد 

ارزیابی و پایش قرار می گیرد.
الزم به ذکراست پس از اجرای سه مرحله غربالگری 
کوویــد-19 )مرحلــه اول اســفند98 و فرودیــن 99، 
مرحلــه دوم اردیبهشــت و خــرداد99 و مرحله ســوم 
مرداد تا مهــر99(، مرحله چهــارم غربالگری بصورت 
محله و خانواده محور )مزین به نام ســردار شــهید حاج 
قاسم سلیمانی( با مشــارکت تمامی سازمان ها از جمله 
دانشــگاههای علوم پزشکی، سازمان بسیج مستضعفین، 
شــهرداری، هالل احمر و ... با مســئولیت استانداران و 

فرمانداران از ابتدای آذر ماه آغاز شده است.
تفاوت این مرحله با مراحل قبل در روند پیگیری است 
در این مرحله، پرســنل حوزه معاونت بهداشــت شامل 
مراقبین سالمت، پرستاران و پزشکان در قالب تیم های 

 در طرح شهید سلیمانی برای مبارزه با کوويد 19
فعالیت 325 تیم حمایتی، رهگیری، مراقبتی و نظارتی درمنطقه کاشان و آران و بیدگل

مراقبتــی با حضور در منازل افراد دارای بیماری کووید 
19 ، از اطرافیان بیمار مبتال تست سریع تشخیص کرونا 
گرفته شــده و در عرض 20 دقیقه تا نیم ساعت پاسخ به 
افراد اعالم می گردد و آموزش های الزم در خصوص 
ضدعفونی، قرنطینه و جداسازی در منزل و مشاوره های 

روانشناسی و تغذیه صورت می گیرد.
همچنین خانوارهــای نیازمند بخصــوص خانوارهای 
مبتال که بدلیل مشــکل معیشــت نمی توانند قرنطینه را 
رعایــت کنند شناســایی و تحت پوشــش کمک های 

معیشتی قرار می گیرند.

رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــت دانشگاه، از 
اجرای گام چهارم بســیج ملی مقابله بــا کرونا، با عنوان 

»طرح شــهید حاج قاسم ســلیمانی«با هدف مدیریت و 
 کنترل اپیدمی کووید- 19 خبر داد.

دکتــر مهدی دالوری در بازدید از نحوه اجرای طرح 
شهید ســلیمانی در مراکز خدمات جامع سالمت مسلم 
ابن عقیل و فین بزرگ، گفت: طرح شــهید سلیمانی در 
کاشــان و آران و بیدگل، نمــاد تداوم هماهنگی و ایثار 

بین بخشی است.
وی، در ادامــه این بازدید با تیم های مراقبتی و حمایتی 
طرح خانه به خانه همراه شد و از نزدیک در جریان نحوه 
اجــرای طرح و ارایه خدمات آنان قرار گرفت از اجرای 

طرح در کاشان و آران و بیدگل اظهار رضایت کرد.

دکتر دالروی، در گفت وگو با پزشکان و پرسنل این 
مراکز و مردم محله به سنجش میزان آگاهی مردم محله 
پرداخت و همچنین از نزدیــک نحوه آموزش خانواده 
بیمار کرونا مثبت و انجام رپید تست توسط تیم مراقبتی 

را مورد ارزیابی قرار داد.
معاون بهداشــت دانشــگاه و رئیس مرکز بهداشــت 
شهرســتان کاشان، از عملکرد پرســنل فعال و کوشا در 

اجرای طرح شهید سلیمانی نیز قدردانی کرد.
در راستای پیاده ســازی گام چهارم بسیج ملی مبارزه 
بــا کرونا )طرح شــهید حاج قاســم ســلیمانی(، رئیس 
مرکز بهداشــت و معاون بهداشت دانشگاه، همچنین از 

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی“ گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا“

کلینیک تخصصی ویژه اخوان و مرکز اورژانس شــبانه 
روزی کاشان بازدید کرد.

دکتر مهدی دالوری در این بازدیدها ضمن مالقات با 
پرسنل این مرکز، نقاط قوت و چالش های اجرایی تیم 
های مراقبتی و نظارتی طرح شــهید حاج قاسم سلیمانی 
و انتظارات طرح از این تیم ها را مورد بحث و بررســی 

قرار داد.
الزم به ذکر اســت: طرح شهید ســلیمانی به صورت 
محله محور و خانواده محور از آذرماه در کل کشور در 
حال اجراست و در این طرح تیم های مراقبتی، حمایتی 

و نظارتی وظایف محوله را انجام می دهند.

از  کاشــان،  شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
اجــرای مرحلــه اول برنامــه بهبــود ســبک زندگــی 
کاشــان                                                      شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  کارکنــان  در 

خبر داد.
دکتر مســعود دهقانی، با اشاره به اینکه مشکل چاقی 
در جامعــه امروز در حال تبدیل شــدن بــه یک همه 
گیری جهانی اســت، اظهار داشــت: در راستای بهبود 
 ،)BMI(  ســبک زندگی کارکنان، نمایه توده بدنی

دور کمر و فشــار خون 242 نفر از کارکنان شــاغل 
خدمــات  مراکــز  شهرســتان،  بهداشــت  مرکــز  در 
جامع ســالمت شــهری و پایگاه های سالمت توسط 
کارشناســان تغذیــه اندازه گیری و مشــاوره تغذیه و 
رژیــم غذایی به پرســنل دارای اضافــه وزن و چاقی 

ارائه شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان، با بیان اینکه 
نتایج این بررســی نشــان داد 39.4 درصــد کارکنان 

دارای اضافــه وزن و 17 درصــد آنان چاق هســتند، 
افــزود: همچنیــن 10 درصد افراد دارای فشــارخون 
بــاال و 26 درصــد در مرحله پیش از فشــارخون باال                                                          

باشند. می 
دکتر دهقانی یادآور شــد: جهت بررسی اثر بخشی 
برنامه، مقرر اســت 6 ماه بعد از اجــرای مرحله اول، 
مجددا شــاخص های سالمت کارکنان مورد ارزیابی 

قرار گیرد.

اجرای برنامه بهبود سبک زندگی در مرکز بهداشت شهرستان کاشان
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حیات

رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتي دانشــگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان در 
ســومین نشست هم اندیشــي صیانت از جمعیت گفت: 
سیاســت های جمعیتی در گذشــته به تنظیــم مقرراتي 
جهــت افزایش یا کاهــش جمعیت محــدود بود ولي 
در حال حاضر توجه به مفهوم محوري توســعه پایدار، 
باعث شده است سیاستگذاران تاثیرات عوامل سیاسي، 
اجتماعــي، فرهنگــي، اقتصــادي و اپیدمیولوژیک را 

در تدوین سیاســت هــاي جمعیتي مــورد توجه ویژه                      
قرار دهند. 

دکتــر مهــدي دالوري، بــا عنایــت بــه تاکیــدات 
مقــام معظم رهبــري در ابتــداي این جلســه، اهداف 
را                                                                      جمعیتــي  هــاي  سیاســت  و  جمعیــت  برنامــه 

بیان کرد.
در ادامه این نشســت شاخص هاي مرتبط و اقدامات 
مــورد انتظــار مطرح و پیشــنهاداتي در جهــت ارتقاء                  

نــرخ بــاروري کلـــــي و رشـــــد جمعیت ارائـــــه                  
گردید.

سومیــــن نشست هم اندیشــــي صیانت از جمعــیت 
با حضور معــــاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان، کارشناسان معاونت 
سیاســي، امنیتي و اجتماعي و امور بانــوان فرمانداري 
ویــژه، مدیر مرکز خدمات حوزه هاي علمیه کاشــان، 

ادارات بهزیستي برگزار شد.

رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه:
توجه به مفهوم محوری توسعه پایدار در تدوین سیاست های جمعیتی

رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتي دانشگاه 
علوم پزشــکي و خدمات بهداشــتي درماني کاشان، 
از ارائــه خدمات ســالمت روان بــه بهبــود یافتگان 

کووید19 به صورت آزمایشي خبر داد.
 دکتــر مهدي دالوري گفت: شــیوع ایــن بیماري 
باعــث ایجاد وضعیت اضطراري و مخاطره آمیز براي 
ســالمت عمومي در ســطح بین المللي شــده و رعب 
آورترین میراث ایــن ویروس در بدن بهبود یافتگان، 
عــوارض روحي و روانــي ناشــي از درد و رنج این 

است. بیماري 
وي، در ادامه با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: 

برنامه کشــوري ارائــه خدمات ســالمت روان ویژه 
بهبودیافتــگان کووید-19 براي کاهش فشــار رواني 
دوران بیمــاري و همچنین عالئم رواني به جا مانده از 
آن روزهاي رنج و ســخت، به صورت آزمایشــي در 

دانشگاه آغاز شده است.
دکتــر دالوري تصریح کرد: در ایــن روزهایي که 
بیماري کووید 19، جســم و جــان مبتالیان را آزرده 
کــرده اســت، در کنار درمــان هاي جســمي نیاز به 
درمان هاي روحي و رواني این بیماران نیز احســاس 

مي شود.
وي یادآور شــد: ایــن برنامه با هدف پیشــگیري از 

بــروز و نیز درمــان اختالالت روانشــناختي در بهبود 
یافتــگان کوویــد-19 اجرا مي شــود و کارشناســان 
ســالمت روان در مراکــز خدمــات جامع ســالمت 
منتخب، در حال اجرای مداخالت روانشناختي براي 

هستند. بیماري  این  بهبودیافتگان 
رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتي دانشگاه 
در پایــان اظهــار داشــت: از بین 423 تمــاس برقرار 
شــده 91 درصد پــس از پاســخگویی، ارزیابی اولیه 
روانشــناختی شــده اند که 28 درصد آنان به شرکت 
در جلسات حضوری و دریافت خدمات روانشناختی                                                                    

دعوت شدند.

اجرای آزمایشی طرح ارائه خدمات سالمت روان به بهبود یافتگان کووید19

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان، از کشــف بیش از 5 هزار 
قلــم فــراورده دارویی قاچاق و غیر مجاز در کاشــان 

خبر داد.
دکتــر محســن تقــی زاد ه در نمایشــگاه دو روزه 
کشــفیات قاچاق، به 662 بازرســی انجام شده توسط 
بازرســان این معاونت طی 9 ماه گذشته اشاره کرد و 
گفت: در این مدت، بیش از 5200 قلم با ارزش بیش 
از یک میلیارد و چهار میلیون و ششصد و چهل و پنج 

هزار ریال محصوالت قاچاق در کاشــان کشف شد.
وی افــزود: ایــن اقالم شــامل لــوازم آرایشــی و 
بهداشــتی، دارو و تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 
قاچاق و تاریخ گذشــته اســت که به دستور دادستان 

توقیف و به مراجع قضایی معرفی شــد.
وی، بــا بیــان به اینکــه اغلب بازدید و بازرســی ها 
در قالب گشــت مشــترک و بــا محوریــت معاونت 
غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان به همراه 
کارشناســان ســازمان های صنعت، معدن و تجارت، 
تعزیــرات حکومتــی و پلیــس صــورت مــی گیرد، 
تصریح کرد: این معاونت آمادگی هرگونه همکاری 
در زمینــه دریافت شــکایات و اســتعالم محصوالت 

سالمت محور را دارد.
دکتــر تقی زاده، ضمن اشــاره به بــروز عوارض و 
مشــکالت جبران ناپذیر گزارش شــده با اســتفاده از 
این گونه محصوالت، گفت:  کاالهای سالمت محور 
جمع آوری شــده محصوالتی اســت کــه به صورت 

دادستان شهرستان کاشان اظهار داشت: سالمت جامعه ، 
محوری ترین موضوع شرایط کنونی است.

روح الــه دهقانــی  در بازدیــد از نمایشــگاه دو روزه 
کشــفیات قاچاق کاالهای ســالمت محور در دانشــگاه  
ضمن تقدیر از زحمات بازرســان حوزه غــذا و داروی 
دانشگاه گفت: در زمینه سالمت جامعه، همه سازمان ها و 

ارگان ها باید به صورت جدی اقدام کنند.

قاچاق و خارج از فرایند و مبادی قانونی وارد کشــور 
می شــود و از آنجائیکه  بر شرایط نگهداری و حمل 
این کاالهــا هیچگونه نظارتی صــورت نمی گیرد به 
عنــوان یک کاالی غیر بهداشــتی تلقــی می گردد و 
مورد تائید هیچ آزمایشــگاهی  برای آزمایشات الزم 

قرار نمی گیرد.
دکتر تقــی زاده ادامه داد:کاال های ســالمت محور 
شــامل دارو، مکمــل هــا، ملزومــات و تجهیــزات 
پزشــکی، مواد و فرآورده های خوراکی آشــامیدنی 
و آرایشــی، بهداشتی از اولویت های ســتاد مبارزه با 

کاالست. قاچاق 
وی، بــا تأکید بــر لــزوم آگاهی مــردم از اهمیت 
شناســایی اصالت کاال های ســالمت محــور مصرفی 
افزود: راه اندازی ســامانه تیتــک)  TTAC( (  گام 

بزرگی برای شناســایی اصالت کاال می باشد.
معــاون غذا و دارو دانشــگاه، با اشــاره بــه گزارش 
اقدامــات و ارجــاع پرونده هــای مربوطه بــه مراجع 

وی افــزود: بازرســی و نظــارت بر مکان هایــی که با 
ســالمت مردم ســرو کار دارند، باید به صورت ویژه در 

دستور کار معاونت غذا و دارو قرار گیرد.
سرهنگ حسین بساطی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 
کاشــان نیز در ایــن بازدید، آمادگی خــود و واحدهای 
تحت پوشــش نیروی انتظامی کاشان را برای تامین نیرو 

در بازرسی های معاونت غذا و دارو  اعالم کرد.

کشف بیش از 5 هزار قلم فراورده دارویی قاچاق و غیر مجاز

دادستان کاشان عنوان کرد:
سالمت جامعه، محوری ترین موضوع شرایط کنونی است

قضایی، گفت: مردم جهت اطمینان از ســالمت کاالها 
می توانند از مبادی ذیل در این خصوص استعالم نمایند.

20008822 پیامکی  سامانه 
www.ttac.ir سایت 

شماره تماس 021-6185
نرم افزار موبایلی بارکد دو بعدی

دکتر تقی زاده یادآور شــد: شماره پیامک یا شماره 
تلفنی که به جای شــماره های یاد شــده درج شــده 

است. باشد جعلی 
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با هــدف آمادگي در برابــر حوادث؛ مانــور تخلیه 
اضطراري در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و مانور دور میزی 
لحظه صفر در شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 

برگزار شد.
رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتي دانشــگاه 

معاون بهداشــتی شبکه بهداشــت و درمان آران و 
بیــدگل گفت: میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان 
زیــر پنج ســال در این شهرســتان در 9 ماهه امســال 

علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان 
گفــت: در مانور تخلیــه اضطراري ، بعــد از به صدا 
درآمدن آژیر خطــر همزمان با قطع برق ســاختمان، 
پرســنل توســط کارشناســان مدیریت خطــر بالیا از 
ساختمان خارج و به محل امن مشخص، هدایت شده 
و با ســازمان هاي آتش نشاني )125( و مرکز فوریت 

هاي پزشکي )115( تماس گرفته شد.
دکتر مهدي دالوري افزود: در ادامه مانور پرســنل 
آتش نشــاني و مرکز فوریت ها نسبت به امداد رساني 
به مصدومان فرضي تعیین شده بر اساس برنامه ریزي 

اقدام کردند.
وی در ایــن مانــور، بــر افزایــش هماهنگي درون 
بخشــي و برون بخشــي و تبیین اهمیــت انجام تمرین 
طبــق برنامــه مدون »پاســخ نظام ســالمت در بالیا و 

نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزون بر 50 درصد 
یافت. کاهش 

دکتر فاطمه شــیروانی زاده افــزود: میزان مرگ و 
میر نوزادان و کودکان زیر پنج ســال در سال جاری 
هشــت مورد بــود در حالی که این آمــار در مدت 

مشــابه سال قبل 17 مورد ثبت شد.
وی، شــایع ترین دلیــل مــرگ و میــر نــوزادان و 
کودکان زیر پنج ســال در آران و بیدگل را نارسی 
و ناهنجاری جنینی برشــمرد و اظهار داشت: در سال 
جــاری هفت مورد مرگ و میر در این شهرســتان بر 
اثــر نارســی و ناهنجاری جنینی و یــک مورد بر اثر 

است. ثبت شده  حادثه 

EOP و کارکردهاي آمادگی تاکید شد. فوریت ها 
****

مانور دور میزی لحظه صفر از سوی شبکه بهداشت 
و درمان آران و بیدگل در ســالن شهید زاهدی ستاد 

این شبکه برگزار شد.
فرمانــده کمیته بحــران شهرســتان آران و بیدگل، 
دکتر اعظم باقری در ابتــدای این مانور گفت: برنامه 
ریــزی جهت بازدیــد از واحدهای تحــت نظر برای 
پیشــگیری و به حداقل رســاندن آســیب های جانی، 
مالی و معنوی ناشی از حوادث بحران های احتمالی، 

جزء وظایف اصلی کمیته بحران است.
در ادامه مانور، کارشــناس مســئول واحد مدیریت 
کاهــش خطــر و بالیای دانشــگاه، مهندس محســن 
فتحــی مقــدم، بــر ایمن ســازی و رعایت بهداشــت 

وی تصریح کرد: مــرگ و میر نوزدان و کودکان 
زیر پنج ســال شاخص مهم بهداشــتی است که همه 
کشــورها موظف به اعالم آن هســتند و نشان دهنده 
وضعیت ســالمت و بهداشت نوزادان و کودکان در 

کشورهاست.
دکتــر شــیروانی زاده خاطــر نشــان کــرد: پایش 
مراقبــت بهورزان از کــودکان، برگزاری دوره های 
آموزشــی برای مادران باردار، بهبــود تغذیه مادران 
بــاردار، افزایــش مراقبت هــای بارداری و ارســال 
پیام های آموزشــی برای مادران باردار از اقدام های 
شــبکه بهداشــت و درمــان آران و بیــدگل بــرای 
تولــد نوزادان ســالم و کاهش مــرگ و میر در بین        

فردی، محیط و لوازم کار جهت آمادگی کامل برای 
مواجهه با حوادث غیــر مترقبه و بحران های احتمالی 
تاکیــد کــرد وآموزشــهای الزم در ایــن زمینــه را                                                                                          

ارائه داد.
... تا ... دی ماه هفتــه ملی بالیا در ایران نامگذاری 

شده است.

است. کودکان 
رییس مرکز بهداشــت آران و بیدگل، همچنین از 
کاهــش نزدیک به هفت درصــدی زاد و ولد در 9 
ماهه امســال نسبت به مدت مشــابه سال قبل خبر داد 
و گفت: در ســال جــاری یک هزار و 231 نوزاد در 
این شهرســتان متولد شدند در حالی که این آمار در 
9 ماهه سال گذشــته یک هزار و 320 تولد ثبت شد.

وی، با بیان اینکه در ســال جــاری مرگ کودک 
زیر پنج ســال بــه علــت کرونــا در آران و بیدگل 
ثبــت نشــد، گفــت: امســال 649 نوزاد پســر، 561 
شهرســتان                                                       ایــن  در  دوقلــو   21 و  دختــر  نــوزاد 

شدند. متولد 

با هدف آمادگي در برابر حوادث و باليای 
مانورهای  تخلیه اضطراري و دور میزی لحظه صفر برگزار شد

کاهش 50 درصدی مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال در آران و بیدگل 

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان آران و بیدگل گفت: 
در سال جاري میزان ابتالي به بیماري سالک در مقایسه 
با ســال گذشــته در ایــن شهرســتان 20 درصد کاهش                      

یافته است.
دکتــر اعظم باقري گفت: در 9 ماهه امســال نزدیک به 
250 مورد ابتال به ســالک در آران و بیدگل ثبت شد، در 
حالي که این آمار در سال گذشته 311 نفر ثبت شده بود.

وي افــزود: اولویت هــاي مبــارزه با بیماري ســالک، 
مقابله با عوامل ایجادکننــده بیماري، بر هم زدن محیط 
مناسب براي تکثیر و افزایش جمعیت مخزن ها و ناقالن، 
بیماریابي سریع و صحیح با پوشش 100 درصدي، درمان 

سریع و صحیح به منظور پیشگیري از بیماري است.

وي تصریح کرد: در این راستا شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیــدگل باوجود درگیري با ویروس کووید 19، 
در ســال جاري 6 مرحله مبارزه با مخزن تولید ســالک 

انجام داده است.
دکتــر باقري اظهار داشــت: با توجه به اینکه ســالک 
جزء بیماري هاي مشترک بین انسان و دام بوده و داراي 
ناقل )پشــه خاکــي( و مخزن غیرانســاني )جوندگان و 
ســگ( اســت، از این رو بهســازي محیط از مهم ترین 
برنامه هاي کنترل این بیماري است و تعامل با شهرداري 
و دهیاري هــا براي حــذف کانون هاي نخالــه و زباله، 
دیوارکشــي زمین هاي بایر و ســاختمان هاي مخروبه از 
محیط مســکوني شهرستان در دستور کار کمیته سالک 

آران و بیدگل قرار داشته است.
وي خاطر نشــان کرد: استفاده از پشــه بند در تابستان، 
نصب تــوري در مقابــل درب و پنجره ها، اســتفاده از 
لباس هاي آســتین بلند هنگام غــروب در فصل گرما و 
در طول شب و استفاده از پمادهاي دور کننده حشرات 
در مصون نگه داشــتن انســان از نیش پشه ناقل بیماري 

سالک موثر است.
سالک نوعي بیماري پوستي محسوب مي شود که بر اثر 
گزش جوندگان یا جنس ماده نوعي پشه خاکي به انسان 

سرایت مي کند و عامل آن انگلي به نام لیشمانیا است.
چنــد هفتــه پــس از گــزش، عالئم ســالک شــامل 
ایجــاد تــورم و زخــم در محل گــزش بــروز مي کند 

کاهش 20 درصدي ابتال به بیماري سالک در آران و بیدگل

کــه البته پس از نزدیــک به  ? ماه ایــن عالیم به طور 
معمول فروکش کرده اما اثر نامناســبي بر روي پوست                                                  

برجاي مي گذارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه معزز شهرســتان کاشان در 
جلسه شورای ســالمت و امنیت غذایی کاشان بر جدیت 
موضوع مبارزه و پیشــگیری از کوویــد 19 و لزوم اتخاذ 
تدابیر ویژه و درس گرفتن از تجارب گذشته در این زمینه و 
همچنین هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر قوه مجریه و قوه 

قضاییه مطالبی تاکید کرد.
دکتر ســید علیرضا مروجی، رئیس دانشــگاه نیز در این 
نشست، درخصوص اهمیت و لزوم کنترل بیماری کرونا و 

توجه بیشتر سازمان ها و ادارات به این بیماری به امر سالمت 
و نگرانی در خصوص کاهش درصد رعایت پروتکل های 

بهداشتی سخنانی نکاتی را عنوان کرد.
علی اکبر مرتضایی، فرماندار کاشــان نیز در این جلسه، 
در خصوص موضوع دفع پســماند های بیمارســتان های 
خصوصــی، مراکز درمانی، کلینیک ها و مطب ها و لزوم 
پاسخگویی هرچه سریعتر دستگاه های مرتبط، تاثیر بیماری 
کرونا بر نحوه برگزاری انتخابات ســال آینده و تمهیدات 

اندیشیده شــده، مطالبی را بیان نمود و اقدامات ادارات و 
ارگان های مرتبط را خواستار شد.

دکتر مســعود دهقانی رئیس مرکز بهداشــت شهرستان 
کاشــان نیــز، در خصوص مــرور مصوبات جلســه قبل، 
گزارش وضعیت کرونا در شهرستان کاشان، طرح موضوع 
منع تبلیغات کاالهای آسیب رسان به سالمت را که دستور 
کار این نشست بود بیان کرد و مورد بحث، گفتگو و تبادل 

نظر قرار گرفت.

تاکید نماینده ولی فقیه در کاشان بر اتخاذ تدابیر ویژه در مبارزه با کووید19
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فکــری  بازی هــای  مجــازی  المپیــاد  اولیــن  در 
بهداشــت،  وزارت  الکترونیــک  ورزش هــای  و 
و خدمــات  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دانشــجوی 
بهداشــتی درمانی کاشــان مقام اول رشــته اتللو را 

کرد. کسب 
معــاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه گفت: در 
این رقابت ها، غزاله حیدرخانی، دانشــجوی رشــته 
پزشــکی کاشان در رشته  دانشــگاه علوم  پرستاری 
اتللو پس از شــش دور رقابت و بدون هیچ شکستی 

توانســت مقام اول مسابقات را از آن خود کند.
دکتــر حمیدرضا گیالســی افزود: دانشــگاه علوم 

پزشــکی کاشــان با 14 دانشجو در شــش رشته در 
اولیــن المپیــاد بازی هــای فکــری و ورزش های 

کرد. شرکت  الکترونیک 
وی، این موفقیت بزرگ را به غزاله حیدرخانی و 
جامعه ورزشــی دانشــگاه تبریک گفت و سربلندی 
و موفقیــت روزافــزون را بــرای ایــن دانشــجوی 

کرد. آرزو  ورزشکار 
المپیــاد مجــازی  شــایان ذکــر اســت: نخســتین 
وزارت  الکترونیک  و ورزش های  فکری  بازی های 
8 دی مــاه جاری به  6 لغایت  بهداشــت از تاریــخ 

شد. انجام  مجازی  شکل 

در اولین المپیاد مجازی ورزش های الکترونیک وزارت بهداشت؛
کسب مقام اول رشته اتللو توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

معاون فرهنگي، دانشــجویي دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشان، از کسب رتبه چهارم 
این دانشــگاه در جشــنواره قرآن و عترت دانشگاه هاي 

علوم پزشکي خبر داد.
دکتــر حمیدرضــا گیالســي گفت: بــا پایــان مرحله 
نهایي بیســت و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت 
دانشــگاهیان دانشــگاه هاي علوم پزشــکي کشور، این 
دانشــگاه توانســت با کســب 21 مقام برتر، رتبه چهارم 

جشنواره را از آن خود کند.
وي افزود: کاروان قرآني دانشــگاه توانست در بخش  
دانشــجویان شش رتبه، کارکنان و اساتید 14 رتبه و در 

بخش ویژه یک رتبه بدست آورد.
معاون فرهنگي و دانشــجویي دانشگاه ضمن تشکر از 
تمام کساني که براي کســب این موفقیت تالش کرده 
اند، تصریح کرد: دانشــگاه علوم پزشــکي کاشــان از 
جشنواره شــانزدهم تا این جشــنواره در جمع دانشگاه 

هاي برتر قرآني بوده است.
الزم به ذکر است: اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره 
قرآن و عترت دانشــگاهیان وزارت بهداشــت )هدهد( 
یادواره شــهید حاج قاســم ســلیماني با حضــور دکتر 
ســعید نمکي وزیر بهداشــت و با تقدیر از 18 برگزیده 
بــه نمایندگــي از مجموع برگزیــدگان ایــن دوره از 
جشــنـــــ،واره، سه شــنبه دوم دي مـــــــــــــــاه 99 

برگزار  شد.

در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاي علوم پزشکي:
دانشگاه علوم پزشکي کاشان رتبه چهارم را به دست آورد

معــاون غــذا و دارو دانشــگاه، از پلمــپ یــک 
عطاری غیرمجاز به علــت ارائه فرآورده های فاقد 

داد. خبر  کاشان  در  مجوز 
دکتر محســن تقی زاده، با اشاره به گزارش های 
مکرر و همچنیــن تبلیغات در فضای مجازی، اظهار 
داشــت: یک واحد متخلف بدون اخــذ مجوزهای 
الزم و بــا عرضــه داروهــای غیرمجــاز به اشــکال 
قرص، کپســول و شــربت در این زمینه توســط این 

معاونــت و با حضور نیــروی انتظامی پلمپ گردید.
وی، بــه بازرســی از تعــدادی از عطــاری هــای 
منطقه کاشــان در این راســتا اشــاره کرد و گفت: 
کارشناســان واحد فــرآورده های طبیعی، ســنتی و 
مکمــل این معاونــت طی چندین بازرســی از محل 
هــای تولیــد و عرضــه محصــوالت فــوق الذکر، 
از اجنــاس مذکور                     نســبت به جمــع آوری اقالمی 

نمودند. اقدام 

در راستای مقابله با تخلفات:
 پلمپ یک عطاری غیر مجاز در کاشان

معــاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه بــه همراه 
روسای اداره خیرین و ســازمان های مردم نهاد و اداره 
امــور حقوقی دانشــگاه به همــراه تنی چنــد از مدیران 
حوزه معاونت توسعه ، به منظور بررسی و تبادل نظر در 
خصوص مشکل کمبود فضای فیزیکی مرکز آموزشی 

درمانی نقوی از این مرکز  بازدید کردند.

دکتــر حبیب اله مــرادی، در این بازدیــد که از تمامی 
قســمت های مرکــز آموزشــی درمانی نقــوی صورت 

گرفت، خواستار تهیه و ارائه نقشه جامع این مرکز شد.
پس از این بازدید با برگزاری جلسه ای در مورد خرید 
زمین های اطراف بیمارستان جهت توسعه فضای فیزیکی 
مرکز به ویژه بخش های انبار، اتاق عمل، پاویون پزشکان 

و کتابخانه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
شــایان ذکر اســت در حال حاضر انواع جراحی های  
فوق تخصصی اطفال، مغز و اعصاب و ســتون فقرات، 
کلیــه و مجــاری ادراری، ارتوپدی و آرتروســکوپی،  
پالســتیک، ترمیمی و زیبایی، زنان و زایمان و گوش، 

حلق و بینی در این مرکز انجام می شود.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منایع دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی نقوی کاشان

رییس دانشگاه گفت: همه گیری بیماری کووید 19 تا 
مدتی ادامه خواهد داشــت، در این مدت باید یکدیگر را 
حمایت کنیم و الزم اســت توجه ویژه ای به افراد سالمند 
داشته باشــیم زیرا این گروه از شهروندان جامعه، آسیب 

پذیری بیشتری نسبت به ویروس کرونا دارند.
دکتر ســید علیرضا مروجی افزود: برای پیشــگیری از 
ابتالی سالمندان به کووید19، بهتر است کمتر با دیگران 
در تمــاس نزدیک باشــند بنابراین باید نیازهــای اولیه و 
روزانه آنهــا را تامین کنیم. زباله منزل آنها را تخلیه کنیم 
و روش های پیشگیری از ابتال به کرونا به ویژه روش های 

ضدعفونی کردن وسایل را  به آنها آموزش دهیم.

وی تصریح کرد: ممکن است نیاز باشد مطالب را برای 
بعضی از سالمندان به  علت کاهش تمرکز و حافظه تکرار 
کنیــم. اخبار کرونا می تواند باعث اضطراب ســالمندان 
شــود همچنین عدم ارتبــاط با محیط خــارج اضطراب 
سالمندان را تشــدید می کند بنابراین از سالمندان سوال 
کنیم تــا نگرانی هایشــان را بهتــر متوجه شــویم و بهتر                          

کمک کنیم.
رئیس دانشــگاه ادامــه داد: به ســالمندان بگوییم که در 
کنارشــان هستیم و دیدار کمتر، برای مراقبت از آنهاست. 
به آنها بگوییم در خانه قدم بزنند یا اگر دسترسی دارند در 
حیاط یا یک مکان خلوت نزدیک منزل ورزش و نرمش 

کنند. بیکاری و بی تحرکی روز باعث بیخوابی شــب می 
شود. از سالمندان بخواهیم خواب روز را محدود کنند.

وی یادآور شد: تنهایی یکی از مشکالت دوران سالمندی 
اســت و در دوران شیوع کرونا چون کمتر از خانه خارج 
می شوند، بیشتر احساس تنهایی می کنند بنابراین بیشتر از 
قبل با آنها تماس تلفنی داشــته باشــیم و در مورد موضوع 
های مختلف صحبت کنیم و فایل های صوتی و تصویری 

سرگرم کننده و آرامش بخش برایشان بفرستیم .
 وی تاکیــد کــرد: کرونا ممکن اســت باعــث ایجاد 
اضطراب و افسردگی یا تشــدید آنها در سالمندان شود 
که عالمت آن ممکن اســت متفاوت باشد و به  صورت 

کرونا ،فرصتي براي تغییر نگاه به سالمندان
راه هاي پیشگیري از کرونا در سالمندان

مشکالت جســمی، بی قراری و حواس پرتی بروز کند 
بنابراین در صورت نیاز سالمندان برای مراجعه به پزشک 

و مشاوره، آنها را همراهی کنیم.
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حیات

1-حداقل زمان جهت احراز حال فعلی در مورد چه مسائلی يکسان می باشد.
الف(مسائل اعتقادی ، اخالقی و اعتیاد                                          ب(مسائل اعتقادی ، اخالقی، سیاسی و اعتیاد            ج( مسائل اعتقادی و اخالقی ، سیاسی ، اجتماعی و اعتیاد                   د( مسائل اعتقادی و اخالقی

2- ماموريت ثابت خارج از کشور از مشاغل...................... محسوب می شود.
الف (حساس                 ب( غیرحساس                        ج( خاص                                         د(هیچکدام

3- میزان در گزينش ..............است و لحاظ آن از وظايف ........... در بررسی اولیه می باشد.
الف( گذشته – هیات مرکزی                       ب( حال فعلی- هسته                        ج( حال فعلی- هیات مرکزی                        د(یکسال- هسته

4- ارکان گزينش کشور به ترتیب :
الف( هیات عالی گزینش، رئیس جمهور ، هیات مرکزی گزینش، هسته های گزینش
ب( رئیس جمهور ، هیات عالی گزینش، هیات مرکزی گزینش، هسته های گزینش
ج( هسته های گزینش، رئیس جمهور ، هیات عالی گزینش، هیات مرکزی گزینش

د(هیچکدام
5( ........................ رياست عالیه گزينش کشور را به عهده دارد.

الف( مدیرهسته                   ب( مسول نظارت و هماهنگی                     ج( رئیس جمهور                       د( رئیس هیات عالی گزینش

منبع مطالعاتی جهت پاســخگويی به سواالت، قانون و آئین نامه اجرايی گزينش می باشد.
شــما می توانید پاسخ صحیح سواالت را به همراه نام و نام خانوادگی، کدملی و  شماره همراه به آدرس hayatkaums@gmail.com  ارسال کنید.

مسابقه گزينش

به مناسبت پانزدهم ديماه، روز گزينش
مصاحبه با مدیر هسته گزینش دانشگاه

لطفا خودتان را معرفی کنید و ســوابق کاری خود 
را بیان نمائید؟

با ســالم، زهرا ســادات خادم هســتم از ســال 1371 به عنوان 
تحقیقگر در هســته گزینش دانشــگاه مشغول بکار شده ام. بیش 
از 10 سال است که بعنوان عضو هسته و مدت سه سال است که 

بعنوان مدیر هسته انجام وظیفه می نمایم.
 نظر شما در خصوص نامگذاری روز گزينش چیست؟

گزینش از جمله برکات و یادگار ارزنده حضرت امام خمینی 
)ره( و ناشــی از مبانی فکری انقالب و اصول فقهی اســالم ناب 

محمدی است. 
شغل خود را با چه انگیزه ای انتخاب کرديد ؟ ) چه 

عاملی باعث شد که اين شغل را انتخاب نمائید؟(
بــا توجه به خصوصیات روحی و اخالقی خــود و خانواده ام، 

خدمت به مردم و کشور را در این واحد تشخیص دادم.
آيا از شــغل خود رضايت داريد؟ چه چیزی باعث 

رضايت بیشتر شما می شود؟
بله - تعامل و همکاری بیشتر بعضی از مدیران و مسئولین محترم دانشگاه

به نظر شما يک خدمتگزار خوب و نمونه بايد چه ويژگی های داشته باشد و کدام ويژگی مهم 
تر است؟

همواره در کار و زندگی به خدا توکل داشته باشد. از وجدانی بیدار برخوردار باشد)خداترس( تا از خالف کاری 
دوری گزیند. متعهد و دلسوز باشد. 

ویژگی مهم تر: داشتن تقوا
رابطه شغل شما با خدمتگزاری به مردم چیست؟

جذب و انتخاب نیروهای انســانی توانمند، متعهد و شایســته می تواند بیشترین خدمت رسانی به مردم به خصوص 
در حوزه سالمت را داشته باشد.

رسالت اصلی حرفه شما چیست؟ 
رسالت خطیر و حساس گزینش شناسایی و جذب و بکارگیری منابع انسانی اصلح و کارآمد است.

با توجه به سوال قبل، اين حرفه با چه شغلی ) چیزی( بیشتر شباهت دارد ؟ 
شبیه قضاوت است. 

تاثیر حرفه شما بر زندگی شخصی و خانوادگی شما چیست؟ 
تذکــر روزانــه ما به داوطلبین در خصوص مســائل مثبت، در روحیه، رفتار و کردار خــود و خانواده مان نیز تاثیر 

داشته است.
نظر خانواده شما راجع به حرفه شما چیست؟

 نظر خانواده این است که شغل سخت، پر مخاطره و پر مسئولیتی است.
اگر به قبل بازگرديد و اين مسئولیت به شما پیشنهاد گردد باز هم آن را انتخاب می کنید ؟

با توجه به جایگاه و قداست گزینش، بله
راجع به سختی ها و شیرينی های شغلتان بگويید؟

افرادی که دچار ضعف اخالقی، اعتقادی، سیاسی ، کارائی و ... می باشند و توسط گزینش راهنمائی و ارشاد می 
گردند و بازخورد مثبت آن را مشاهده می کنیم برایمان فوق العاده شیرین و لذت بخش است. 

سختی ها را در گزینش می توان به دو قسم تقسیم نمود: 1- جسمی 2- روحی، روانی 

برای بدست آوردن اطالعات الزم در خصوص داوطلب 
الزم اســت به محل هــای مختلف مراجعه نمــود و گاهی 
اوقات بایســتی مســافت های طوالنی و یا صعب العبور را 
طی نمود. و یا بعضی از منابع از پاســخگوئی امتناع ورزیده 
و برخورد نامناسبی دارند. و یا در زمان مصاحبه برای احراز 
صالحیت داوطلب باید بســیار تالش نمود و گاهی با درد 
دل نمودن آنها، مشــکالت روحی بــرای مصاحبه گران به 
وجــود می آید. یا با صدور رای منفی بر اســاس ضوابط و 
ابالغ آن به داوطلب  نیز منجر به فشار روحی، روانی زیادی 

می شود  و مخاطراتی را به دنبال دارد.
يک خاطره تلخ و يک خاطره شیرين از دوران 

خدمت بیان کنید ؟
اوایــل خدمتــم در فصل زمســتان، جهت انجــام تحقیق 
)جذب نیروهای بهورز( به اتفاق راننده با یکدستگاه جیپ 
لندروور به یکی از روســتاهای اطراف کاشان رفتیم جاده 
باریکی بود و به علت بارش برف و یخبندان و شــیب زیاد غیر قابل حرکت شــده بود، عالوه بر شــیب زیاد دره 
عمیقی کنار جاده بود در هنگام باالرفتن از مســیر، ماشــین دیگر قادر به حرکت نبود و به ســمت عقب ُســر می 
خورد لحظات وحشتناکی را سپری کردیم. راننده نگران بود و از من خواست ترس به خود راه ندهم و از داخل 
ماشــین بیرون نیایم. لذا با توکل به خدا و توســل به ائمه اطهار)ع( و تالش و مهارت راننده پس از مدتی موفق به 

طی مسیر شدیم. 
شیرین های شغلی: یکی از کارکنان دچار مشکل اعتیاد شده بود که پس از رد صالحیت، عالوه بر اعتیاد دچار 
مشکالت روحی و روانی و بیکاری نیز شد اما پس از راهنمایی و پیگیری های هسته و تالش و پشتکار خود فرد، 

ترک اعتیاد نمود که مجدداً با جذب ایشان موافقت شد و دوباره به کار بازگشت.
مقام ها و افتخاراتی که در حوزه کاری کسب نموده ايد را بیان فرمائید؟

هســته گزینش کاشــان در 6 ســال متوالی در ارزیابی عملکرد و یک دوره در ازریابی برنامه عملیاتی توســط 
کارشناســان محترم هیات مرکزی گزینش وزارت متبوع موفق به کســب رتبه برتر در بین هســته های گزینش 

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شده است .
انتظار شما از مردم و مسئولین چیست؟ 

از مسئولین محترم انتظار می رود ضمن همراهی و پشتیبانی از هسته جهت رفع موانع موجود اهتمام ورزند. 
از مردم انتظار می رود نســبت به تشــخیص جایگاه گزینش در امر شایسته گزینی و ایجاد محیطی سالم و کار 

آمد در جهت پیشبرد اهداف نظام سعی و کوشش بیشتری نمایند.
توصیه به جوانان جويای کار چیست؟

توصیه به جوانان جویای کار: تالش در کســب مهارتهای شــغلی و معنوی به منظور ارتقاء سطح علمی، بینش 
اعتقادی، تعهد و تجربه

 با شنیدن کلمات زير اولین چیزی که به ذهنتان خطور می کند چیست؟
گزینش: پاالیش، انتخاب بهترین ها  -

اصلح: شایسته گزینی  -
والیت فقیه: رکن و ستون نظام  -

انطباق: برابر شدن امور جاری با شرع مقدس  -
جوان: نیروی محرکه، نشاط، قدرت و خالقیت  -
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رئیس مرکز آموزشــي درماني شــهید دکتر بهشــتي کاشــان )بزرگترین مرکز درمانی منطقه شــمال اصفهان( گفت: 
خوشــبختانه با تفکیک شــرایط براي بســتري و پذیرش بیماران کرونایــي و غیرکرونایي، این مرکز با تمــام ظرفیت خود و با 
اجراي شــیوه نامه هاي بهداشــتي، آمادگي الزم را براي ارائه خدمات درماني به همه بیماران اعم از اورژانسی وغیراورژانسی 

دارد.
دکتر ابوالفضل شــجاعي ادامه داد: مردم مي توانند با خیال آســوده براي درمان ســایر بیماري هاي خود به این مرکز مراجعه 
کنند زیرا مســیر درمان بیماران کرونایي کامال از مســیر درمان ســایر بیماران غیرکرونایي جداســت و این بیماران در شرایط 

ایزوله تحت درمان قرار مي گیرند.
وي خاطر نشان کرد: این مرکز از آغاز شیوع ویروس کووید 19 تاکنون بدون هیچ وقفه اي در بخش هاي جداگانه، برخي 
از بیماران مزمن مانند دیابتي، ســرطاني و افرادي که در حوزه بیماري هاي خاص نیاز به خدمات درماني داشــته اند را پذیرش 

کرده و خدمات الزم را به آنها ارائه نموده اســت. 
وي یادآور شــد: با تمهیداتي که انجام شــده، بیماران کرونایي که شرایط اورژانســي دارند و نیاز به خدمات درماني فوري دارند، در پیش تریاژ اورژانس بیمارستان شناسایي و 

بعد از دریافت اقدامات اورژانســي براي دریافت ســایر خدمات به بخش هاي بستري مربوطه ارجاع داده مي شوند.

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر بهشــتی کاشــان، از انجام موفق عمل جراحی حفره حقه ای لگن ) اســتابولوم ( یک بیمار که بر اثر ســقوط از ارتفاع  دچار 
شکســتگی و دررفتگی هر دو ســتون مفصل لگن شــده بود بدون آسیب به اعصاب و عروق عبور کننده از این حفره، خبر داد.

دکتر ابوالفضل شــجاعی افزود: بیمار، مرد 45 ســاله ای بود که دچار حادثه ســقوط از ارتفاع، و توسط اورژانس 115، برای انجام درمان به این مرکز منتقل شده بود. 
وی تصریح کرد: طی هماهنگی با پزشــک متخصص ارتوپدی، بیمار بعد از انجام بررســی های الزم برای جراحی به اتاق عمل جنرال این مرکزمنتقل شــد، که بعد از دو 

ســاعت، عمل جراحی با موفقیت به                        اتمام رســید.
دکتــر شــجاعی ادامــه داد: با حضــور متخصصین با تجربه و متبحر در اتاق عمل و با وجود دســتگاه هــای به روز و جدید برای انجام عمل هــای ارتوپدی در این مرکز، 

بیماران منطقه نیاز به مراجعه به مراکز اســتان ها نخواهند داشــت و کلیه اعمال جراحی ارتوپدی توســط پزشــکان این مرکز با دقت و کیفیت الزم قابل انجام خواهد بود.
وی، با اشــاره به اینکه حفره اســتابولوم قســمتی از استخوان لگن است که با نزدیک شدن به سر اســتخوان ران، مفصل ران را درست می کند، یادآور شد: شکستگی های 
استابولوم جزئی از شکستگی های لگن بوده و از شدیدترین آسیب های سیستم اسکلتی هستند که توسط جراحان ارتوپد درمان می شوند و معموال بر اثر تصادف اتومبیل 

یا سقوط از بلندی به وجود می آیند.
رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر بهشتی کاشان، انجام این عمل را بدون آســیب به اعصاب و عروق بیان کرد و اظهار داشت: جراحی شکستگی های استابولوم 

جزء اعمال جراحی پیچیده و مشــکل ارتوپدی است .
وی اظهار داشــت: در این عمل، از یک طرف قســمت شکســته شــده در عمق لگن قرار دارد و دسترســی به آن سخت است و از ســوی دیگر رگ های بزرگی که از لگن به طرف پا می روند و همچنین عصب های سیاتیک، 

روده و مثانه در نزدیکی محل شکســتگی هســتند که انجام عمل را مشکل می کند.
دکتر شــجاعی تصریح کرد: شکســتگی های اســتابولوم در جوانترها  معموال به دنبال ضربات محکم مانند تصادف اتومبیل یا ســقوط از بلندی و در ســنین باال و افراد مســن بدلیل ضعیف بودن و پوکی استخوان ها، غالبا  بر اثر 

ضربه های خفیف تر مانند یک زمین خوردن ســاده نیز ایجاد می گردد. 
وی توصیه کرد: با انجام مرتب ورزش و مصرف کافی لبنیات، می توانیم اســتخوان های خود را تقویت کنیم و از بروز بیماری پوکی اســتخوان پیشــگیری نمائیم.

رئیس دانشگاه در مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع گفت: وجود دانشگاه علوم پزشکی باید زمینه ساز ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت بهتر برای مردم منطقه 
باشد.

دکتر سید علیرضا مروجی افزود:  محور اصلی فعالیت دانشگاه سالمت جامعه است و رسالت دانشگاه ظرفیت سازی در این راستا است.
وی، با بیان اینکه شرایط کرونا باعث عدم مراجعه مردم به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی شد و این زنگ خطر برای حوزه سالمت است، گفت: عدم مراجعه به موقع مردم 

زمینه ساز عوارض بیشتر در آینده می باشد.
دکتر مروجی، کاهش بستری و مرگ ناشی از ویروس کووید 19 را در شرایط کنونی آرمش قبل از طوفان عنوان کرد و گفت: به موازت این کاهش، با عدم رعایت پروتکل 

های بهداشتی روبه رو هستیم که قطعا با این روند رعایت، میزان ابتال زیادی را در بهمن و اسفند ماه خواهیم داشت.
وی، به انجام و پیگیری برنامه های مختلف در این راســتا به خصوص طرح شــهید قاســم سلیمانی تاکید کرد و گفت: اگرچه در حال حاضر یک پنجم ظرفیت مرکز آموزشی 

درمانی شهید بهشتی به بستری بیماران کرونایی اختصاص یافته است ولی باید مانند گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم تا شاهد افزایش ابتالء این بیماری نباشیم.
رئیس دانشگاه، به اهمیت انسجام و همدلی بین مسئولین و مردم تاکید و تصریح کرد: این انسجام زمینه ساز اعتماد مردم می شود.

وی در ادامه از زحمات آقای دکتر مهرداد فرزندی پور ، معاون سابق توسعه تشکر و با اشاره به سوابق مسئولیتی آقای دکتر حبیب اله مرادی، معاون جدید توسعه اظهار امیدواری 
کرد: ایشان با رفتار مدبرانه و تالش های شبانه روزی در حوزه فعالیت خود موفق باشند.

حجت االســالم و المســلمین علیرضا شــاه فضل، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز در این مراسم، به سخنان امیرالمومنین در زمینه خصوصیات مدیران و مسئولین اشاره و بر راستگویی، تواضع و کنترل چشم 
و گوش برای یک مدیر تاکید کرد.

شایان ذکر است در این مراسم همچنین از زحمات آقای اصغر لقمان، معاون اسبق توسعه دانشگاه و پیشکسوت این حوزه تقدیر شد.

ارائه خدمت به تمام بیماران در بزرگترین مرکز درمانی منطقه شمال اصفهان

انجام موفق عمل جراحی حفره حقه ای استخوان لگن یک بیمار  بدون آسیب به اعصاب و عروق

رئیس دانشگاه در مراسم تکريم و معارفه معاون توسعه عنوان کرد:
وجود دانشگاه علوم پزشکی باید زمینه ساز ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت بهتر برای مردم منطقه باشد
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