
از مقام آوران قرآنی در دانشگاه تقدیر شد

از مقام  آئیــن تقدیــر 
دانشــگاه  قرآنی  آوران 
و محفــل انس بــا قرآن 
بــا حضــور امــام جمعه 
شهرستــــــان  موقــت 
دانشگاه،  رئیس  کاشان، 
نماینده نهــاد نمایندگی 
مقــام معظــم رهبری در 
دانشگاه، معاون فرهنگی 
دانشــجویی و جمعی از 

مسئولین دانشــگاه ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی 
در سالن دکتر قریب دانشــکده پزشکی مورخ ۵ اسفند 

۹۹ برگزار شد.
 رئیس دانشــگاه در این آئین، بر بهره گیری از آموزه 
های موثر بر ســامت بخصوص در دوران شیوع اپیدمی 
کووید ۱۹ تاکید کرد و گفت: می توان از جو فرهنگی 
و قرآنی کاما درست که تاثیر شگرفی بر شرایط روحی 

و روانی جامعه می گذارد در این زمینه استفاده نمود.
دکتر سیدعلیرضا مروجی، با اشاره بر جذب حداکثری 
جامعه دانشــگاهی در فعالیت های فرهنگی و بخصوص 
فعالیت های قرآنی اظهار داشــت: برای تعمیق این برنامه 

ها نیاز به برنامه های بلندمدت داریم.
وی، دو محوری بودن رســالت دانشگاه علوم پزشکی 
را عنوان و خاطر نشان کرد: تلفیق دو امر آموزش و ارائه 
خدمات که از برکات انقاب اســامی می باشــد؛ می 

تواند روز به روز وضعیت موجود را ارتقاء دهد.
دکتر مروجی، از مســئولین و دســت اندرکاران حوزه 
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه و اســاتید، 
کارکنان و دانشــجویانی که باعث شــدند این دانشگاه 

های  دانشــگاه  زمره  در 
قرآنی باشــد؛ تشــکر و 

قدردانی نمود.
و  فرهنگــی  معــاون 
دانشــگاه  دانشــجویی 
نیــز در ادامــه، گزارش 
آماری از جشنواره قرآن 
و عتــرت ارائــه نمود و 
گفــت: دانشــگاه علوم 
برای  پزشــکی کاشــان 

دهمین سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر شده است.
دکتــر حمیدرضا گیاســی، یکی از مهمتریــن برنامه 
های فرهنگی دانشــگاه را توسعه فرهنگ قرآن و عترت 
و احیای ارزش های اســام برشمرد و اظهار داشت: این 
فعالیــت ها در راس برنامــه های عملیاتــی این معاونت                       

قرار دارد.
امــام جمعه موقت کاشــان نیز در این آییــن، در آغاز 
ســخنان خود بر ارتباط حقیقی با قــرآن تاکید نمود و از 
ســه خصوصیت مهم قرآن برای رســیدن انسان به کمال 

نام برد.
حجت االسام محمدرضا اســامی تبار تصریح کرد: 
ارزش انســان بر این اســت که همه به کمــال که همان 
مقام قرب الهی اســت برسند و انتظار می رود انسان برای 

رسیدن به این هدف خود را به مقامات باالتر برساند.
مسئول ســتاد تفسیر شهرســتان در ادامه، عوامل کمال 
را معرفی نمود و بیان کرد: هدایت، بصیرت و ســامت 
نفس باعث به کمال رســیدن انســان می شــود که تمام 
این ویژگــی ها را می توان در قرآن پیــدا نمود و از آن                                

استفاده کرد.

 به همت خیرین سالمت افتتاح شد:
 آزمایشگاه مولکولی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

به همت خیرین سامت، 
آزمایشگاه مولکولی مرکز 
شهید  درمانی  آموزشــی 
دکتر بهشــتی روز جمعه 
مورخ ۹۹/۱2/۹ افتتاح شد.

رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشکـــــــی و خدمات 
درمانــی  بهداشتـــــــی 
کاشــان در این مراسم از 
سامت  خیرین  زحمات 

منطقه به ویــژه از زمان آغاز همه گیری کووید ۱۹ تقدیر و 
تشکر کرد و گفت: این آزمایشگاه به همت خیرین سامت 
»دکتر سید عباس سید مظفری و خانوده زنده یاد حاج عباس 
پهلــوان زاده« با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد و ۵00 میلیون 

ریال به بهره برداری رسید.
دکتر ســید علیرضــا مروجی افــزود: با افتتاح نخســتین 
آزمایشگاه مولکولی شمال استان اصفهان در مرکز آموزشی 
درمانی شهید دکتر بهشتی نیاز به ارسال نمونه به مراکز استان 

نمی باشد.
وی، تشــخیص ســریع، کاهش هزینه و زمان را از دیگر 
مزایای افتتاح این آزمایشــگاه در منطقه برشمرد و تصریح 
کرد: توســعه زیرســاخت ها، آغازی بــرای ارائه خدمات 

باکیفیت تر برای مردم است.
دکتر مروجی، با بیان این که ظرفیت و منابع حوزه سامت 
محدود است، افزود: دولت ها هر قدر هم که در حوزه تامین 
منابع مالی توانمند باشند، باز هم نیازمند ظرفیت های دیگر 

برای کمک در حوزه سامت هستند.
وی با بیان این که هم اکنون بیشترین انجمن های خیرین و 
ســازمان های مردم نهاد را در حوزه سامت داریم، تصریح 

انجمــن ها  ایــن  کــرد: 
فرصتی برای افراد دارای 
توانمنــدی مالــی بــرای 
به حوزه سامت  کمک 

را فراهم  می کنند.
رئیس مرکز آموزشــی 
درمانی شهید دکتر بهشتی 
نیــز در ایــن مراســم از 
سامت  خیرین  زحمات 
تقدیر کرد و اظهار داشت: 
خیرین گرامی از گذشته به خصوص در دوران همه گیری 

ویروس کووید ۱۹ پشتیبان این مجموعه بوده اند.
دکتر ابوالفضل شجاعی، انجام تست های تشخیص سریع 
برای کرونا را یکی از مزایای افتتاح این آزمایشــگاه عنوان 
کرد و گفت: تشخیص بیماری های دیگر مثل سل و ارائه 
جواب آن سریع و به موقع )در یک روز( از دیگر فواید بهره 

برداری از آزمایشگاه مولکولی در منطقه می باشد.
شایان ذکر اســت: آزمایشگاه مولکولی مرکز آموزشی 
درمانی شهید دکتر بهشتی با حضور رئیس دانشگاه، جمعی 
از مسئولین دانشگاه و خیرین سامت به همت اداره سازمان 

های مردم نهاد به بهره برداری رسید.
گفتنی است پیش از افتتاح این آزمایشگاه، آزمایشگاه 
پزشکی مرکز آموزشــی و درمانی شهید دکتر بهشتی با 
دو بخش تشــخیص طبی و پاتولوژی ) آســیب شناسی (                     

فعال بود.
در آزمایشگاههای پزشکی مرکز آموزشی درمانی شهید 
بهشتی عاوه بر انجام آزمایشات تشخیصی برای بیماران 
بستری در این مرکز، برای بیماران مراجعه کننده سرپایی 

هم آزمایشات مورد نیاز انجام می شود.

سال بیست و سوم، شماره 170، اسفند ماه 1399نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

رئیس دانشگاه در مراسم تقدیر از خیرین آران و بیدگل:
خیرین نسبت به چالش ها و مشکالت جامعه بی تفاوت نیستند

 فعالیت های مشترک بین دو دانشگاه
 علوم پزشکی و دانشگاه کاشان

راهکاری  جهت رفع مشکالت مردم

باروری 68 زوج نابارور
 با درمان نازایی 

و روش های کمک باروری

 انجام بیش از 40 هزار خدمت سی تی
اسکن در یکسال گذشته

در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

درخشش دانشجویان دانشگاه
در المپیاد علمی دانشجویان 

علوم پزشکی 

 نجات جان بیمار کاشانی
 با عمل آنژیوپالستی

در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
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به یادبود شهدای مدافع سالمت کاشان؛
سه اصل نهال در دانشگاه علوم پزشکی کاشان غرس شد
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حیات

رئیس دانشگاه در مراسم تقدیر از خیرین آران و بیدگل:
خیرین نسبت به چالش ها و مشکالت جامعه بی تفاوت نیستند

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: خیرین 
نسبت به چالش ها و مشکات جامعه بی تفاوت نیستند.

دکتر سید علیرضا مروجی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱2/3 
در مراسم تقدیر جمعی از خیرین حوزه سامت شهرستان 
آران و بیدگل افزود: خیرین کســانی هستند که در کنار 
زندگی شــخصی، دغدغــه های زندگی، مشــکات و 
نیازهای خود، نسبت به چالش ها و مشکات سایر افراد 
جامعه حســاس بوده و با بخشــندگی و ســخاوت سعی 
دارند با روش های خیرخواهانه از مشــکات نیازمندان 
کم کنند، شــرایط رفاهی مناسبی را برای آنها در جامعه 
فراهم آورند تا همه افراد جامعه با برخورداری از برابری 

اجتماعی و بدون محرومیت زندگی کنند.
وی تصریح کرد: مبارزه با همه گیری ویروس کووید 
۱۹ امــری ادامه دار اســت و همیشــه در حــال مبارزه با 

عوامل تهدید کننده سامت هستیم.
دکتر مروجی، با اشاره به اینکه بسیج مردمی در جریان 
مبــارزه با کرونا همــراه و همیار حوزه ســامت بوده و 

هست، ادامه داد: برای مقابله با همه عوامل تهدید کننده 
سامت نیازمند مشارکت مردم هستیم و خیرین بزرگوار 

نماینده بسیار ارزشمندی از بسیج مردمی هستند.
رئیس دانشــگاه ابراز امیدواری کرد: به برکت یکسال 
مبارزه با کرونا انواع امکانات با کمک دولت و حمایت 
خیرین بزرگوار فراهم شد که این امر باعث تقویت زیر 

ساخت های منطقه در حوزه سامت گردید.
معاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه نیز در این 
جلسه، مقابله با ویروس کرونا را به زمان جنگ تحمیلی 
تشبیه کرد و گفت: در آن زمان مردم با جان ومال خود 
از ســرزمین خویش دفاع کردند و هم اکنون نیز خیرین 
منطقه عاوه برجان ومال با آبرو از ســرزمین خود دفاع 

کرده و به یاری حوزه سامت شتافتند.
دکتر حبیب اهلل مرادی، همت و غیرت مردم شهرستان 
های کاشان و آران بیدگل را ستودنی برشمرد و افزود: 
کارنامــه خیرین این منطقه در حوزه ســامت همیشــه 

درخشان  بوده است.

رئیس اداره ســازمان های مردم نهاد و خیرین سامت 
نیــز در ایــن نشســت، ضمــن تشــکر ویــژه از خیرین 
بزرگــوار منطقــه گفت: ایــن خیرین با مناعــت طبع و 
اعمال خداپســندانه و خیرخواهانــه خویش به صورت 
داوطلبانه و جهادی ، حوزه ســامت را در بحران کرونا                      

یاری کردند.
دکتر فاطمه عطوف، با اشاره به شرایط مناسب مراکز 
درمانی از لحــاظ تجهیزات اظهار امیــدواری کرد: در 
زمینه مــددکاری بیمــاران بی بضاعت که مشــکل در 
ترخیص از بیمارســتان های دولتــی را دارند از ظرفیت 

خیرین به شیوه های گوناگون استفاده نماییم.
وی تصریــح کرد: مبالغ اهدا شــده از ســوی خیرین 
ســامت برای خرید تجهیزات پزشــکی پیشرفته مورد 
نیــاز مراکز آموزشــی درمانی دانشــگاه صرف شــده 
کــه صورت و مــوارد مصرف این کمک هــا در اداره 
ســازمان های مــردم نهاد و خیرین ســامت دانشــگاه                                   

موجود می باشد.

دکتر اعظم باقری سرپرســت شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیدگل نیز به دوران ســخت ابتدای بحران کرونا 
اشاره کرد و گفت: خیرین از ابتدای این بحران پشتوانه 

و تکیه گاه بزرگی برای حوزه سامت بودند.
الزم به ذکر اســت: در این مراسم با اهدای لوح تقدیر 
و هدایای ویژه از اقدام نیک خیرین در راســتای یاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان به ویژه از آغاز همه 

گیری ویروس کووید ۱۹ قدردانی شد.

نجات جان بیمار کاشانی با عمل آنژیوپالستی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

رئیس مرکز آموزشي درماني شهید بهشتي کاشان، از نجات 
جان بیمار 4۹ساله کاشــاني دچار ایست قلبي با تاش کادر 

درماني و اعضاي تیم درماني کد 247 بیمارستان خبر داد.
دکتر ابوالفضل شجاعي افزود: این بیمار با سابقه مشکل 
قلبي و درد قفسه سینه به یکي از مراکز درماني خصوصي 
در کاشــان مراجعه مي کند که پــس از انجام معاینات و 

اقدامات درماني به علت شرایط حاد ر به این مرکز اعزام و 
در اورژانس پذیرش مي شود.

وي تصریح کرد: با تشــخیص پزشــکان اورژانس این 
مرکز، کــد 247 )مدیریت درمان بیمــاران قلبي( فعال و 
بافاصله بیمار با کادر درماني به بخش آنژیوگرافي منتقل 

شد تا اقدامات درماني بعدي براي وي انجام شود.
دکتر شجاعي یادآور شد: این بیمار پس از انتقال از بخش 
اورژانس بیمارســتان به بخش کت لب و طبق پروتکل و 
دســتورالعمل برنامه درمان ســکته حاد قلبي، توسط تیم 
آنکال کد 247 تحت عمل آنژیوگرافي و آنژیوپاســتي 
قرار گرفت که بافاصله عمل آنژیوپاستي جهت بازکردن 
رگ مسدود شده انجام گرفت که در نهایت این عمل در 

مدت زمان یک ساعت با موفقیت به پایان رسید .

دکتر شجاعي اظهار داشــت: بیمار جهت ادامه درمان و 
طي دوره نقاهت به بخش هاي آي ســي یو قلب و ســي 
ســي یو منتقل گردید و بعد از ســپري کردن طول درمان 
خود، با وضعیت عمومي خوب و هوشیاري کامل ، بیمار 

ترخیص شد.
گفتني است: بخش آنژیوگرافي این مرکز به عنوان یک 
بخش فعــال در زمینه درمان بیماریهای قلبی با پزشــکان 
فوق تخصص و پرســتاران متخصص، در راســتاي تحقق 
اهداف بیمارســتان و همســو با سیاســت ها و راهبردهاي 
تدوین شــده توسط وزارت بهداشت از سال ۱38۹ شروع 
به فعالیت کرده اســت. این بخش بــا بهره گیري از دانش 
روز پزشــکان فلوســبپ و فوق تخصص و متخصص در 
زمینه بیماریهای قلب و عروق با اســتفاده از پیشرفته ترین 

تجهیــزات آنژیوگرافي و آنژیوپاســتي، خدمات متنوع 
و منحصر به فردي را شــامل آنژیوگرافي و آنژیوپاستي 
)رنــال، کاروتید، انــدام تحتانــي(، آنژیوگرافي کرونر و 
کرونال، آنژیوپاســتي، انواع ICD گذاري و انواع پیس 

گذاري، به بیماران ارائه مي دهد.
پزشــکان این مرکز با انجــام اقدامــات مداخله ای که 
بســیاری از آنها بدون جراحی می باشــد بر سیستم قلب و 
عروق بیماران از جمله بازگشــایی عروق قلب و اندامها از 
طریق عروق دست و پا  بوسیله استنت )فنر( و بالون  بدون 
عمل قلب باز و بازگشایی دریچه های تنگ قلب با بالون 
و بستن حفرات و سوراخهای داخل قلبی باز مانده از دوره 
جنینی به درمان بیماریهای قلبی و بازیابی سامت بیماران 

کمک می کنند.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی عنوان کرد:
انجام بیش از 40 هزار خدمت سی تی اسکن در یکسال گذشته در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

رونمایی از دومین دستگاه ونتیالتور اهدایی یک نفر خیر به مراکز درمانی کاشان

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر بهشــتی 

دســتگاه ونتیاتور اهدایي مهندس علي ســعیدي، خیر 
آموزش عالي دانشگاه کاشــان در جلسه مشترک هیات 
رئیسه دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

بهداشتي درماني کاشان رونمایي شد.
 با شــیوع ویروس کرونا این خیــر نیکوکار تاکنون دو 
نمونه از این دســتگاه را خریداري و به مراکز آموزشــی 

درمانی منطقه کاشان اهدا نموده است.

کاشان از انجام بیش از 40 هزار خدمت سی تی اسکن 
در واحد تصویربرداری این مرکز در یکســال گذشته 

خبر داد.
 دکتر ابوالفضل شجاعی در این باره گفت:در دوران 
افزایــش بیماران مبتــا به کوویــد ۱۹، در طول یک 
شــبانه روز به طور میانگین بیش از 200 بیمار بســتری 
و ســرپایی در واحد تصویربرداری از خدمات سی تی 
اســکن بهره مند می شدند، که این تعداد در نوع خود 

بی سابقه بود.
وی افزود: با توجه به شیوع کرونا و ضرورت استفاده 
از دستگاه ســی تی اســکن جهت کمک به تشخیص 

الزم به ذکر است: مهندس علی سعیدی یکی از خیرین 
ارجمند دانشــگاه کاشــان به حامیان مردمی کاشــان در 
مقابله با بیماری کرونا نیز کمک هایی اهداء کرده است.

 ونتیاتور)Ventilator( یا دســتگاه تنفس مصنوعي، 
دستگاهي است که با توجه به شرایط بیمار به عمل تنفس 
کمــک مي کند و یا بــراي بیماراني که قــادر به تنفس 

نیستند، تنفس را به صورت کامل انجام مي دهد. 

این بیماری، این دســتگاه جدید واحد تصویربرداری، 
توســط سازمان بهداشت جهانی و با مساعدت و تاش 
های وزارت بهداشــت و مســئولین دانشــگاه، به این 

مرکز تحویل داده و راه اندازی شد.
رئیس مرکز آموزشــی درمانی شهید دکتر بهشتی به 
مزیت های دســتگاه ۱6 اسایس جدید سی تی اسکن 
این مرکز برای تشــخیص بیماری مراجعین بخصوص 
کووید ۱۹ اشاره و تصریح کرد: سرعت در انجام انواع 
ســی تی اســکن، مجهز بودن به قابلیت تصویربرداری 
مخصوص کووید ۱۹، کاهش ۱6 برابری انتقال اشــعه 
به بیمار نسبت به دســتگاه های مشابه، انجام انواع سی 

دستگاه ونتیاتور به نحوي طراحي شده است تا هواي 
قابل تنفس )در صورت نیاز هوا با درصد اکسیژن بیشتر( 
را به داخل ریه ها بفرستد و سپس دي اکسید کربن را از 

ریه ها خارج کند.
 از دســتگاه هاي ونتیاتور بــه صورت عمده در بخش 
هــاي مراقبت ویژه، اورژانس و بیهوشــي بیمارســتان ها 

استفاده مي شود.

تی آنژیو و در مجموع داشــتن ایمنی و تشخیص دقیق 
تصویربــرداری بــرای انواع بیماری هــا را می توان از 

مزیت های این دستگاه پیشرفته برشمرد.
وی بــا اشــاره به اســتمرار دیگــر خدمــات بخش 
تصویربــرداری در شــرایط کنونی اظهار داشــت: از 
آغاز بحران کوویــد ۱۹ تاکنون ضمن رعایت همه ی 
  MRI،پروتکل های اباغی، بخش های ســونوگرافی
و رادیولوژی نیــز فعال بوده و به بیمــاران و مراجعین 
خدمــات ارائه داده و جهت حفظ ســامت مراجعین، 
دســتگاه هــای تصویربــرداری مجزا جهــت بیماران 

کووید۱۹ ، اختصاص یافته است.
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حیات

نشست خانه مشارکت مردم در سالمت برگزار شد

نشست خانه مشارکت مردم در سامت با حضور رئیس 
دانشگاه علوم پزشکي کاشان، رئیس سازمان هاي مردم 

نهاد دانشگاه، مســئول دبیرخانه شوراي سامت و امنیت 
غذایي دانشگاه، روساي تشکل هاي کاشان و ... در سالن 

دکتر محمد قریب برگزار شد.
دکتر ســید علیرضا مروجــی، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکي و خدمات بهداشــتي درماني کاشــان در این 
نشســت ضمــن تبریــک والدت حضرت علــي)ع( و 
بزرگداشــت روز مرد در خصــوص موضوع اجتماعي 
شدن سامت، تشریح بعد ســوم سامت، سابقه تشکل 
هاي مردمي و اجتماعي در کاشان و لزوم تشکیل و راه 
اندازي خانه مشارکت مردم در سامت با توجه به همه 

گیري بیماري کرونا سخناني را بیان کرد.
رئیس ســازمان هاي مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکي 

و خدمات بهداشتي درماني کاشان نیز در این جلسه، به 
تشریح جایگاه خانه مشــارکت مردم در سامت، اداره 
ســازمان هاي مردم نهاد و خیرین ســامت و همچنین 
شوراي هماهنگي مشــارکت مردم در سامت دانشگاه 

پرداخت.
دکتر فاطمه عطوف، بر نقش همدلي و همراهي تشکیل 
هاي مردمي شهرســتان در ایام کرونا و ســازماندهي و 
تشکیل ساختار منســجم نظام مند خانه مشارکت مردم 

تاکید کرد.
 دبیر شــوراي ســامت و امنیت غذایي و کارشــناس 
مســئول سامت روان معاونت بهداشــتي دانشگاه علوم 
پزشــکي و خدمات بهداشــتي درماني کاشان و رئیس 

فعالیت های مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان 
راهکاری جهت رفع مشکالت مردم و ارائه خدمات با کیفیت تر 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، بر انجام فعالیت 
های مشــترک بین دو دانشــگاه علوم پزشکی کاشان و 
دانشگاه کاشــان در زمینه های آموزشــی، تحقیقات و 

فناوری، امور دانشــجویی و فرهنگی، حوزه بهداشت و 
درمان و ... جهت رفع مشکات مردم تاکید کرد.

دکتر سید علیرضا مروجی در نشست مشترک اعضای 
هیات رئیســه دانشگاه کاشــان و دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان گفت: نگاه دانشگاه علوم پزشکی کاشان به این 
جلسات مشــترک رفع مشــکات مردم شهرستان های 
کاشــان و آران و بیدگل و ارائه خدمــات باکیفیت تر 

می باشد.
وی، در ادامــه افزود: این نشســت ها بعد از یکســال 
همفکــری و همکاری های مشــترک بین دو دانشــگاه 
شــروع شــده و در این زمینه برنامه ریــزی های خوبی 

صورت گرفته است.
دکتر مروجــی اظهار امیدواری کــرده این همکاری 
های مشــترک ادامه پیدا کند و نگاه مجموعه دانشــگاه 
علوم پزشکی کاشــان به صورت اقدام گذرا نمی باشد 

بلکه به حرکت و جریان مداوم تاکید دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان یادآور شد: شیوع 
ویروس کووید ۱۹ نشــان داد همان طور که همیشه بیان 
می شد ســامت مقوله ای است که حفظ و ارتقای آن 
نیازمند همکاری و تعامل همه ســازمان ها و مردم است 
و فقــط 2۵درصد از آن در اختیار وزارت بهداشــت و 

دانشگاه های علوم پزشکی است.

وی، در ادامه به سابقه و موفقیت های دانشگاه کاشان 
در منطقه اشــاره و تصریح کــرد: دایر نمودن میز آینده 
پژوهی و فرهنگ سرای دانشجو دو فعالیت بسیار خوب 
دانشــگاه کاشان اســت که می تواند الگویی برای بقیه 

دانشگاه ها باشد.
شــایان ذکر اســت: امضای تفاهم نامه های همکاری 
های مشــترک بین دانشــگاه کاشان و دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، تفاهم نامه 
همکاری و بهره برداری متقابل از خدمات آزمایشگاهی 
و کارگاهی و رونمایی از یک دستگاه ونتیاتور اهدایی 

خیرین از جمله برنامه های این نشست مشترک بود.

خانه مشــارکت مردم در ســامت کاشــان نیــز به بیان 
مطالب خــود پیرامــون موضــوع توانمندســازي خانه 
مشارکت مردم و ساختار آن و لزوم بهره گیري از توان 

تشکل ها در انتقال پیام سامت در جامعه پرداختند.
شــایان ذکر اســت: در پایــان جمعــي از نمایندگان 
تشکیل هاي مردمي نیز به تبادل نظر، ارائه پیشنهادات و 
راهکارهــاي عملي در خصوص تداوم همکاري نکاتي 

بیان کردند.
گفتنــي اســت: انتقــال پیــام ســامت در جامعــه و 
دریافــت پیشــنهادات، انتقادات و مشــکات مردم در 
موضوع ســامت از اهــداف خانه مشــارکت مردم در                                

سامت است.

چهارمین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال جاری برگزار شد

شــصت و دومین جلســه هیــأت امناء دانشــگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کاشان با محوریت 
گزارش حسابرسي ســال ۱3۹8 با حضور دکتر ابراهیم 
گلمکاني، نماینــده وزیر و دبیر هیأت هاي امناء مجامع 
و شوراها، رئیس دانشگاه و اعضاي هیأت امناء در روز 
شــنبه دوم اســفند ماه ۱3۹۹ در تهران، محــل دبیرخانه 
مرکزي هیأت امناء وزارت بهداشــت، درمان وآموزش 

پزشکي با رعایت پروتکل هاي بهداشتي برگزار شد.
 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکي و خدمات بهداشــتي 
درماني کاشــان در ابتداي این نشست، ضمن خیرمقدم 

و تبریــک انتصاب دکتــر ابراهیم گلمکاني به ســمت 
نماینده مقام عالي وزارت و دبیر هیأت هاي امناء مجامع 
و شــوراها و گرامیداشت یاد و خاطره عضو فقید هیأت 
امناء دانشــگاه شهید مدافع ســامت »دکتر محمد زارع 
جوشقاني«، زحمات پرســنل حوزه سامت در شرایط 

همه گیری ویروس کووید ۱۹ را قابل ستایش دانست.
دکتر ســید علیرضا مروجي در ادامه، گزارش اجمالي 
از معرفي دانشگاه، اهم اقدامات و دستاوردهاي دانشگاه 
در ســال ۱3۹۹ و وضعیــت کوویــد ۱۹ در کاشــان را                      

ارائه کرد.

این گزارش حاکیســت: در ادامه این جلســه گزارش 
حسابرسي سال ۱3۹8 دانشگاه توسط حسابرس منتخب 
ارائــه و عملکرد مطلوب مالي دانشــگاه مــورد تأیید و 

تصویب اعضا هیأت امناء قرار گرفت.
الزم به ذکر اســت: بررســي و تصویب پیشــنهادات 
اختصاصي و مشــترک از دیگر موضوعات این جلســه 

بود.
همچنین در این نشســت نماهنگي جهت گرامیداشت 
یاد شــهید مدافع ســامت »شــهید دکتر محمد زارع« 
رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارائه گردید.

در مراسم تکریم و معارفه مدیر امور فرهنگي دانشگاه عنوان شد :
اهمیت برنامه ها و موضوعات فرهنگي کمتر از کارهاي عمراني و زیربنایي نیست

رئیس دانشگاه اظهار داشت: اهمیت برنامه ها و موضوعات 
فرهنگی کمتر از کارهای عمرانی و زیربنایی نیست.

دکتر ســید علیرضا مروجی، روز دوشنبه 2۵ اسفند ۹۹ 
در جلسه شــورای فرهنگی دانشگاه ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه افزود: کار فرهنگی نیز از جنس کارهای زیربنایی 

و اساسی است.
دکتــر مروجــی گفــت: صرف وقــت و اعتبــار برای 
موضوعات و فعالیت های فرهنگی هزینه کردن نیســت 

بلکه سرمایه گذاری است.
رئیس دانشــگاه، از وظیفه مداری دکتر محمد حســین 
صالحی مدیر ســابق امور فرهنگی دانشگاه قدردانی و با 
اشــاره به ســوابق محمد جهاندار، مدیر جدید این حوزه 
اظهار امیدواری کرد: با خاقیت و جذب مخاطب بیشتر 

بتواند زحمات و تاش های شبانه روزی مدیران قبلی را 
به ثمر برساند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز در این جلسه، 
با اشــاره به محدودیت های کرونایی در ســال گذشــته 
گفت: در اوایل محدودیت های کرونایی، وقفه کوتاهی 
در برنامــه های فرهنگی به وجــود آمد که با عاقمندی 
همــکاران و جامعه دانشــگاهی برنامه هــای فرهنگی با 

قدرت ادامه یافت.
دکتر حمیدرضا گیاســی افزود: حــوزه فعالیت های 
فرهنگی بجز تشکل ها و کانون های دانشجویی در حیطه 

کارکنان و اعضای هیات علمی نیز کار خواهد کرد.
وی بــر همکاری کلیه واحد هــای معاونت فرهنگی و 
دانشجویی تاکید و اظهار داشت: این همدلی ها بر کیفیت 

برنامه ها می افزاید و امیدواریم مشــارکت دانشــجویان، 
کارکنان و اعضای هیئت علمی در برنامه های فرهنگی و 

حتی ورزشی دانشگاه افزایش یابد.
دکتر گیاسی،  هدف از انجام فعالیت ها و فعال نمودن 
دانشجویان را تک بعدی نبودن دانشجویان دانست و بیان 
کرد: دانشــجویان باید در این دوران از حداکثر ظرفیت 
های علمی، فرهنگی و ورزشــی استفاده نمایند تا بتوانند 
درد اجتماع را درک نمایند و احســاس مســئولیت را در 

خود تقویت کنند.
سرپرست جدید مدیریت امور فرهنگی دانشگاه در این 
نشست گفت: فضای رقابتی صادقانه، خالصانه و پویا میان 
تشکل ها و کانون های دانشجویی می تواند بستری برای 

پرداختن به ابعاد مختلف حوزه فرهنگ ایجاد کند.

محمد جهاندار در خصوص شیوه های جذب حداکثری 
دانشجویان و مشــارکت آن ها در فعالیت های فرهنگی 
گفت: برای موفقیت در این راه باید از شیوه های تربیتی 

اهل بیت و نظام فکری مقام معظم رهبری الگو گرفت.
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برگزاری کمیته کاهش مرگ و میر کودکان یک تا 59 ماهه

در راســتای کاهش مرگ و میر خارج بیمارســتانی 
کودکان، کمیته مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه 
در معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 

برگزار شد.
 معاون بهداشتی دانشگاه گفت: شاخص های مرگ 
و میر و مراقبت های بهداشــتی کودکان یکی از مهم 
ترین شــاخص هایی است که نشان دهنده ارزش های 
حاکم بر جامعه بوده و میزان توســعه و رفاه هر کشور 

را نشان می دهد.
دکتر مهدی دالوری افزود: اداره ســامت کودکان 

چند ســالی اســت اقــدام بــه طراحی نظام کشــوری 
مراقبــت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه نموده اســت که 
بر اســاس آن تمامی موارد مرگ گزارش، پرسشنامه 
هــای آن تکمیــل و در کمیتــه هــای مــرگ و میــر 
بیمارستانی  بیمارســتانی، خارج  دانشگاهی،  کودکان 

و شهرستانی مطرح می گردد.
ایمنــی کــودکان در اتومبیــل )نشســتن در عقــب 
اتومبیــل و بســتن کمربند ایمنــی( و تاکید بر اجرای 
قانون مربوطه، قانون اســتفاده از کاه ایمنی و ســوار 
نکــردن کودک بــه موتور ســیکلت، مطرح شــدن 

علــل ترافیکی مــرگ کودکان در شــورای ترافیک 
فرمانداری ها، بررســی امنیت محل و تجهیزات خانه 
هــای بازی کودکان، مهد کــودک ها و پارک های 
بازی، اســتفاده از کاه ایمنی، کفش مناسب و ... در 
هنگام دوچرخه ســواری و موتورســواری کودکان، 
پیشگیری از مســمومیت های ناشی از مصرف شربت 
متادون از طریق آموزش به خانواده ها و ایمن سازی 
اســتخرهای ذخیره آب و کشــاورزی بدون حفاظ به 
منظور پیشــگیری از غرق شــدگی کودکان از موارد 

مطروحه در این نشست بود.

به یادبود شهدای مدافع سالمت کاشان؛
سه اصل نهال در دانشگاه علوم پزشکی کاشان غرس شد

به یادبود شــهدای مدافع ســامت کاشــان و به مناسبت 
هفته منابع طبیعی و با هــدف ترویج فرهنگ درختکاری 
با حضور آیت اهلل ســلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
کاشان، فرماندار شهرستان کاشان و روسای دانشگاه علوم 
پزشکی و اداره منابع طبیعی کاشان سه اصل نهال نارنج در 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز جمعه مورخ ۹۹/۱2/۱۵ 

غرس شد.
 نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشــان در این 

مراسم، به توجه شایان فرهنگ ایرانی و اسامی به طبیعت 
اشــاره کرد و گفت: امروز در کتاب قطور شــهادت نظام 
الهی ما، آذین بخش شــهادت این ایام شــهدای سامت 

هستند.
 رئیس دانشــگاه نیز در این آیین اظهار داشــت: کاشت 
سه نهال به یاد شهدای مدافع سامت شهیدان دکتر محمد 
زارع جوشقانی، دکتر مجید فرهاد و محسن خادم در جوار 

گلزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.

 دکتر سید علیرضا مروجی افزود: این اقدام در در راستای 
گرامیداشــت مجاهدت ها و پاسداشــت زحمات پرسنل 
حوزه ســامت در مقابله با همه گیری ویروس کووید ۱۹ 

صورت پذیرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این آیین گفت: 
ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز در جامعه 
از عوامــل مهم کاهش آلودگی هــوا و در نتیجه افزایش 

شادابی و ارتقاء سامت جامعه است.

باروری 68 زوج نابارور با درمان نازایی و روش های کمک باروری

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر بهشــتی 
کاشــان گفت: از ابتدای تیرماه ســال جاری 68 زوج 
نابارور، طی فرآیند درمان نازایی و روش های کمک 
باروری، در بخــش نازایی و نابــاروری این مرکز، به 

باروری تثبیت شده دست یافتند.  
دکتــر ابوالفضــل شــجاعی افــزود: ایــن بخش طی 
یکسال گذشته و در بحران سخت کوید ۱۹، با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و با حضور پزشکان متخصص 

و کادری مجرب، با بهتریــن خدمات درمان نازایی و 
روش هــای کمک باروری، به مراجعین خدمات ارائه 

کرده است.
وی با اشــاره به این که بخش نابــاروری این مرکز با 
بهره گیری از بهترین و بروزترین دســتگاه های درمان 
ناباروری و اتاق عمــل مجزا، همه روزه آماده پذیرش، 
ویزیــت و خدمت رســانی به زوج های نابارور اســت، 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه حدود ۱0 تا 20 درصد 

زوج های جامعه با مشــکات ناباروری مواجه هستند، 
این مرکز تخصصی به عنوان تنها مرکز پذیرش و درمان 
زوجین نابارور در شــمال استان اصفهان می باشد که با 
بهره گیــری از بهترین تجهیزات، آمادگی کامل جهت 

ارائه خدمات درمانی به زوج  های نابارور می باشد.
دکتر شجاعی تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد 
مراجعین بــه این مرکز و حمایــت ۹0 درصدی هزینه 
هــای مالی درمــان زوج های نابارور توســط وزارت 

بهداشــت، مراجعین هزینه های بسیار کمتری نسبت به 
مراکــز خصوصی پرداخت می کننــد که این مهم می 
تواند دغدغه این عزیزان را در ادامه مسیر درمان بسیار 

کاهش دهد.
وی در پایــان یــادآور شــد: کلیه خدمات مشــاوره 
ناباروری، ویزیت، اعمال جراحی تخصصی، آزمایش، 
ســونوگرافی و ... بــرای مراجعیــن بــه نــرخ دولتــی                                                                                            

محاسبه می گردد.

به مناسبت روز شهداء و روز جانباز صورت گرفت:
دیدار جمعی از مسئولین دانشگاه با خانواده شهدا و جانبازان

به مناســبت روز شهداء 22 اســفند ماه، و همزمانی 
آن بــا ایــام آغازین ماه شــعبان و فرارســیدن موالید 
شــعبانیه، جمعــی از مســئولین دانشــگاه بــا خانواده 
شــهیدان شریف و جابری صفدر و دو تن از جانبازان 
شــاغل در دانشــگاه دکتــر مجید اســماعیلی و ناصر 

دیدار کردند. قاسمی 
مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشگاه دراین دیدار، ماقات با خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران را گامی در جهــت ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت و افتخاری بزرگ دانست.
حجت االسام و المسلمین علیرضا شاه فضل گفت: 
خانواده های معظم شــهدا، جانبــازان و ایثارگران به 
واســطه حضوری موثــر و شــجاعانه در عرصه های 
ســخت و دشــوار دوران دفــاع مقــدس و خدمــات 
گرانقدرشــان در ســالهای انقاب به عنوان ســرمایه 

های ارزشــمند نظام اسامی محسوب می شوند.
وی افزود: صبر و اســتقامت شــهدا و خانواده معزز 
آنان ســتودنی اســت و بایــد در شــرایط تحریم های 

ظالمانه و جنــگ اقتصادی از صبر آنان الگو بگیریم.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه، این 
دیدارهــا را گامــی موثر در راســتای ترویج فرهنگ 

ایثار و شــهادت دانست و بر تداوم آن تاکید کرد.
الزم به ذکر اســت: در ایــن دیدار خانــواده معزز 
شــهدا به بیان ویژگی ها و خاطرات شهیدان سرافراز 
و جانبــازان عزیــز به بیــان خاطــرات دوران جنگ 
تحمیلــی پرداختنــد و در پایان با اهدا لــوح تقدیر و 

هدیه از زحمات این عزیزان تقدیر شد.

نشست رئیس دانشگاه با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان 

بــه مناســبت هشــتم اســفندماه روز بســیج جامعــه 
پزشــکی رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشــان با رئیس سازمان بسیج جامعه 
پزشــکی استان اصفهان در سالن شــهداء ستاد مرکزی                              

دیدار کردند.
دکتر ســید علیرضــا مروجی رئیس دانشــگاه در این 
دیدار، ضمن تقدیر و تشــکر از بسجیان در طرح شهید 
ســلیمانی و کانون بســیج اســتادان و جامعه پزشــکی 
دانشــگاه، از همکاری بســیج در طرح هــای  مختلف 

استقبال کرد.
دکتر مجتبی کرباســی رئیس بســیج جامعه پزشکی 
اســتان اصفهان نیز در این دیدار گفت: بســیج جامعه 
پزشکی در راستای رســالت خود برای حفظ و ارتقاء 
ســامت جامعه و کمک به مجموعه بهداشت و درمان 
در کشــور اعام آمادگی کرده است تا اعضای بسیج 
جامعــه پزشــکی بــه یــاری کادر پزشــکی و درمانی 
مجموعه وزارت بهداشــت و دانشــگاه علوم پزشکی 

بشتابند.

دکتر محمد افشــار مســئول کانون بســیج استادان و 
جامعه پزشــکی دانشگاه نیز در این جلسه، گزارشی از 

اقدامات این کانون را ارائه کرد.
وی، همچنین پس از بازدید از محل کانون و  بررسی 
عملکرد آن، با فرمانده ســپاه دیدار و در جلســه هیات 
اندیشه ورزان مربوطه شرکت کردند.                                         

این دیدار به منظور بازرسی از طرح شهید سلیمانی و 
عملکرد کانون بســیج استادان و جامعه پزشکی کاشان 

درسال جاری صورت گرفت.
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کسب رتبه چهارم در اولین المپیاد مجازی ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

چطور مقاومت بدن خود را باال ببریم

معاون دانشــجویی فرهنگی دانشگاه، از کسب رتبه 
اولین  چهارم توسط دانشــجویان دختر دانشــگاه در 
دانشــجویان  هــای همگانی  المپیــاد مجازی ورزش 

دانشــگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.
دکتر حمیدرضا گیاســی گفــت: در اولین المپیاد 
همگانــی مجازی دانشــجویان دانشــگاه  های علوم 
پزشکی کشــور که از تاریخ ۱۱ اسفندماه آغاز شد، 
تیم دارت دانشــجویان دختر دانشگاه توانست از بین 

کارشناس ارشد تغذیه با اشاره به هوای آلوده این روزها 
بــه بیان نکاتی بــرای افزایش مقاومت بــدن در برابر این 

هوای آلوده پرداخت.
جواد محمودی با معرفی چنــد ریز مغذی که می تواند 
بدن انسان را در هنگام آلودگی هوا محافظت کند، گفت: 
پنج ریزمغذی وجود دارد کــه بدن را در هنگام الودگی 

هوا محافظت می نماید.
وی، ویتامینC را یکی از قوی ترین آنتی اکســیدان ها 
برای بدن معرفی کرد و اظهار داشت: این ویتامین محلول 

26 دانشــگاه رتبه چهارم را کسب کند.
وی افزود: در مرحله گروهی تیم کاشــان توانست 
با دو برد مقابل دانشــگاه های علوم پزشکی ایام و 
ایران به عنوان اول گروه بــه مرحله بعد صعود کند.

دکتــر گیاســی تصریــح کــرد: در  ادامــه و در 
مرحلــه یــک شــانزدهم با بــرد مقابل تیم دانشــگاه 
تبریــز به جمع هشــت تیم صعود کــرد و در مرحله 
یک چهارم نهایی از ســد تیم شــهرکرد گذشت. در 

در بــدن می تواند رادیکال هــای آزاد را از بین ببرد و در 
ســبزیجات و میوه هایــی مانند کرفس، کلــم بروکلی، 
اسفناج، گوجه فرنگی، لیمو شــیرین، نارنگی، پرتقال و 

برگه سبز کاهو یافت می شود.
این کارشناس ارشد تغذیه در ادامه به ویتامین  E اشاره 
کرد و افزود: ایــن ویتامین محلول در چربی، اولین خط 
دفاعی بدن در برابر آســیب هایی اســت که به بافت های 

انسان وارد می شود.
وی تصریح کــرد: این ویتامین در مــواد غذایی مانند 

مرحلــه پایانی مســابقات، بــازی را به تیم دانشــگاه 
شــهید بهشتی واگذار کردند و در بازی رده بندی با 
یک نمایش عالی با بداقبالی 3 بر 2 از تیم دانشــگاه 
علوم پزشــکی ایام شکست خورد و به رتبه چهارم 

کرد. بسنده  مسابقات 
اعضای تیم دارت: نرگس مختاری و مهسا محسنی

دهقان اصغر  علی  مربی:  
تبار توحیدی  فائزه  سرپرست: 

جوانــه گندم، روغن های گیاهی، گــردو، بادام، زیتون، 
جگر و سبزیجات دارای برگ سبز و ماهی ها مانند ماهی 

سالمون موجود می باشد.
مهندس محمودی بیان کرد: بتاکاروتن به دلیل فعالیت 
آنتی اکســیدانی نقش بســیار مهمی در کنترل التهابات 
ناشــی از آلودگی ایفا می کنند و سبزیجات و میوه هایی 
مثل طالبی، انبه، کدو تنبل، فلفل، اسفناج، کلم و زردآلو، 

بتاکاروتن دارند.
وی، سلنیوم را هم به عنوان یک سد محافظتی دیگر در 

هنگام آلودگی هوا معرفی کرد که در غذاهای دریایی، 
مرغ، نان، آجیل و غات سبوس دار یافت می شود.

کارشناس تغذیه دانشــگاه تصریح کرد: آلودگی هوا، 
مانع جذب طبیعی ویتامینD از طریق تابش آفتاب شده 
اســت؛ بنابراین ایــن کمبود باید از طریــق مصرف مواد 

غذایی مناسب تامین شود.
وی اظهارداشت: منابع مناسب ویتامینD شامل شیرغنی 
شده، کره و زرده تخم مرغ و مواد غذایی دریایی به ویژه 

ماهی های چرب است.

رئیس دانشگاه کاشان:
وجود دانشگاه علوم پزشکی از افتخارات منطقه کاشان است

رئیس دانشــگاه کاشــان گفت: وجود دانشگاه علوم 
پزشکی از ضرورت ها و افتخارات منطقه کاشان است 
و امیدواریم با همکاری های مشترک گام های مناسبی 

در این راستا برداشته شود. 
دکتر عباس زراعت در نشست مشترک اعضای هیات 
رئیسه دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
اظهار داشت: دانشــگاه ها می توانند اداره کننده منطقه 
باشــند و بــا طرح ایده و فکــر، مدیــران را راهنمایی و                  

هدایت کنند.
وی، بــا بیان اینکــه این اقدام منجر بــه برنامه ریزی و 
ســرمایه گذاری می شــود، افزود: دانشــگاه هــا باید با 

همبســتگی بایکدیگر برای توســعه و برنامــه ریزی در 
منطقه تاش کنند.

دکتــر زراعت، در ادامــه با مــرور تاریخچه طب در 
منطقــه کاشــان گفت: در گذشــته به ویــژه در دوران  
ســلجوقی تعدادی از مدارس در کاشان به تربیت افراد 
متخصص در زمینه پزشکی می پرداختند که در کنار آن 
ها دارالشــفاء به درمان بیماران می پرداخت و این نشان 
دهنده این موضوع است که بیمارستان ها و مدارس در 

کنار یکدیگر بودند.
رئیس دانشــگاه کاشــان، در ادامه به اهمیت افزایش 
ارتبــاط بین دو دانشــگاه و انجام اقدامــات به صورت 

عملیاتی اشاره و تصریح کرد: فرصت مسئولیت را باید 
امانتــی برای خدمت به مردم تلقی کنیم و تمام وقت در 

خدمت مردم و سازمان مربوطه باشیم.
وی، بــه فرمایش مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( 
»مدیریت جهادی« اشــاره کرد و یادآور شد: این گونه 
مدیریت یعنی اینکه تمام وقت انرژی خود را در راستای 

خدمتگزاری به مردم صرف کنیم. 
دکتر زراعت اظهار داشت: تجربه در دانشگاه کاشان 
نشــان داد با هدف مشخص، ایمان، پشتکار قوی و تکیه 
به خداوند می توان کارهای بزرگی در ســطح منطقه و 

جهان را انجام داد.
وی بر حفظ اســتقال و مرجعیت علمی در دانشــگاه 

ها تاکید کرد.

درخشش دانشجویان دانشگاه در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

معاون آموزشــی دانشگاه، از درخشــش دانشجویان 
دانشگاه در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 

پزشکی کشور خبر داد.
دکتر عبــاس تقوی اردکانی، با اعــام نتایج انفرادی 
و گروهــی دوازدهمین المپیاد علمی دانشــجویان علوم 
پزشــکی گفت: از بین پنج نفر راه یافتــه به مرحله اول 
گروهی در پنج حیطه، دو نفر از دانشــجویان دانشــگاه 
موفق به کسب مدال برنز در مرحله دوم گروهی شدند.

وی تصریــح کرد: علی شــفیعی، دانشــجوی رشــته 
پزشکی در حیطه مدیریت نظام سامت و محمدمهدی 
شــیرمحمدپور، دانشــجوی رشــته پزشــکی در حیطه 
مطالعات میان رشــته ای علوم انســانی این موفقیت را 

کسب کردند.
دکتر تقــوی یــادآور شــد: امیرحســین داودوندی 
دانشجو رشــته تغذیه در حیطه آموزش پزشکی موفق 

به دریافت دیپلم افتخار در مرحله اول گروهی شــد.

معــاون آموزشــی دانشــگاه، کســب ایــن موفقیت 
ارزشــمند را به کلیه دانشــجویان، اســاتید و کارکنان 

دانشگاه تبریک گفت.
الزم به ذکر است: باران بصیرت، فرید رجائی ریزی، 
علی شفیعی، محمدمهدی شــیرمحمدپور و امیرحسین 
داودونــدی از اعضــای تیم دانشــجویان دانشــگاه در 
دوازدهمین المپیاد علمی دانشــجویان علوم پزشــکی 

بودند.

تقدیر از پژوهشگران گروه رادیولوژی در شورای پژوهشی دانشگاه

علــوم  دانشــگاه  پژوهشــی  شــورای  جلســه  در 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی کاشــان از 
پژوهشــگران گروه رادیولوژی در شــورای پژوهشی                                                   

شد. تقدیر 
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
در ایــن جلســه، گزارشــی از تحقیقات انجام شــده 
توســط اعضای هیات علمی و پژوهشــگران دانشگاه 

در ســه حوزه تشــخیص، درمان و پیشگیری در زمینه 
کووید ۱۹ را ارائه داد.

دکتر حمیدرضا بنفشه، با اشاره به اقدامات ارزشمند 
انجام شده داخلی و با الهام از تجربیات سایر کشورها 
اظهــار امیدواری کرد، نتایج ایــن مطالعات در جهت 

پیشــگیری و درمان بیماری کرونا موثر باشد.
الزم به ذکر اســت با توجه به فعالیت های شــاخص 

گروه رادیولوژی دانشــگاه که منجــر به ارائه 7 مقاله 
و ۱0 طــرح تحقیقاتــی گردیــد از دکتــر حمیدرضا 
طاالری، دکتر محمدحســین طباطبایی، دکتر جاوید 
آزادبخت و دکتر مهسا مسجدی در شورای پژوهشی 
تقدیــر بعمل آمــد و همچنین گرنت پژوهشــی برای 
گروه مذکور توســط معاونت تحقیقات و فناوری در 

نظر گرفته شد.
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حیات

به مناسبت روز رژیم درمانگر
تقدیر از کارشناسان رژیم درمانگر شاغل در دانشگاه

بــه مناســبت 20 اســفند روز جهانــی رژیــم درمانگر 
)مصادف با دومین چهارشنبه ماه مارس (، معاونین درمان 
و غــذا و دارو از کارشناســان رژیــم درمانگر شــاغل ر 

دانشگاه تقدیر و تجلیل کردند.
معاون درمان دانشــگاه در این آیین، بــا تاکید بر لزوم 
ارتقاء کیفیت خدمات مشــاوره تغذیه و تعامل تیم بالینی 
در بخش های درمانی به خصوص بخش های مراقبتهای 
ویژه گفت: امروزه در تمامی سیســتم های بهداشــتی و 
درمانی جهان به ارائه خدمات غذایی سالم و ایمن همراه 
با رژیم درمانی، اموزش و مشــاوره تغذیه توجه ویژه ای 

می شود.

دکتر محمــد حاجی جعفری، با اشــاره به اهمیت روز 
افزون نقش مشــاوران تغذیه در ارائــه خدمات بالینی به 
ویژه جهت بیماران بســتری در بخش مراقبت های ویژه 
افزود: از طریق خدمات این مشاوران می توان به کاهش 
عــوارض بیماری ها، کاهش زمان بســتری، تقلیل هزینه 
های درمانــی، افزایــش رضایتمندی بیمــاران، افزایش 
کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و نهایتاً ارتقاء سامت 

جامعه دست یافت.
 وی، نقش دانش آموختگان رشته علوم تغذیه در کنار 
ســایر اعضاء تیم درمان در مدیریــت هرچه بهتر بحران 
کووید ۱۹ را انکارناپذیر برشــمرد و تصریح کرد: تدابیر 

الزم و اقدامات مناســب جهت ارائــه خدمات غذایی و 
تغذیه بالینی طبق دستورالعمل های اباغی وزارت متبوع 
جهــت بیماران مبتا بــه کووید ۱۹ توســط این عزیزان  

انجام شده است.
 معاون درمان دانشــگاه، ضمن بیان اینکه کارشناســان 
تغذیه و رژیم درمانی از مهره های کلیدی نظام ســامت 
به شمار می روند، از زحمات دلسوزانه کارشناسان تغذیه 
بیمارســتان ها در امر مدیریت فراینــد خدمات غذایی، 
مشــاوره تغذیه، آموزش و رژیــم درمانی و تنظیم برنامه 
غذایی بیماران تشکر نمود و روز جهانی رژیم درمانگر را 

به تمامی تاشگران این عرصه تبریک گفت.

 تجلیل از دبیر کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه
در دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

دبیــر کانــون دانشــجویی هــال احمر دانشــگاه در 
دهمین دوره از آیین اعطــای تندیس ملی فداکاری به 

دانشجویان تجلیل شد.
در این آیین از شقایق یعقوبی، دبیر کانون دانشجویی 
هــال احمر دانشــگاه و عضو اصلی شــورای مرکزی 
مجمع هال احمر وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی تقدیر گردید.
این گزارش حاکیســت: در این دوره از 72 دانشــجو 

و گــروه دانشــجویی فعــال در حوزه کرونــا و دیگر 
مصادیق فداکاری منتخب دانشگاه های سراسر کشور 
که ۱2 نفر از منتخبین عضو جمعیت هال احمر بودند 
با اهدای لوح و تندیس نمادین فداکاری قدردانی شد.

شایان ذکر اســت: دهمین دوره آیین اعطای تندیس 
فــداکاری با هــدف ترویج و تعمیق مفهوم مســئولیت 
اجتماعــی با رویکرد ایثــار و فــداکاری در جامعه به 
همــت جهاد دانشــگاهی با همــکاری وزارتخانه های 

بهداشــت و علوم، سازمان جوانان جمعیت هال احمر، 
ســازمان بهزیســتی، کمیته امــداد، ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، بنیاد مستضعفان، ســازمان انتقال خون، 
نظــام پزشــکی، نظام پرســتاری، ســتاد اجرایی فرمان 
امــام)ره( و بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران با حضور 
دبیرکل جمعیت هال احمر و رئیس ســازمان جوانان 
هال احمر و نمایندگان ســایر سازمان های مشارکت 

کننده برگزار شد.

برگزاری جشنواره ورزشی در مرکز آموزشی درمانی کارگرنژاد کاشان

جشنواره ورزشي در مرکز آموزشی درمانی کارگرنژاد 
کاشان، به یادبود شهید مدافع سامت، دکتر مجید فرهاد 
و دستیار فقید روان پزشک دکتر مینا چاکري برگزار شد.

این جشنواره براساس تقویم ساالنه ورزشي بیمارستان، 
با هدف حفظ و ارتقاء ســامت جســم و روان کارکنان 
بــه خصــوص در شــرایط کرونایي و به منظــور حضور 
حداکثري پرسنل در فعالیت هاي ورزشي به همت واحد 

تربیت بدني بیمارستان اجرا گردید.

 الزم به ذکر اســت: این جشــنواره در هشــت رشــته 
ورزشي شــامل تیراندازي با تفنگ بادي، داژبال، طناب 
کشي، حلقه زني، فوتبال دســتي، تنیس روي میز، تیر و 
کمان و دارت در دو گروه پرسنل زن و مرد از واحدهای 
مختلف تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني کاشان به همت مسئولین مرکز آموزشی 
درمانی کارگرنژاد کاشان برگزار و در پایان به برندگان 

جوایزی به رسم یابود اهداء شد.

پلمپ یک واحد تولید کننده انواع سوهان در کاشان

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان، از 
پلمپ یک واحد تولید کننده انواع ســوهان در کاشــان   

خبر داد.
دکتر محســن تقی زاده گفت: ایــن واحد تولید کننده 
انواع سوهان با نام تجاری سپاس طائی بو شناسه نظارت 
کارگاهــی ۱0۵4/40 بــه دلیــل درج شناســه کارگاهی 

غیرمعتبر بر روی محصوالت پلمپ گردید.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 

افزود: کارگاه فوق با حکم دادستانی و حضور نیروهای 
انتظامی به دلیل استفاده از اسانس و رنگ های مصنوعی                       

غیر مجاز تعطیل شد.
دکتــر تقی زاده تصریح کرد: محصوالت  تولید شــده 
توســط کارگاه فوق به دلیل درج شناسه کارگاهی غیر 
معتبر بر روی محصوالت و تولید در شرایط غیر بهداشتی 

توقیف و خط تولید واحد متوقف گردید.
دکتر محســن تقي زاده، نظارت بر تولید مواد غذایي، 

آرایشي و بهداشــتي، فرآورده هاي طبیعي و سنتي و نیز 
تجهیزات پزشــکي را از جمله فعالیت هاي معاونت غذا 

و دارو عنوان کرد.
وي، افزایش تعداد بازدیدها در این ایام را براي اطمینان 
مردم در اســتفاده از اقام فوق الذکر ضروري دانســت 
و در پایــان به کلیه شــهروندان توصیه کــرد در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف و شــکایات با شماره تلفن ۱۹0                       

تماس بگیرند.

راه اندازی تست           آنفوالنزا به صورت همزمان با آزمایش کرونا جهت بیماران بستری

سرپرســت آزمایشــگاه تشــخیص مولکولــي کرونا 
ویروس دانشــگاه علوم پزشــکي و خدمات بهداشتي 
درماني کاشــان، از راه اندازي تست PCR  آنفوالنزا 
به صــورت همزمان با آزمایش کرونــا جهت بیماران 

بستري خبرداد.
دکتر حســن احترام افزود: در گذشته تست آنفوالنزا 
به آزمایشــگاه هاي تهران و اصفهان ارســال مي شد و 

با فراهم شــدن امکانات و تجهیــزات امکان انجام این 
تست در منطقه فراهم شد.

وي، افتراق آنفوالنزا از کرونا به منظور پاســخ دهي 
زود هنگام، شناســایي ســریع بیماران، شروع اقدامات 
درماني مناســب و به موقــع را از مهم ترین مزایاي راه 

اندازي این آزمایش بیان کرد.
دکتر احترام تصریح کــرد: از ابتداي بحران تاکنون 

حدود 40 هزار تســت تشــخیص مولکولــي کرونا در 
آزمایشگاه کووید ۱۹ دانشگاه انجام شده است.

سرپرســت آزمایشــگاه تشــخیص مولکولــي کرونا 
ویروس دانشــگاه علوم پزشــکي و خدمات بهداشتي 
درماني کاشــان، در پایان از همشــهریان خواســت، با 
انجام پروتکل های بهداشــتی، زدن ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعی پرسنل حوزه سامت را یاری نمایند.

PCR
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حیات

سخنگوی ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا:
دو فرد مبتال به کرونای انگلیسی شناسایی و در قرنطیه قرار گرفتند

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان:
 افزایش بیماری های ناشی از مصرف نان های سفید بدون سبوس

سخنگوی ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا، با بیان اینکه 
کرونای انگلیســی به کاشــان رســید، گفــت: دو مورد 
قطعی مبتا به کرونای انگلیســی، شناسایی و هم اکنون 

در قرنطیه و تحت مراقبت و درمان هستند.
دکتــر مهــدی دالوری ضمــن اشــاره بــه رهگیری 
کارشناســان حوزه بهداشــت دانشــگاه اظهار داشت: با 
پیگیری های صورت گرفته دو فرد مشکوک به ویروس 
کرونای جهش یافته در منطقه کاشــان شناســایی و در 

رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان کاشــان، از افزایش 
بیماری های ناشی از مصرف نان های سفید بدون سبوس 

در این شهرستان خبر داد.
دکتر مســعود دهقانــی با بیان خواص نان ســبوس دار 
توصیه کرد: مردم نان های تهیه شــده از آرد سبوس دار 
مانند نان ســنگک سنتی و ســایر نان های سبوس دار که 

رنگ تیره تری دارند، را بیشتر خریداری کنند.
وی، با اشاره به اهمیت ارزش غذایی و کیفیت نان های 
تیره نســبت به ظاهر آن، افزود: مصرف نان ســبوس دار 

قرنطینه قرار گرفتند.
وی، با بیان اینکه بر اساس نمونه اخذ شده از این افراد 
مشخص شــد این بیماران به ویروس کرونای انگلیسی 
مبتا بودند، افزود: این دو فرد مثبت بازرگانانی هســتند 
که از پیرانشهر و اربیل عراق به کاشان آمده و از ابتدای 

ورود در قرنطینه بوده اند.
رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتی دانشگاه، با 
توجه به ورود کرونای جهش یافته و احتمال در گردش 

موجب کاهش خطر ابتا به بیماری های قلبی و عروقی، 
دیابت، چاقی و همچنین انواع سرطان ها می شود.

دکتر دهقانی توصیه کرد: فیبر موجود در نان ســبوس 
دار، کلسترول و مواد سمی حاصل از تجزیه مواد غذایی 

را جذب کرده و از روده دفع می کند.
وی، با تأکید بر اینکه سفید بودن نان به معنای باال بودن 
کیفیت آن نیســت، اظهار داشت: متاسفانه در سال های 
اخیر عموم مردم به اســتفاده از آرد ســفید بدون سبوس 
روی آورده انــد چــرا که نــان تولید شــده از این آرد، 

بــودن این ویــروس در منطقــه افزود: بــه علت قدرت 
سرایت30 تا 70 درصدی این ویروس نسبت به کرونای 
شــایع، ضرورت اهتمام بیشــتر برای رعایت شــیوه نامه 

های بهداشتی بیش از پیش احساس می شود.
شایان ذکر است مردم و مسئولین به جهت جلوگیری 
از ابتا به این ویروس و موج های بعدی آن، از ایجاد و 
حضــور در تجمعات پرهیز نموده و حتما رعایت فاصله 

اجتماعی و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

ظاهری ســفید و مشتری پســند دارد در حالی که حذف 
ســبوس از آرد و پخت نان با آرد سفید و استفاده مردم 
از ایــن نان مشــکات و بیماری هایــی از جمله دیابت، 
مشکات گوارشی، چاقی و در درازمدت سرطان  روده 
را ایجاد می کند که در کنار تبعات جبران ناپذیر، هزینه 

های زیادی را بر خانواده ها و جامعه تحمیل می کند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان درباره خواص 
نان ســبوس دار یادآور شد: نان های سبوس دار به طور 
میانگین دو برابر ویتامین، مواد معدنی و سبوس نسبت به 

مصاحبه با عباسعلی محمودی ، یکی از کارشناسان بهداشت محیط  دانشگاه
به مناسبت 11 اسفندماه روز بهداشت محیط و به بهانه پاسداشت نقش و سهم بهداشت محیط در کنترل پاندمی کرونا و مقابله با کووید 19

به نام خدا 
با سام و وقت بخیر 

لطفــا خودتان را معرفــی کنید و ســوابق کاری خود را بیان 
نمائید؟

ســام، عباســعلی محمدی هستم کارشناس بهداشــت محیط مرکز خدمات 
جامع ســامت صدوقی با ده سال سابقه کار

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

مثل بقیه بچه های کنکوری با شــناخت حداقل و تحقیق راجع به ســرفصل 
محیط  بهداشت  های 

آیا از شغل خود رضایت دارید؟
بعضی وقت ها واقعا از انتحاب این رشــته پشــیمان می شوم اما با تعصب به 

بهداشــت محیط ، دوباره روحیه خودم را بدست می آورم.
به نظر شما یک  خدمتگزار خوب )نمونه ( باید چه ویژگی های 

داشته باشد و کدام ویژگی مهم تر است؟
خیرخواهــی بدون قضاوت ناعادالنه و تعصب و کینه 

رابطه شغل شما با خدمتگزاری به مردم چیست؟
اگــر بدون تعصب بخواهــم بگویم همین که با تمام توان کارم را درســت 

انجام بدهم که مردم یک غذای ســالم به خانه ببرند.
رسالت اصلی حرفه شما چیست؟

مردم  سامت عمومی 
با توجه به ســوال قبل، این حرفه با چه شــغلی ) چیزی( بیشتر 

شباهت دارد؟
شــباهت این حرفه با قضاوت و سازمان اطاعات بیشتر است.

به عنوان یک نیروی بهداشــتی، عامل موثر در ارتباط با مردم را در چه می دانید؟
ایجــاد رابطه معقوالنه و تحــت چارچوب قانون بدون تعصب و کینه و زیاده روی

آیا زمانی بوده که از شغل خود خسته شوید؟
بعضی وقت ها به خاطر تنش ها و تهدیدها واقعا مایوس می شــویم.

تا بحال موضوعی )شــغلی( باعث عصبانیت شما شده است؟
برخی موارد که علیرغم تاش و اقداماتی که ما انجام می دهیم دخالت و حمایت برخی از مســئولین داخل، 

نتیجه نرسیم. به  باعث می شود 
چه چیزی در حرفه شــما، باعث خوشــحالی و رضایت شما می شود؟ ) پاسخ به این سوال با 

توجه به اهداف و رسالت شغلی شما باشد(
همین که می بینید پیگیری شــما در امور بهداشــت محیط به نتیجه رســیده که منجر به اســتفاده مردم از مواد 

غذایی ســالم، سامتی و پویایی جامعه می شود.
راجع به ســختی ها و شیرینی های شغلتان بگویید؟

ســختی ها زیاد اســت شــامل تنش ، تهدید، تعطیلی، برخورد با کســبه، ســرما و گرما و ... اما مهمترین چیز، 

رســیدن به نتیجه و سامتی مردم است.
چیزی که باعث خوشــحالی ما می شود حفظ سامتی و تهیه مواد غذایی 

سالم برای مردم است.
تاثیر حرفه شــما بر زندگی شخصی و خانوادگی شما چیست؟ 

نظر خانواده شما راجع به حرفه شما چیست؟
بیشــترین تاثیــر متوجه خانواده ما می شــود بعضی موارد که ما خســته به 
خانــه برمی گردیم واقعا حوصله و توان کافی برای زندگی و شــاد زندگی 

نداریم. کردن 
اگر به زمان انتخاب رشــته ) کنکــور ( بازگردید باز هم این 

رشته و حرفه را انتخاب می کردید ؟
خیر

اگر پاســخ شما به ســوال قبل منفی اســت چه رشته ای را 
انتخاب می کردید؟

من اگر به زمان کنکور برگردم دوســت دارم فقط بورسیه ارتش و نیروی 
هوایی را قبول کنم. 

برای کســانی که تازه قدم به این عرصه گذاشــتند و یا می 
خواهنــد این حرفه را انتخاب کنند چه توصیه هایی دارید؟

مهمترین چیز در این رشــته خوب درس خواندن و فهمیدن مطالب اســت 
نه حفظ کردن آنها.

یک خاطره تلخ و یک خاطره شــیرین از دوران خدمت بیان 
کنید ؟

خاطــره تلخ: مهمتریــن خاطرات تلخ بچه های بهداشــت محیط در زمان 
پلمپ و عکس العمل شــدید و بی ادبانه بعضی از کسبه می باشد.

خاطره شیرین: به نتیجه رســیدن اقدامات و پیگیری های بهداشت محیطی
انتظار شما از مردم و مسئولین چیست؟

انتظارم از مردم: همراهی کردن در امر ســامت و رعایت موازین بهداشت محیط
انتظارم از مســئوالن : حمایت از اقدامات قانونی و عدم تفاوت گذاردن در بین کســبه است.

با شــنیدن کلمات زیر اولین چیزی که به ذهنتان خطور می کند چیست؟
کرونا : عدم زدن ماسک

دردسر ماموریت: 
پلمپ : ســردرد و متقاعد کردن یک فرد عصبانی

برخورد تلخ اخطار: 
سالمت: آرزوی من
مجوز : کسبه خوب

تاریخ انقضا: ســامت محصول مواد غذایی
انسانها گرایی  افراط  پسماند: 

ما نتیجه جوانی  بهداشت محیط: 

نان های سفید بدون سبوس دارند.
وی ادامه داد: نان هایی که از آرد ســبوس دار تهیه و با 
خمیر مایه و بدون استفاده از جوش شیرین و با حرارتی 
مایــم و یکنواخت پخته می شــوند ســالم ترین نان ها 

هستند.
دکتــر دهقانــی تاکید کــرد: بنابراین ســعی کنیم در 
طــی یک برنامه کوتاه مدت، ذائقه افــراد خانواده را از 
مصرف نان های بدون سبوس به طرف نان های سبوس 

دار  و تیره هدایت کنیم.
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به همت خیر سامت، عملیات احداث ساختمان پایگاه اورژانس ۱۱۵ )در محدوده خیابان شهید بهشتی( با حضور رئیس 
دانشگاه، معاونین توسعه و مدیریت منابع و درمان، رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سامت، مدیر عامل مجمع 
خیرین ســامت و جمعی از مســئولین دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱2/20 در سالن اجتماعات مجمع خیرین سامت 

آغاز شد.
دکتر ســید علیرضا مروجی در این مراســم، ضمن تبریک عید سعید مبعث، از خدمات ارزشمند خیرین سامت به ویژه 
خیر بزرگوار حاج آقا محمد پیروزان تقدیر و تشکر کرد و گفت: این ساختمان در زیربنایی به متراژ 220 متر مربع احداث 

خواهد شد.
***مهم ترین سرمایه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعتماد خیرین سامت***

رئیس دانشــگاه، مهم ترین ســرمایه دانشگاه را اعتماد خیرین برشمرد و اظهار داشت: قدمت کار خیر در منطقه و اعتماد 
خیرین به دانشگاه علوم پزشکی نشان از فهم و درک باالی خیرین منطقه است.

دکتر مروجی، حضور مدیر عامل مجمع خیرین سامت، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز و رئیس اداره بهزیستی کاشان را نشان دهنده اعتقاد به این موضوع دانست که هرگونه 
فعالیتی در زمینه امور اجتماعی مثل ســاخت مدرســه، فقر زدایی، کارآفرینی و... زمینه ساز ارتقای ســامت جامعه است و از دیدگاه دانشگاه علوم پزشکی همه این افراد خیر سامت 

همزمان با سراسر کشور، بهورزان و مراقبین سامت نمونه کشوری به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مقام عالی وزارت و سایر مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
در تاریخ ۹۹/۱2/۱0 تقدیر شدند.

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره متولیان برپایی نظام شبکه، از تمامی کسانی که با نگاه پیشگیری محور تاش می 
کنند، قدردانی کرد.

دکتر ســعید نمکی گفت: من همواره معتقدم که بهورز گرانبهاترین عنصر نظام ســامت اســت و اگر خانه بهداشــت و بهورز نبود، امروز به عنوان موفق  ترین نظام سامت 
در منطقه و در جهان اینگونه پرچم افتخار برنمی افراشــتیم. بهورز، دروازه  بان نظام ســامت ما شــد و ما توانســتیم تمام شاخص  های نظام سامت را به حد اعا ارتقا دهیم و 
بدون اغراق این اقدامات بدون بهورز و خانه بهداشت امکان پذیر نبود. چه پوشش ۱00 درصدی واکسیناسیون و چه کاهش مرگ و میرها در گروه های آسیب پذیر، امکان 

نداشت محقق شود.
رئیس دانشــگاه نیز در این نشســت، از خدمات چشــمگیر بهورزان و مراقبین سامت در تأمین و حفظ و ارتقاء سامت مردم بخصوص در دوران بحرانی همه گیری کووید 

۱۹ قدردانی کرد.
دکتر سید علیرضا مروجی گفت: بهورزان و مراقبین سامت نقش اصلی را در مهار و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برعهده دارند.

وی افزود: فعاالن و تاشــگران گمنام عرصه ســامت، شــاید بهترین توصیفی باشــد که می توان از بهورزان ارائه داد و اکنون این فعاالن گمنام در کنار کادر درمانی، در خط مقدم مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا، رسالتی سنگین، 
خطیر و مهم برعهده دارند.

دکتر مهدی دالوری، معاون بهداشتی دانشگاه نیز در این مراسم، از مدیر و مربیان آموزشگاه بهورزی، بهورزان و مراقبین سامت کشوری به خصوص در همه گیری ویروس کووید ۱۹ تقدیر کرد.
شایان ذکر است: از زهره رجبی کارشناس مسئول آموزشگاه بهورزی، ربابه باغبان مراقب سامت نمونه کشوری از مرکز خدمات جامع سامت شهرک 22 بهمن و فاطمه معصومی ثانی، بهورز نمونه کشوری از مرکز خدمات جامع 

سامت روستایی آزران با اهداء لوح و هدیه تقدیر شد.

معاون مدیر کل دفتر منابع فیزیکي و امور عمراني وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از مرکز آموزشــي درماني شهید بهشتي کاشان بازدید کرد.
مهندس محســن ســلیمي به همراه رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید بهشــتی، رئیس اداره منابع فیزیکي و طرح هاي عمراني دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 

بهداشــتی درمانی کاشــان و جمعی از مسئولین از واحدهاي مختلف تاسیســات این مرکز مورخ 24 اسفندماه ۹۹، بازدید نمود.
رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید بهشــتی دکتر ابوالفضل شــجاعی در این بازدید، با بیان اینکه این مرکز بزرگترین مرکز جنرال منطقه شــمال اصفهان می باشد، 

به قدمت بیمارســتان اشاره کرد و خواستار کمک برای بهســازی تاسیسات و فضاهاي فیزیکي شد.
 الزم به ذکر اســت: همچنین در نشســتي با مســئولین مرکز آموزشــي درماني شــهید بهشتي کاشــان، مســائل، مشــکات، نیازهاي عمراني و کمبودها در تجهیزات 
تاسیســاتي و برقي مطرح و مقرر گردید پس از بررســي هاي الزم توســط اداره منابع فیزیکي و امور عمراني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تهیه 

تجهیزات و اصاح بهینه ســازي فضاهاي فیزیکي و دســتگاه هاي الزم این مرکز، مســاعدت هاي مورد نیاز از سوي وزارت متبوع صورت پذیرد.

به همت خیر سالمت:
آغاز عملیات احداث ساختمان پایگاه اورژانس 115

تقدیر از بهورزان و مراقبین سالمت نمونه کشوری در دانشگاه
همزمان با سراسر کشور

 بازدید معاون مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان
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اخبار دانشگاه را تنها از صفحه رسمی روابط عمومی دانشگاه به آدرس زیر دنبال کنید.
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محسوب می شوند.
رئیس دانشــگاه، در ادامه به جایگاه و شــرح وظایف اداره ســازمان های مردم نهاد و خیرین ســامت در دانشگاه پرداخت و یادآور شد: یکی از وظایف اصلی این اداره ساماندهی  فعالیت های حوزه اجتماعی و خیرین سامت  تحت 

نظر حوزه ریاست دانشگاه و با توجه به اهتمام وزیر بهداشت می باشد.
رییس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سامت دانشگاه نیز در ادامه نشست، از حمایت دانشگاه در حوزه خیرین سامت تقدیر و تشکر کرد.

دکتر فاطمه عطوف، پایگاه اورژانس ۱۱۵ را جزء نیازهای اولیه بخش درمان دانشگاه عنوان کرد و گفت: وجود پایگاه های اورژانس در راستای ارائه خدمات  درمانی مناسب و به موقع ضرروی است.
وی، به اهمیت و ضرورت اورژانس ۱۱۵ اشاره کرد و اظهار داشت: کمک به نیازمندترین اشخاص از نظر دریافت خدمات درمانی مهم ترین وظیفه این واحد می باشد.

 الزم به ذکر است: همچنین در پایان این مراسم، از زحمات خیر بزرگوار حاج آقا محمد پیروزان، حاج محمد کتابچی مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز و دکتر حسین نیک زاد، مدیر عامل مجمع خیرین سامت کاشان به عنوان 
بازوی نیرومند در کنار دانشگاه، تجلیل شد.


