
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد:

سرمایه گذاری در بخش سالمت، موجب پایداری در اقتصاد و امنیت می شود

ایمنی غذا از مزرعه تا سفره شعار هفته سالمت ، شعار روز جهانی بهداشت انجام 4150 بازدید از مراکز تهیه مواد غذایی و اماکن عمومی و بین راهی 

نقش کلیدی
خیـرین

 در ارتقای سالمت جامعه

مراسم معارفه دانشجویان 
جدیدالورود دندانپزشکی 

دانشگاه برگزار شد

جشن پیروزی
 انقالب اسالمی در دانشگاه

برگزار شد

جلسه گروه آموزشی زنان 
و زایمان با حضور رئیس 

دانشگاه برگزار شد

گردهمایی
 بسیجیان دانشگاه 

برگزار شد

کلینیک 
تخصصی شهر ابوزیدآباد

 افتتاح شد

سرپرست جدید
بیمارستان شهید بهشتی 

کاشان منصوب شد

                                               نشریه خبري روابط عمومي دانشگاه                                                                                              سال بیستم. شماره 152. فروردین 1394                                                                                        

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: »ایمنی غذا از مزرعه تا سفره« به عنوان شعار  سال 2015 از سوی 
سازمان بهداشت جهانی )who( نامگذاری شده است.به گزارش وب دا، دکتر محمد حسین اعرابی در جلسه 
هماهنگی هفته س��امت که روز دو ش��نبه مورخ 93/1/17 در سالن شهداء س��تاد مرکزی برگزار شد،  افزود: 
»دولت، ملت همدلی و همزبانی برای ارتقای عادالنه س��امت«  نیز به عنوان ش��عار این هفته از س��وی وزارت 

بهداشت انتخاب شده است.
وی، ب��ا تاکید ب��ر انجام فعالیت ها وتوجه به کیفیت تا کمیت افزود: آموزش به تولیدکنندگان مواد غذایی و 

تشکیل کارگروه تخصصی در این راستا بسیار موثر است.
دکتر اعرابی تصریح کرد: ارائه گزارش های مس��تند و ارائه در ش��ورا های متش��کل از مدیران دستگاه های 

اجرایی بر اخذ تصمیم گیری ها و سیاست های صحیح تاثیر گذار است.
رئیس دانش��گاه، به تاثیر آموزش های مستقیم اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا باید از ظرفیت های گروه 

های دانشجویی، علمی، اعضای هیات علمی و ائمه جماعات استفاده شود.
معاون بهداش��تی دانشگاه نیز در این نشس��ت گفت: موضوع روز بهداشت جهانی سال 2015 ایمنی غذاست 
که طیف عظیمی از مخاطبان از جمله س��هام داران شامل دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و سازمان های 

بین دولتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
دکتر مروجی، تش��ویق دولت ها جهت ارتقای ایمنی غذا از طریق بس��یج اطاع رس��انی به مردم و تش��ویق 

مصرف کنندگان به حصول اطمینان از بی خطر بودن غذای مصرفی آنها از اهداف کلی این برنامه برشمرد.

دانش��گاه  رئی��س 
علوم پزشکی کاشان 
از  تقدی��ر  ضم��ن 
فعالی��ت های خیرین 
خیری��ن  س��امت، 
و  کاش��ان  س��امت 
را  بی��دگل  و  آران 
یک��ی از مجمع های 
فع��ال در کش��ور نام 
برد.به گ��زارش وب 
محم��د  دکت��ر  دا، 

حس��ین اعرابی در چهارمین نشست شورای خیرین 
سامت کاش��ان که با هدف انتخاب اعضای هیات 
مدیره و بازرس��ین به مدت دو س��ال برگزار شد، به 
اجرای برنامه تحول س��امت در کشور اشاره کرد و 
گفت:این طرح یک��ی از برنامه های موفق و بزرگ 
دولت اس��ت که در قالب هشت بس��ته خدمتی ارائه 
شده که عمده فعالیت آن تاکنون بر کاهش دریافتی 

از جیب بیماران تاکید دارد.
وی، ب��ا اش��اره به اینکه خیرین س��امت کاش��ان 
پیش��گام امور خیر در کشور هس��تند، اظهار داشت: 
یکی از شاخص های توسعه جوامع، بهبود امکانات 
بهداش��تی درمان��ی و ارتقای کیفیت آن اس��ت که 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در این راس��تا به 

مرکز  سرپرس��ت 
مدیری��ت حوادث و 
پزش��کی  فوریتهای 
عل��وم  دانش��گاه 
پزش��کی و خدمات 
درمان��ی  بهداش��تی 
کاشان از کاهش 21 
تصادفات  درصدی 
ج��اده ای در هفت��ه 
تعطی��ات  اول 
نوروزی در محدوده 

شهرستان کاشان  خبر داد.
دکتر س��یّد محّمد حس��ین مّکی در گفتگو با وب 
دا، اظهار داش��ت: تعداد مصدومین منتقل گردیده به 
بیمارس��تان شهید بهشتی کاش��ان توسط کارشناسان 
اورژانس پیش بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی نیز نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته، 38 درصد کاهش داشته است.
وی، به آغاز طرح امداد ن��وروزی اورژانس 115 
از 27 اسفندماه 93 تا 15 فروردین ماه سال 94 اشاره 
کرد و ش��لوغ تری��ن روز کاری اورژانس جاده ای 
خصوصاٌ در محور اتوبان امیرکبیر را 29 اس��فند ماه 

بیان کرد.
دکت��ر مکی تصری��ح کرد: امس��ال علیرغم اطاع 

از آغاز بس��یج س��امت نوروزی تاکنون، 4150 مورد بازدید از مراکز تهیه، توزی��ع و عرضه مواد غذایی و 
اماکن عمومی و بین راهی شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل انجام شده است.به گزارش وب دا، رئیس 
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در مصاحبه تلویزیونی شبکه سه سیما که ش��امگاه روز یکشنبه مورخ 94/1/9 
انجام شد، با اشاره به اهمیت موضوع و ضرورت افزایش نظارت های بهداشتی در این ایام گفت: برنامه بسیج 
سامت نوروزی از ابتدای اسفند ماه تا پایان پانزدهم فروردین به صورت شبانه روزی در کلیه روزهای اداری 

و تعطیات با همکاری پرسنل بهداشت محیط اجرا می شود.
دکت��ر اعرابی افزود: روزانه 110 مورد بازرس��ی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذای��ی و اماکن عمومی انجام 
میشود به طوریکه از ابتدای طرح تاکنون حداقل از هر مرکز، سه مورد بازرسی بهداشتی و کنترل مواد غذایی 
صورت گرفته است.وی، با بیان نظارت کامل بر مراکز رفاهی بین راهی )حداقل یکبار در روز(، ادامه داد: بر 
اساس بازدیدهای انجام شده مقدار 1900 کیلوگرم مواد غذایی فاسد یا مشکوک به فساد از سطح مراکز تهیه 

و توزیع مواد غذایی جمع آوری و معدوم شده است.
وی، ب��ا بی��ان اینک��ه در این مدت 72 نمونه مواد غذایی از مراکز عرضه و 138 نمونه آب ش��رب ش��هری و 
روس��تایی انجام و جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال گردیده است، افزود: 13 متخلف به مراجع قضایی معرفی، 
س��ه مرکز توزیع و فروش مواد غذایی به دلیل عدم رعایت موازین بهداش��تی تعطیل و همچنین با 46 فروشنده 
دوره گ��رد برخورد ش��د.وی صریح کرد: 38 کارش��ناس بهداش��ت محیط در قالب 8 اکی��پ روزانه و هفت 

کارشناس واحد ستادی در این ایام فعالیت شبانه روزی دارند.

برکت وجود خیرین 
س��امت گام ه��ای 
برداش��ته  خوب��ی را 

است.
دانش��گاه  رئی��س 
پزش��کی  عل��وم 
کاش��ان، به تعامل و 
ارتباط قوی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان 
ب��ا خیرین س��امت 
اشاره کرد و  افزود: 
ارتقای دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان به تیپ یک 
ناشی از وجود زیرس��اخت ها مناسب در این منطقه 
است که مشارکت ها و همکاری خیرین سامت در 

این زمینه قابل تحسین و تقدیر است.
این گزارش حاکیس��ت: چهارمین نشست شورای 
خیرین سامت کاش��ان در سالن دکتر محمد قریب 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان با ه��دف انتخاب 
اعض��ای هیات مدیره و بازرس��ین به مدت دو س��ال 
برگ��زار شد.براس��اس ای��ن گ��زارش، در انتخابات 
مجمع خیرین سامت شهرستان های کاشان و آران 
و بی��دگل، هفت نفر ب��ه عنوان عض��و اصلی هیات 
مدی��ره، دو نفر عضو علی البدل هیات مدیره و 2 نفر 

به عنوان بازرس اصلی انتخاب شده اند.

خیرین سالمت کاشان یکی از مجمع های فعال کشور  تصادفات در جاده های منتهی به کاشان 21 درصد کاهش یافته است

رس��انی ه��ای انجام 
شده، 10 نفر به علت 
وس��یله  از  اس��تفاده 
نامناسب  کننده  گرم 
در چادره��ا، دچ��ار 
گاز  ب��ا  مس��مومیت 
بن   کر کس��ید نو مو
ب��ا  ک��ه  ش��دند 
ف��وری  اقدام��ات 
اورژان��س  پرس��نل 
تراپ��ی  اکس��یژن  و 
 الزم، جهت ادامه درمان به بیمارس��تان شهید بهشتی

 منتقل شدند.
سرپرس��ت مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزش��کی کاشان یادآور شد: 
در ای��ن ایام 20 ک��د عملیاتی اورژان��س با همراهی 
40 نف��ر از کارشناس��ان فوری��ت ه��ای پزش��کی و 
کارشناس��ان واحده��ای اپراتوری، س��تاد هدایت،  
EOC)مرک��ز کنت��رل کیفی��ت(، پزش��ک مقیم و 
مدیران بحران در س��تاد فرمانده��ی مرکز مدیریت 
ح��وادث و فوری��ت های پزش��کی، در ه��ر لحظه 
کلی��ه درخواس��ت ه��ای  بیم��اران نیازمند کمک 
 ف��وری را رص��د و اقدام��ات الزم را در این راس��تا

 انجام می دهند.
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صفحه 2

جشن فارغ التحصیلی 
دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 86 

در دانشگاه برگزار شد

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی 
بهمن 86 با حضور رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی 
فرهنگی، اعضای هیات علمی دانش��کده پزشکی و 
جمعی دیگر از مس��ئولین دانش��گاه روز پنج ش��نبه 
م��ورخ 94/1/20 در آمف��ی تئاتر مرکزی دانش��گاه  

علوم برگزار شد.
به گزارش وب دا، سرپرس��ت دانش��کده پزشکی 
دانشگاه در این مراسم، از همه دانشجویان خواست 
ت��ا خداون��د را در تم��ام مراحل ش��غلی و تحصیلی 
خ��ود ناظر بر اعمال خ��ود بدانند و س��عي کنند در 
 دس��تگیری از اقش��ار ضعی��ف جامع��ه نق��ش موثر 

داشته باشند.
دکتر اس��ماعیل فخاریان، موضوع مهم اخاق در 
حرفه پزش��کی را بیان کرد و اظهار داش��ت: ش��ما 
دانشجویان بایستي اخاق و دانش مورد نیاز را براي 
حل مش��کات بیماران همراه با برخورد مناس��ب را 

کسب کنید.
وی، با اشاره به اینکه کسب علم و دانش مهمترین 
وظیفه دانش��جویان در دوران تحصیل است، تاش 
در راس��تای رش��د و اعتای دانش، کسب دانش و 
علم کافی در زمینه های پژوهشی و تحقیقات و گام 
برداش��تن در راه  توس��عه فرهنگی را به دانشجویان 

توصیه کرد.
سرپرس��ت دانشکده پزش��کی دانش��گاه، تدوین 
برنام��ه زندگی، داش��تن رفت��ار هدفمن��د و افزایش 
ارتب��اط قلبی با خدا را به دانش��جویان توصیه کرد و 
افزود: شما دانشجویان بایستي اخاق و دانش مورد 
 نیاز را براي حل مشکات بیماران با برخورد مناسب

 کسب کنید.
وی، به اهمیت بحث رازداری در حرفه پزش��کی 
اش��اره و تصریح ک��رد: طبیب مکلف ب��ه رازداري 
و حف��ظ حرم��ت بیمار اس��ت و باید ب��ا صداقت و 
 نداش��تن توجه به مس��ائل مادي و دنی��وي به وظیفه 

خود عمل کند.
سرپرس��ت دانش��کده پزشکی دانش��گاه، غرور را 
مانع پیشرفت افراد دانس��ت و خطاب به دانشجویان 
 تاکید کرد: در جایگاه پزش��ک هرگز دچار غرور و 

تکبر نشوند.
ه��ای  آیی��ن خان��واده  ای��ن  اس��ت در  گفتن��ی 
دانش��جویان حض��ور داش��تند ک��ه ضم��ن قرائت 
 س��وگندنامه، ل��وح تقدی��ر به رس��م یابود ب��ه کلیه 

فارغ التحصیان اهداء شد. 

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی
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سرمایه گذاری در بخش سالمت، موجب پایداری در اقتصاد و امنیت می شودمعرفي ایثارگران دانشگاه

یک هزار و 300 نفر در مراکز بهداشتی و درمانی کاشان مشغول به خدمت بودند

به مناسبت روز فناوری هسته ای مراسمی در دانشگاه برگزار شد

بازدید معاون درمان دانشگاه از مراکز درمانی در ایام نوروز

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی عنوان 
کرد:ارتقا و گس��ترش اورژانس بیمارستانی و توجه 
به بهداش��ت محی��ط، مهم تری��ن ماموریت وزارت 

بهداشت در سال 94 
وزیر بهداش��ت س��امت را یکی از اولویت های 
مهم در کنار امنیت بیان کرد و گفت: سامت هزینه 
بر اس��ت و این هزینه به معنی هدر دادن س��رمایه و 
پ��ول نیس��ت.به گ��زارش پای��گاه خب��ری و اطاع 
 رس��انی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

) وب دا(؛ دکتر س��ید حسن هاش��می بر مراقبت از 
دس��تاوردهای طرح تحول سامت که رضایتمندی 
مردم را همراه داش��ت، در سال جدید تاکید کرد و 
گفت: الزم اس��ت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
در س��ال 94 با کیفیت بیش��تری در اختیار مردم قرار 

گیرد و اشکاالت و نقایص کار برطرف شود.
وزیر بهداش��ت، ب��ا تاکید بر هم��کاری بیمه ها به 
منظور کاهش هزینه های درمانی گفت: الزم اس��ت 

 ارتقاوگسترش
 اورژانس بیمارستانی 

و افزایش تخت های 
CCUو ICU از 

مهم ترین برنامه های 
این وزارتخانه 

در سال 94 است.

اقدامات س��ال 93 در س��ال جدید با خطای کمتری 
ادام��ه یاب��د.وی در ادامه ضمن اش��اره به اس��تمرار 
خدمات بس��ته بهداش��ت دهان و دندان تا پایه ششم 
دبس��تان در س��ال 94، افزود: چنانچه همکاری های 
بیم��ه ها ادام��ه یابد مردم م��ی توانند ب��ا هزینه های 

منطقی خدمات دندانپزشکی را دریافت کنند.
 دکتر هاش��می همچنین، توجه به بهداشت محیط 
و م��واد مصرفی در مراک��ز عرضه م��واد غذایی را 
از ماموریت های مهم در حوزه بهداش��ت در س��ال 
94 بی��ان کرد.وی در ادامه، بر نظ��ارت بر تعرفه ها، 
جلوگی��ری از اجحاف در حق م��ردم در هزینه های 

درمانی و سودجویی در سال 94 تاکید کرد.
دکتر هاش��می یک��ی از اقدامات موث��ر در طرح 
تحول سامت را ارتقای هتلینگ بیان کرد و گفت: 
ارتق��ا و گس��ترش اورژانس بیمارس��تانی و افزایش 
تخت ه��ای CCUو ICUاز مهم ترین برنامه های 
این وزارتخانه در س��ال 94 اس��ت ک��ه امیدواریم با 

همکاری نهادها و بخش خصوص��ی بتوانیم فعالیت 
تعداد قابل توجهی تخت را شروع کنیم.

وزیر بهداشت همچنین، بر ساخت بیمارستان منطبق 
ب��ا اس��تاندارد جهانی تاکی��د کرد و اف��زود: در حال 
حاضر معماری و ساخت و ساز بیمارستان به صورت 
س��نتی اس��ت که الزم اس��ت به منظور افزایش میزان 
رضایتمندی بیماران، س��اخت و ساز بیمارستان ها از 

حالت سنتی به استاندارد جهانی تغییر شکل یابد.
وی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها و توجه به 
عدالت در توسعه خدمات درمانی در سراسر کشور 
را یکی دیگر از کارهای مهم در سال 94 بیان کرد.

وزی��ر بهداش��ت همچنین ابراز امی��دواری کرد تا 
در س��ال 94 در حوزه ناب��اروری، اعصاب و روان و 
بیماران صعب العاج به تصمیمات و سیاس��ت های 

اخذ شده در این راستا، جامه عمل بپوشانیم.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در حوزه ناباروری 
صندوقی با حجم پولی مناسب ایجاد کنیم تا افرادی 
که به دلیل هزینه های باالی درمان ناباروری به دنبال 

درمان نمیروند، از این صندوق استفاده کنند.
 دکتر هاشمی همچنین، بر تحت پوشش بیمه قرار 
دادن داروهای بیماری ه��ای مزمن اعصاب و روان 
تاکید کرد و گفت: الزم اس��ت افرادی را مجاب به 
س��رمایه گذاری در این حوزه کنیم و از خیرین می 

خواهیم تا در این راستا به دولت کمک کنند.
وزیر بهداش��ت در ادامه، با بیان این که س��امت 
یکی از اولویت های مهم در کنار امنیت و حتی مهم 
تر از امنیت اس��ت، افزود: س��امت هزینه بر است و 

این هزینه به معنی هدر دادن سرمایه و پول نیست.
به گفته وی، س��رمایه گذاری در بخش س��امت 

موجب پایداری در اقتصاد و امنیت می شود.

ادامه از صفحه1

در ای��ام تعطیل ن��وروز، یک ه��زار و 300 نفر در 
مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کاشان و آران و 
بیدگل مشغول به خدمت به شهروندان و گردشگران 
بودند.ب��ه گ��زارش وب دا، رئی��س دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان در گفتگو با خبرنگاران، به آغاز 
طرح امداد نوروزی اورژانس 115 از 27 اس��فندماه 
93 تا 15 فروردین ماه س��ال 94 اش��اره کرد و اظهار 
داش��ت: در این ای��ام، 20 کد عملیات��ی اورژانس با 
همراه��ی 60 نفر نی��روی س��تادی و عملیاتی مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانشگاه، 
در ه��ر لحظ��ه کلی��ه درخواس��ت ه��ای  بیم��اران 
 نیازمن��د کم��ک فوری را رص��د و اقدام��ات الزم

 را انجام دادند.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، به فعالیت 20 پایگاه 
جاده ای و ش��هری این مرکز اش��اره ک��رد و افزود: 
هش��ت پای��گاه ش��هری و 12 پای��گاه ج��اده ای در 
تعطی��ات ن��وروزی در شهرس��تان های کاش��ان و 
آران و بی��دگل فع��ال بود.وی، با اش��اره به افزایش 
20 درصدی ماموریت های ش��هری مرکز مدیریت 
ح��وادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه به ویژه 
در هفت��ه اول تعطیات نوروزی تصریح کرد: تعداد 
ماموری��ت های ج��اده ای در هفته دوم حدود چهار 
درص��د افزایش یاف��ت در حالیکه در هفت��ه اول با 

کاهش روبرو بودیم.
 دکت��ر اعراب��ی، ب��ه کاه��ش هش��ت درص��دی 

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت
 فرا رسیدن سال نو

نشست ستاد نوروزی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان برگزار شد

نشست هماهنگی اعضای ستاد نوروزی دانشگاه 
علوم پزشکی کاش��ان با حضور رئیس دانشگاه و 
س��ایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 93/12/27 در 
سالن شهدا س��تاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.به 
گ��زارش وب دا،ای��ن نشس��ت ب��ا ه��دف برنامه 
ریزی جهت رس��یدگی به امور بهداشت و درمان 
ش��هروندان در ای��ام تعطیل ن��وروز 1394به ویژه 
مس��افران نوروزی، ص��ورت گرفت.این گزارش 
حاکیست: در این نشس��ت معاونین درمان، غذا و 
دارو، بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع گزارشی 

از حوزه کاری خود ارائه دادند.

رئیس دانشگاه در پیامی فرا رسیدن سال نو را به 
تمامی دانشگاهیان تبریک گفت.

ب��ه گ��زارش وب دا، مت��ن پیام تبری��ک دکتر 
اعرابی به این شرح است:

باسمه تعالی یا مقلب القلوب و االبصار  یا مدبر 
اللیل و النهار  یا مح��ول الحول و االحوال   حول 

حالنا الی احسن الحال
 همکاران ارجمند 

فرا رس��یدن س��ال نو همیش��ه نوید بخش افکار 
نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده اس��ت. 
آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

حلول س��ال نو و به��ار پرطراوت، نش��انه قدرت 
الی��زال الهی و تجدید حیات طبیعت اس��ت. این 
پدیده، فرصتی نو برای تازه ش��دن و بازنگریستن 

بر چگونه زیستن می باشد.
ن��وروز باس��تانی که��ن تری��ن جش��ن گیتی و 
 رش��ته پیوند نسل های گذش��ته و حاالست که با 
آم��وزه های اس��امی تحکی��م یافت��ه و همواره 
بازگشت به زیبائی و خوبی را برایاقوام و فرهنگ 
های مختلف این مرز و بوم بهارمغان آورده است.

در میان تم��ام جوامع، آداب و رس��وم ایرانیان 
برگرفت��ه از تغییر و تحول در نظام طبیعت و وقایع 
و اتفاقات��ی اس��ت ک��ه پیرامون آن ب��ه وقوع می 
پیوندد و عی��د نوروز یکی از این نعمت هاس��ت 
اما آنچه ما ایرانیان را به رس��یدن فصل بهار و عید 
نوروز و اهمیت به مراسم آن ترغیب و تشویق می 
کند عاوه بر س��نت و آیین های تاریخی، فلسفه 
عید نوروز از دیدگاه اسام و ائمه معصومین )ع( 
است که به این آیین و سنت باستانی رنگ و بوی 

اسامی و معنوی داده است.
خداوندگار عالم را سپاس��گزاریم در سالی که 
توس��ط رهبر حکیم و فرزانه انقاب به نام س��ال 
»اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« 
نام گذاری گردید، خانواده بزرگ نظام س��امت  
توانست با تاشی بی وقفه برای رسیدن به اهداف 
عالیه خود در جهت سیاس��ت های توسعه عدالت 
در س��امت، اعت��ای علمی و فرهنگی، رش��د و 
بالندگ��ی تحقیق��ات و فن��اوری و ارتقاء خدمت 
رس��انی به آحاد جامعه گام ه��ای بلندی بردارد و 
با اجرای طرح ملی نظام س��امت به موفقیت های 

چشمگیری دست یابد.
امس��ال نس��یم دل انگیز بهار، هم معطر به شمیم 
حیات بخش فاطمی اس��ت و نام بهار، مزین به یاد 
فاطمه )س( گشته است که انتظار میرود با پیروی 
از رفت��ار و ک��ردار این بانوی گرانق��در همگام با 
تحول طبیعت ش��اهد تح��ول در اخاق و صفات 
خویش باش��یم.اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام 
سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا )سام 
اهلل علیها( و تقدیر و تش��کر از زحمات همکاران 
دانش��گاهی، با اس��تعانت از آفری��دگار جهان و 
ب��ه انگیزه رس��تاخیز طبیعت، فرا رس��یدن بهاران 
ش��کوهمند را که هنگام��ه ی تجلی مواهب الهی 
بر بس��تر طبیعت است به جامعه دانشگاهی به ویژه 
اس��اتید، کارکنان و دانش��جویان دانش��گاه  علوم 
پزشکی کاشان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

امید اس��ت با  یاری از ذات الی��زال الهی و در 
س��ایه توجهات حضرت بقی��ه ا... االعظم مهدی 
موعود )عج(، با پی��روی از رهبری های حکیمانه 
رهبر عظیم الش��ان انقاب اسامی حضرت  آیت 
ا... العظمی امام خامنه ای ) مدظله العالی ( و بهره 
گیری از توانمندی های شایس��ته خویش در مسیر 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی پیروز و 

سر بلند باشید.
 دکتر محمد حسین اعرابی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

افزایش 27 درصد مامورریت های 
شهری مرکز فوریت های پزشکی 

تیم بازرسی از داروخانه های تحت 
پوشش دانشگاه بازدید کردند

رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی 
درمانی بازدید کرد

سرپرس��ت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از افزایش 27 
درصدی مامورریت های تصادفی شهری این مرکز 

در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
دکتر س��یّد محّمد حسین مّکی در گفتگو با وب 
دا، اظهار داشت: از تاریخ 27 اسفندماه 93 تا هشتم 
فروردین ماه سال جاری، تعداد مصدومین شهری 
در کل حوزه تحت پوشش این دانشگاه 65 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت.وی، به فعالیت پنج ایستگاه 
س��امت به همت این دانشگاه اشاره کرد و گفت: 
740 نفر به ایستگاه های سامت نوروزی دانشگاه 
جهت انجام مشاوره، دریافت خدمات و راهنمایی 
)افزایش 5 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

قبل( مراجعه کردند.
دکت��ر مکی، به کاهش 13 درص��دی ماموریت 
ه��ای تصادف ج��اده ای اورژان��س در این مدت 
اشاره کرد و یادآور شد: مصدومین جاده ای نیز به 

همین ترتیب 38 درصد کاهش یافته است.
وی تصریح ک��رد: 21 پایگاه اورژانس جاده ای 
و شهری با همراهی 62 نیروی عملیاتی و ستادی و 
با اس��تفاده از 20 آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس، 
در هر لحظه کلیه درخواست های  بیماران نیازمند 
کمک فوری را در شهرس��تان های کاشان و آران 
و بیدگل رصد و اقدامات الزم را در این راس��تا به 

صورت آنی انجام می دهند.

تیم بازرس��ی وی��ژه دانش��گاه به هم��راه مدیر 
نظ��ارت بر ام��ور دارو و مواد مخدر دانش��گاه از 
داروخانه های تحت پوش��ش در شهرس��تان های 
 کاش��ان و آران و بی��دگل در تاری��خ 94/1/13 

بازدید کردند.
به گزارش وب دا، این تی��م همچنین از پایگاه 
جاده ای و مرکز بهداش��تی درمانی ش��بانه روزی 
ابوزیدآب��اد بازدی��د ب��ه عم��ل آوردن��د و روند 
چگونگ��ی ارائ��ه خدم��ات را م��ورد بررس��ی و 

پیگیری قرار دادند.

رئیس دانشگاه به منظور بررسی و ارزیابی نحوه 
ارائه کمی و کیفی خدمت رس��انی به مراجعین و 
بیماران و میزان رضایتمن��دی آنها در ایام تعطیل 
نوروز از مراکز بهداش��تی درمانی تحت پوش��ش 

دانشگاه به صورت سرزده بازدید کرد.
به گزارش وب دا، دکتر اعرابی، روز چهارشنبه 
م��ورخ 94/1/5 از پای��گاه ها و مراکز بهداش��تی 
درمان��ی و ام��روز نی��ز از بیمارس��تان های تحت 

پوشش دانشگاه بازدید نمود.
 وی، ضمن تبریک سال نو و تشکر از همکاران، 
در جریان نح��وه ارائه خدمت به مراجعان در این 
مراک��ز ق��رار گرف��ت و از نزدیک ب��ا کارکنان 
گفتگو کرد و از تاش ها و زحمات آنها در ایام 

تعطیات نوروزی تقدیر کرد.
رئی��س دانش��گاه، همچنی��ن ضمن عی��ادت و 
دلجویی از بیماران بستری در بخش های مختلف 
بیمارستان ها، س��ال نو را به آنان تبریک گفت و 

برایشان سامتی و شفای عاجل آرزو نمود.
دکت��ر اعرابی، در ای��ن بازدیده��ا همچنین، بر 
آمادگ��ی دانش��گاه در ارائه خدم��ات در حوزه 
بهداش��ت، درمان، غ��ذا و دارو در ایام تعطیات 

نوروز 94 تاکید کرد.

به مناس��بت روز فناوری هس��ته ای، مراسمی روز 
دوش��نبه م��ورخ 94/1/24 در آمف��ی تئات��ر مرکزی 
دانشگاه برگزار شد.به گزارش وب دا، نماینده مردم 
اصفه��ان در دوره مجلس هفتم، در این مراس��م در 
خصوص تاریخچه فناوری هس��ته ایران از ش��روع و 

پیشرفت های آن تاکنون مطالبی را  بیان کرد.
محمدحسین اس��تکی، با اشاره به اینکه تولید نفت 
در ایران قبل از انقاب ش��کوهمند اسامی بیشتر از 
حال بوده اس��ت و همچنی��ن با توجه ب��ه غنی بودن 
کش��ور ایران از انرژی خورشیدی اظهار داشت: قبل 

مع��اون درمان دانش��گاه، در ایام ن��وروز از مراکز 
درمانی به ویژه کلینیک دندان پزش��کی س��امت و 
بیمارس��تان نقوی کاش��ان و بیمارس��تان های آران و 
بی��دگل بازدید کرد.به گ��زارش وب دا، دکتر داود 
خیرخواه به همراه دبیر س��تاد نوروزی دانش��گاه، به 
صورت ش��بانه و س��رزده از کلینیک دندان پزشکی 
سامت بازدید نمود و همچنین در جریان نحوه ارائه 

از انقاب، س��ند توجیهی فعالیت در زمینه هس��ته ای 
و نیاز به این انرژی در ایران توس��ط کش��ور آمریکا 
تهیه ش��د و اینکه ایران با وجود نفت و انرژی فراوان 
خورش��یدی نیازی به انرژی هسته ای ندارد بهانه ای 

بیش نیست.
وی، با اشاره به اینکه آمریکا در نظر داشت از ایران 
به عنوان دس��ت نشانده استفاده کند افزود: با پیروزی 
انقاب اسامی و استقال و عدم سلطه پذیری کشور 
تمام نقشه های آمریکا در این زمینه نقش بر آب شد.

نماینده مردم اصفهان در دوره مجلس هفتم افزود: 

خدمت به مراجعین قرار گرفت.
برپایه این گزارش، معاون درمان دانشگاه به همراه 
مدیر پرس��تاری دانش��گاه همچنین در جریان بازدید 
از بخش های اورژانس، کلینیک ویژه و آزمایش��گاه 
بیمارس��تان نقوی، ضمن تبریک س��ال نو در جریان 
نحوه ارائه خدمت به مراجعین در شیفت های مختلف 
این بخش  ها ق��رار گرفت.این گزارش حاکیس��ت: 

طبیعی است که س��لطه گران حضور ایران مستقل را 
در جوامع بین المللی نپذیرند و سنگ اندازی و بهانه 

گیری کنند.
استکی، جایگاه و ارزش پیش��رفت هسته ای ایران 
را ب��ه نهادینه و بومی ش��دن آن عن��وان کرد و اظهار 
داشت: آمریکا در صدد اس��ت به بهانه های مختلف 

مانع فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران شود.
گفتنی است این مراس��م به همت بسیج دانشجویی 
و با همکاری معاونت دانش��جویی فرهنگی همراه  با 

برنامه های طنز و شاد برگزار شد.

اورژان��س،  از بخش ه��ای  نی��ز  دکت��ر خیرخ��واه، 
داخلی، اتاق عمل،CCU ، بانک خون بیمارس��تان 
سیدالش��هداء، بخش های مختلف بیمارس��تان شهید 
رجای��ی و مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی شهرس��تان آران و بی��دگل بازدی��د کرد و 
ضم��ن عیادت از بیماران، در جری��ان روند درمان و 

صحبت های آن ها قرار گرفت.

مصدومین تصادفات جاده ای در این ایام اشاره کرد 
و ادامه داد: همچنین مصدومین تصادفات شهری در 

این مدت 35 درصد افزایش یافته است.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان، تعداد 
مراجعین به ایس��تگاه سامت برای دریافت خدمات 
و مش��اوره در نوروز سال گذش��ته را 857 نفر و در 
نوروز امس��ال را یکهزار و 100 نفر عنوان و تصریح 
کرد: گازگرفتگی با منواکس��ید کربن در تعطیات 
نوروز امس��ال نس��بت به سال گذش��ته با 10 درصد 

کاهش و بدون فوتی همراه بوده است.
وی با اشاره به فعالیت مرکز دیالیز این دانشگاه در 

ای��ام نوروز به خصوص در ارئه خدمت به مس��افران 
اش��اره کرد و ادامه داد: ارائ��ه خدمات این مرکز در 
ایام نوروز 94 نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 10 

درصد افزایش داشته است.
دکتر اعرابی، با اش��ااره به مراجعه 71 هزار نفر در 
اورژانس های ش��هری و بیمارستانی در شهرستانهای 
کاش��ان و آران و بیدگل گف��ت:  از این تعداد بیش 
از 28 ه��زارو 300 م��ورد مربوط به اورژانس س��رم 
درمانی، یکه��زار و 100 مورد نیز مربوط به خدمات 
دندانپزشکی و مابقی خدمات بیمارستانی به صورت 

سرپایی و بستری بوده است.  

نام ونام خانوادگي:  
ماشاءاله مصیبی

کارمند بازنشسته دانشگاه 
نوع ایثارگری:
جانباز 25 درصد

مدرك  آخری�ن 
تحصيلي: 

ف��وق دیپل��م رش��ته 
نساجی رنگرزی

خاط�ره: درهنگام حمله یک دانشجوی جوان اهل 
خوی، درس��نگر مشغول مطالعه بود. به اوتوصیه کردم 
ک��ه کاه آهنی س��رت بگذار بعد از چندین س��اعت 
مبارزه و پیش��روی وتصرف مناطق��ی، جوان در حالی 
که از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته بود با برانکارد 
از باالی کوه به پایین آورده و با آمبوالنس به قس��مت 

شهدا منتقل شد. 



نشست رئیس دانشگاه با مدیران و سوپروایزرهای پرستاری برگزار شد

چهارمین نشست شورای خیرین سالمت کاشان برگزار شد

اجرای طرح ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در کاشان آغاز شد
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 پدیدآورن��دگان:
،   نویس��نده: جی��م فی 

مترجم: زهره مستی
ناشر : مبین اندیشه

اول  س��ال  پن��ج 
زندگ��ی از مهم ترین 
رش��د  مراح��ل 
به  کودک  شخصیت 

حساب می آید چرا که شخصیت فرد در سال های 
اولی��ه زندگی ش��کل می گیرد؛ بنابرای��ن توجه به 
ای��ن مرحله نس��بت به مراحل دیگر رش��د آدمی، 
از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. کتاب حاضر 
ح��اوی مثال ها و پیش��نهادات علم��ی و کاربردی 

برای والدین این گروه سنی است. 
مطال��ب کتاب در نه فصل با این مباحث تدوین 
ش��ده است: فرزند ش��ما، خانواده ش��ما؛ پایه های 
ش��خصیت؛ تفاوت های فردی؛ عقل س��الم، بدن 
سالم؛ بیا بازی کنیم؛ جهان شگفت انگیز؛ کلمات 

شگفت انگیز؛ پیش دبستانی و یک فصل جدید. 
گفتن��ی اس��ت ای��ن کت��اب در کتابخان��ه نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری واقع در طبقه فوقانی 

مسجد دانشگاه موجود می باشد. 

مولف : 
داریوش فاتحي 

ماستر  نش��ر   ناش��ر: 
دانشگاه علوم پزشکي 
شهرکرد-سال: 1393

ای��ن کتاب یکي از 
کتابه��اي م��ورد نیاز 
فیزی��ک  زمین��ه  در 

پرتوهاس��ت. مباح��ث کت��اب تمام س��ر فصل - 
های��ي که ش��وراي عالي انق��اب فرهنگي جهت 
درس فیزی��ک پرتوها براي رش��ته هاي تحصیلي 
تکنول��وژي رادیولوژي ، رادیوتراپي ، مهندس��ي 
بهداش��ت محیط، ...و همچنین دستیاري تخصص 
رادیولوژي ، رادیوتراپي و پزشکي هسته اي تعیین 

نموده است ، را پوشش مي دهد. 

 مقدمه اي بر فيزیك پرتوهاي یونيزان 

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(
چگونگی تربيت فرزندان

 بدون از دست دادن عشق و احترام

انتصابات فروردین ماه 1393معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

• دکت��ر طاهره مازوجی به عنوان دبیرش��ورای 
انضباطی تجدید نظر دانش��گاه به مدت دو س��ال 

ازتاریخ  94/1/10
• آق��ای دکترغامعلی حمیدی به عنوان عضو 
ش��ورای انضباطی بدوی دانشگاه به مدت دو سال 

ازتاریخ  94/1/10
• آقای دکتر مهران ش��ریفی ب��ه عنوان رئیس 
مذک��ور  ه��ای  دس��تورالعمل  اجرای��ی  هیئ��ت 

دربیمارستان شهید بهشتی ازتاریخ 94/1/10
• خان��م دکتر قریش��ی به عن��وان رئیس هیئت 
اجرایی دس��تورالعمل های مذکوردر بیمارس��تان 

کارگرنژاد ازتاریخ 94/1/10
• جناب دکترفرجی پور به عنوان رئیس هیئت 
اجرایی دس��تورالعمل های مذکوردر بیمارس��تان 

متینی ازتاریخ 94/1/10
• آق��ای دکترجواد الماس��ی به عن��وان رئیس 
هیئ��ت اجرایی چهارمین دوره انتخابات س��ازمان 

نظام پرستاری دانشگاه ازتاریخ 94/1/10
• آقای دکتر مصطفی صفاری به عنوان رئیس 
دانش��گاه درکمیته فنی به مدت یکس��ال ازتاریخ 

94/1/17
• آق��ای دکترمه��ران ش��ریفی عضوکارگروه 
توزی��ع درآم��د اختصاص��ی دانش��گاه ازتاری��خ 

94/1/18
• آقای دکتر اس��ماعیل فخاریان به عنوان قائم 
مقام رئیس دانش��گاه درامورآموزش��ی ودرمانی 

ازتاریخ 94/1/18
• آقایان دکتر مجید حسن زاده، آقای مهندس 
علی دیان��ت ،مهندس مهدی کارگرن��ژاد، آقای 
حج��ازی  الل��ه  وس��رکارخانم  محمودتوالی��ی 
 ب��ه عن��وان عضوش��ورای مرکز رش��د دانش��گاه  

درتاریخ 94/1/19
• جن��اب آقای دکتر مهران محس��نی به عنوان 
مدیر گروه فیزیک پزش��کی رادیولوژی به مدت 

یکسال درتاریخ 94/1/19
• آقایان دکتر مهرداد فرزندی پور،دکترمحسن 
اربابی وس��رکارخانم دکترزه��را میدانی به عنوان 
عضو تمام وقت 40ساعت درهفته مرکزتحقیقات 
»مدیریت اطاع��ات سامت«دانش��گاه درتاریخ 

94/1/22
• س��رکارخانمها بتول زمانی ،ندا میرباقرآجرپز 
وآق��ای کمال اصالت منش به عن��وان عضو تمام 
وقت 40ساعت درهفته مرکزتحقیقات »بیماریهای 

اتوایمیون »دانشگاه درتاریخ 94/1/22
• خانم دکت��ر فاطمه رنگرزجدی وآقای دکتر 
س��یدعلیرضا مروج��ی به عنوان عض��و نیمه وقت 
20س��اعت درهفت��ه مرکزتحقیق��ات »مدیری��ت 

اطاعات سامت«دانشگاه درتاریخ 94/1/22
• آقای دکتر سیدعلی مسعود،آقای دکتر احمد 
پیروزمند،آق��ای دکتر علیرضا س��لیمانی به عنوان 
عضو نیمه وقت 20ساعت درهفته مرکزتحقیقات 
اتوایمی��ون »دانش��گاه درتاریخ  »بیم��اری ه��ای 

94/1/22
• جن��اب آق��ای دکتر علیرضامف��رح درتاریخ 
94/1/22 ،آق��ای دکت��ر مهدی صالح ب��ه عنوان 
رئیس هئی��ت نظارت برچهارمی��ن انتخابات نظام 

پرستاری دانشگاه درتاریخ 94/1/20
•آقایان دکتر محمدرضا افاضل، دکترغامعلی 
حمی��دی، دکتراکبرعل��ی اصغ��رزاده، دکتررضا 
اس��ماعیل  مس��عودمطلبی،دکتر  رزاقی،دکت��ر 
عبدالرحی��م کاش��ی ، دکتراس��ماعیل فخاری��ان، 
محمود اس��امی ب��ه عنوان عض��و کمیته فرصت 
مطالعات��ی دانش��گاه به م��دت دوس��ال درتاریخ 

94/1/24
• جن��اب آق��ای عل��ی درودگربه عن��وان دبیر 
ش��ورای انضباطی بدوی دانشگاه به مدت دوسال 

دیگر درتاریخ 94/1/28 

اولین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان در سال 94 برگزار شد

 60 هزار خیر سالمت در کشور
 فعالیت دارند

چهل و یکمین جلس��ه هیات امنا دانشگاه علوم 
پزش��کی کاش��ان با محوری��ت بررس��ی بودجه 
تفصیلی سال جاری دانش��گاه روز یکشنبه مورخ 
94/1/23 در س��تاد مرک��زی وزارت بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.
به گزارش وب دا، این جلسه با حضور دکتر امین لو 
مش��اور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیات امنا، دکتر 
اعرابی رئیس دانشگاه، اعضای هیات امنا، نمایندگان 
بودجه وزارت متبوع، معاون توسعه مدیریت و منابع و 

مدیران بودجه و مالی دانشگاه تشکیل شد.
رضا نعناکار مش��اور رئیس و مس��ئول دبیرخانه 
هیأت امناء دانش��گاه در ای��ن خصوص گفت: در 
این جلس��ه بودجه تفصیلی سال 94 دانشگاه مورد 
بررسی و تصویب قرار گرفت و در ادامه دستورات 

مشترک مطرح و به تصویب اعضاء رسید.

معاون هماهنگی امور اس��تان های مجمع خیرین 
س��امت کش��ور گفت: 60 هزار خیر سامت در 
کش��ور فعالیت دارند.به گزارش وب دا، اسماعیل 
غنیان در چهارمین نشست شورای خیرین سامت 
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: 200 دفتر 
مجمع خیرین سامت در کش��ور فعال هستند که 
طی چند سال گذشته تا پایان سال گذشته 30 هزار 

میلیارد ریال هزینه کرده اند.
وی، شناس��ایی کمب��ود ها و نیازه��ا را از جمله 
وظایف خیرین سامت نام برد و تصریح کرد: این 
نیازها در قالب کتابچه ای تدوین و مش��خص شده 

و در اختیار خیرین سامت قرار گرفته است.
غنیان، س��رمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته 
را از سیاس��ت ها و اولویت های مجمع خیرین سامت 
در کشور برش��مرد و ادامه داد: ساخت دو هزار مرکز 
بهداش��تی با مشارکت دانش��گاه های علوم پزشکی در 
سال گذشته از دیگر فعالیت های این مجمع بوده است 
که بیش از 60 درصدد آن به بهره برداری رسیده است.

معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان از 
اجرای طرح ملی ایمن س��ازی تکمیل��ی فلج اطفال 
)ماپینگ آپ( در شهرش��تان های کاش��ان و آران و 

بیدگل خبر داد.
دکتر س��ید علیرضا مروج��ی در گفتگو با وب دا، 
اظهار داشت: این طرح جهت کودکان زیر پنج سال 
اتباع خارجی در منطقه تحت پوش��ش این دانشگاه 

اجرا خواهد شد.
وی، زمان اج��رای این طرح را ش��امل دو نوبت، 
نوب��ت اول در 29 فروردین تا اول اردیبهش��ت ماه و 
نوبت دوم آن را از دوم لغایت پنجم خردادماه س��ال 
جاری همزمان با سایر دانش��گاه های علوم پزشکی 

عنوان کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
افزود: گروه هدف این طرح متولدین اتباع خارجی 

چهارمین نشست شورای خیرین سامت کاشان 
و آران و بی��دگل با حضور رئیس دانش��گاه علوم 
پزشکی کاشان، معاون هماهنگی امور استان های 
مجمع خیرین سامت کشور، مدیر عامل و اعضاء 
مجمع خیرین سامت کاشان در سالن اجتماعات 

دکتر محمد قریب دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، مدیر عام��ل مجمع خیرین 
سامت کاشان در این نشست گفت: مجمع خیرین 
سامت کشور در تاریخ 88/10/19 به عنوان یک 
س��ازمان مردم نهاد با هدف شناسایی و ساماندهی 
خیرین فعال در امر س��امت، برنام��ه ریزی برای 
بهره گیری صحیح از کمک ها و مش��ارکت های 
مردم��ی و هدایت این کمک ها ب��ه اولویت های 
ملی در حوزه س��امت در اداره کل ثبت شرکتها 
 و مؤسس��ات غیرتجاری به ثبت رس��ید و فعالیت 

خود را رسماً آغاز کرد.
دکتر حس��ین نیکزاد، با بیان اینکه از سال 1384 

از تاری��خ 29 فروردی��ن 1389 تا پنجم خ��رداد ماه 
1394 است.

دکت��ر مروج��ی تصریح ک��رد: این ط��رح ملی با 
مش��ارکت 80 تی��م بهداش��تی متش��کل از پرس��نل 
بهداش��تی درمانی و رابطین بهداشتی دانشگاهااجرا 
و بی��ش از 5 ه��زار ک��ودک زی��ر پن��ج س��ال علیه 
بیم��اری فل��ج اطف��ال بص��ورت مراجع��ه خان��ه به 
 خان��ه در دو شهرس��تان کاش��ان و آران و بی��دگل 

واکسینه می شوند.
وی، ب��ا بیان اینکه بیماری فلج اطفال یکی از بیمار 
ی های مسّری و معلول کننده می باشد، خاطر نشان 
کرد: کشور جمهوری اسامی ایران در آستانه ریشه 
کن��ی ای��ن بیماری اس��ت و از س��ال 2001 میادی 
تاکنون م��وردی از این بیماری در کش��ور گزارش 

نشده است.

مجم��ع خیرین دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان 
به طور رس��می کار خ��ود را آغاز ک��رد، افزود: 
س��ابقه انج��ام ام��ور خی��ر در حوزه بهداش��ت و 
درمان ای��ن منطقه به س��ال 1317 برمی گردد که 
نخستین مرکز خیرساز درمانی با عنوان بیمارستان 
نقوی توس��ط زنده یادحاج محم��د صادق نقوی 
اح��داث گردید و در س��ال 1328 نی��ز با احداث 
 بیمارستان اخوان توس��ط زنده یاد حاج علی اکبر 

اخوان ادامه یافت.
 مدی��ر عامل مجمع خیرین س��امت کاش��ان ، 
همچنین احداث زایش��گاه کاش��ان به همت زنده 
یاد ح��اج محمود فقیه��ی نراقی در س��ال 1337، 
بیمارس��تان متین��ی در س��ال 1341 توس��ط زنده 
یادحاج تقی متینی و زایش��گاه دکتر شبیه خوانی 
در س��ال 1356 توسط زنده یاد حاج محمد فقیهی 
نراقی را از دیگر اقدامات خیرین این منطقه تا قبل 
از پیروزی انقاب شکوهمند اسامی عنوان کرد.

مع��اون بهداش��تی دانش��گاه تصریح ک��رد: این 
بیم��اری در جهان در حال حاضر در س��ه کش��ور 
پاکستان، افغانس��تان و نیجریه به صورت بومی می 
باش��د و تعداد موارد فلج اطفال تا پایان سال 2014 
میادی در جهان 359 مورد میباش��د که 306 مورد 
آن در پاکس��تان، 28 مورد آن در افغانستان و شش 
مورد دیگر در نیجریه و مابقی به صورت وارده از 
س��ه کشور بومی بیماری فلج اطفال در کشورهایی 
 نظی��ر س��وریه، ع��راق، گین��ه اس��توایی،کامرون

 و ... می باشد.
دکت��ر مروج��ی، با بی��ان اینک��ه بومی ب��ودن این 
بیماری در کش��ور های همس��ایه ایران )افغانستان و 
پاکس��تان( خطر روز افزون ورود ویروس به کشور 
ای��ران را افزایش داده اس��ت، لزوم حفظ پوش��ش 
واکسیناس��یون جاری، تش��دید برنامه های مراقبتی 
و اج��رای موف��ق طرح ایم��ن س��ازی تکمیلی فلج 
 اطفال را از راه��کار های اصلی مقابله با این بیماری 

عنوان کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه تاکید کرد: براس��اس 
توصیه های سازمان بهداشت جهانی، ضروری است 
برای اطمینان یافتن از عدم ورود و چرخش ویروس 
وحشی فلج اطفال عملیات ایمن سازی تکمیلی خانه 
به خانه فلج اطفال به ویژه جهت کودکان زیر 5 سال 

اتباع خارجی انجام شود.
وی اظهار داش��ت: کش��ور ایران با حفظ پوشش 
واکسیناس��یون روتین و اجرای برنامه های مراقبتی و 
ایمن سازی تکمیلی در س��ال های گذشته، توانسته 
طی سال های 2001 تا 2014 میادی وضعیت عاری 
از فل��ج اطف��ال را تداوم بخش��د که این ام��ر مهم با 
همکاری و تاش کلیه همکاران بخش بهداش��ت و 

درمان میسر شده است.

دکتر نیکزاد ادامه داد: این روند پس از پیروزی 
انقاب و تاسیس دانش��گاه علوم پزشکی در سال 
1365 با بهره برداری 44 مرکز درمانی و بهداشتی 
درمانی و پنج مرکز آموزش��ی س��رعت و ش��تاب 

بیشتری گرفت.
مدیر عامل مجمع خیرین س��امت کاشان اظهار 
داش��ت: در س��ال گذش��ته 20 میلیارد ریال جهت 
 خرید تجهیزات توس��ط خیرین ای��ن منطقه هزینه 

شده است.
دکت��ر نیک��زاد در پایان ضمن تقدی��ر از فعالیت 
خیری��ن س��امت در شهرس��تان های کاش��ان و 
آران و بی��دگل ادام��ه داد: انج��ام کاره��ای خیر 
ج��زء باقی��ات الصالح��ات اس��ت و امی��دوارم با 
 تعامل ای��ن عزیزان فعالیت ه��ای ماندگارتری در 

منطقه صورت پذیرد.

پیام تسلیت
 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده

 به جوار حضرت حق 

همکاران ارجمند:
آقایان رضا جندقی پور، ابوالقاس�م مصلح و 
خانم عباسیکه در غم  از دست دادن مادر به سوگ 

نشسته اید.
آق�ای محس�ن اویس�یکه در غم  از دست دادن 

پدر به سوگ نشسته اید.
خانواده محترم سبزه ای که در سوگ همکار 
بازنشس�ته مان آقای حس�ن س�بزه ای به سوگ 

نشسته اید. 
خانواده محترم مصاحب که در س��وگ آقای 

دکتر سيد نظام مصاحب به سوگ نشسته اید. 
رواب��ط عمومي دانش��گاه درگذش��ت عزیزانتان را 
تس��لیت عرض نموده،  برای ایشان از خداوند تبارک 
وتعالی علو درجات وبرای بازماندگان صبر وشکیبائی 

مسئلت دارد

نشست رئیس دانشگاه با مدیران و سوپروایزرهای 
پرس��تاری ب��ه منظ��ور بررس��ی خدمات پرس��تاری 
بیمارستان ها عصر روز سه شنبه مورخ 94/1/25 در 

سالن دکتر قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این نشست، 
از فعالیت های همکاران پرستار تقدیر کرد و گفت: 
ت��اش ها و کوش��ش های ب��ی نظیر پرس��تاران در 

موفقیت طرح تحول نظام سامت ستودنی است.
 دکتر محمد حس��ین اعرابی، حجم ورودی بیمار 
به بیمارس��تان بع��د از طرح تحول در نظام س��امت 
را بس��یار بیش��تر از قبل از اجرای این ط��رح عنوان 
ک��رد و اظهار امی��دواری ک��رد: با افزای��ش تعداد 
 پرس��تاران بتوانی��م خدمات بهتر و مطل��وب تری به 

بیماران ارائه دهیم.

 تالش ها 
و کوشش های 

بی نظیر پرستاران 
در موفقیت طرح 

تحول نظام سالمت 
ستودنی است.

وی، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه پرس��تاران یک س��وم 
همکاران ش��اغل در دانشگاه را تش��کیل می دهند، 
ب��ر بی��ان مس��ائل و مش��کات جامع��ه پرس��تاری 
تاکی��د کرد و قول مس��اعد برای بررس��ی، پیگیری 
 و ح��ل ای��ن مش��کات در ح��د ت��وان و امکانات

 دانشگاه داد.
رئیس دانشگاه، با اش��اره به وظیفه خطیر و سخت 
پرس��تاران بخصوص پرس��تاران فعال در بیمارستان 
ش��هید بهش��تی گفت: افزای��ش پویایی و ش��ادابی، 
کمب��ود نی��روی انس��انی، افزایش حس مس��ئولیت 
پذی��ری، فرهن��گ س��ازی در خص��وص ورورد و 
خروج همراهان بیماران و برخورد مناسب با بیماران 
از جمله مس��ائلی اس��ت که در این حوزه باید به آن 

توجه شود.

رئیس دانشگاه، در پایان همچنین به اقدام دانشگاه 
در زمینه بیمه تکمیلی کارکنان اشاره و تصریح کرد: 
مقرر ش��ده مبلغ کمی از پرس��نل و خانواده هایشان 
دریافت ش��ود تا ح��د امکان امور درمان��ی آنان در 

مجموعه دانشگاه به صورت رایگان انجام شود.
محمدرض��ا افاضل مش��اور رئی��س و مدیر حوزه 
ریاس��ت دانش��گاه نی��ز در ای��ن نشس��ت، ضم��ن 
تبری��ک می��اد حض��رت فاطمه زه��را )س( و روز 
زن، تقدی��ر از نماین��دگان جامع��ه پرس��تاری، بیان 
و بررس��ی مس��ایل، انتقادات و پیش��نهادها این قشر 
 و ارتق��ای رضایت بیم��اران را ه��دف از برگزاری

 این جلسه عنوان کرد.
مدیر پرستاری دانشگاه نیز در این نشست، با اشاره 
به انجام اعتباربخشی در بیمارستان ها گفت: قسمت 
اعظم فعالی��ت ها در ای��ن زمینه برعهده پرس��تاران 
میباشد و فعالیت های این همکاران زحمتکش قابل 
تقدیر است.معصومه حمزه ای افزود: دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان با داشتن سه مرکز ارائه خدمت شبانه 
روزی ش��امل اورژانس س��رم درمانی و گابچی در 
کاشان و امام خمینی در آران و بیدگل جزء دانشگاه 

های فعال می باشد.
این گزارش حاکیست: جذب ضریب نیروی انسانی 
پرستاری در بیمارستان ها، بررسی نواقص موجود در 
فرآیندهای جاری بیمارستان ها، کمبود نیروی انسانی، 
تش��کیات س��ازمانی بیمارس��تان ها، کار دانشجویی 
پرستاری، برنامه آنکالی، کمبود نیروی انسانی مرتبط 
با فعالیت پرس��تاران و کمبود امکانات و تجهیزات در 
بعضی امور از جمله مس��ائل مطروحه توسط مدیران و 

سوپروایزرهای پرستاری دانشگاه بود.



از خبرنگاران فعال حوزه سالمت 
دانشگاه تجلیل شد

از فعالیت های یکس��اله اصحاب رس��انه و 
خبرن��گاران حوزه س��امت دانش��گاه علوم 

پزشکی کاشان تجلیل و تقدیر شد.
ب��ه گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه علوم 
پزشکی کاشان در این مراسم، خبرنگاران و 
اصحاب رس��انه را جزء همکاران دانشگاهی 
برش��مرد و گفت: اصحاب رسانه در اطاع 
رسانی و افزایش س��طح سواد سامت مردم 

نقش بسزا و موثری داشته و دارند.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی، با اش��اره به 
ش��عار هفته سامت امس��ال از سوی سازمان 
بهداش��ت جهانی با عن��وان »ایمن��ی غذا از 
مزرعه تا س��فره« گف��ت: افزای��ش آگاهی 
جامع��ه در این زمین��ه نیازمند همکاری های 

بین بخشی است.
وی، با اش��اره به اهمی��ت موضوع غذا در 
تامین س��امت افزود: این موض��وع نیازمند 
حس��اس س��ازی دس��تگاه ها و ارگان های 
اجرایی اس��ت و فعالیت اصحاب رس��انه در 

این راستا بسیار کارگشا است.
رئیس دانش��گاه، در ادام��ه به اجرای طرح 
تحول نظام س��امت از اردیبهش��ت ماه سال 
گذش��ته در کش��ور اش��اره کرد و افزود: با 
اجرای این ط��رح کارهای بزرگ و موثری 
در مراکز درمانی و بهداش��تی تحت پوشش 
این دانش��گاه به ویژه در بیمارس��تان ش��هید 

بهشتی کاشان انجام شده است.
رئی��س دانش��گاه، به وجود مش��کاتی از 
جمل��ه کمب��ود تع��داد تخت ه��ای مراقبت 
وی��ژه در شهرس��تان کاش��ان اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: یکی از اولویت های وزارت 
بهداش��ت افزای��ش تخت های ویژه اس��ت 
ک��ه در این راس��تا 13 تخت ب��ه تخت های 
بیمارستان های شهید بهشتی و نقوی کاشان 
تا پایان س��ال اضافه می شود که در مجموع  

به 48 تخت خواهد رسید.
دکت��ر اعراب��ی، بهس��ازی زیرس��اخت ها 
و تاسیس��ات، خری��داری تجهی��زات جدید 
و حض��ور 24 س��اعته متخص��ص مقی��م در 
اورژانس بیمارستان بهشتی از جمله اقدامات 

موثر و مفید در این بیمارستان برشمرد.
 رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان، 
همچنی��ن در پایان از تخصی��ص 20 میلیارذ 
ریال از محل اعتبارات این دانش��گاه جهت 
خری��د تجهی��زات و امکان��ات ب��ا اولویت 

اورژانس ها در این بیمارستان خبر داد.

مراسم روز دندانپزشک برگزار شد

دیدار نوروزی اعضای هیات علمی با رئیس دانشگاه

واحد دندانپزشکی در مرکز بهداشتی درمانی صدوقی کاشان راه اندازی شد

اردو یکروزه باغ پرندگان قمصر ویژه بانوان دانشگاه برگزار شد
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معاون غذا و داروی دانشگاه، از بازرسی 38 
شرکت تولیدی مواد غذایی در ایام نوروز خبر 
داد.به گزارش وب دا، دکتر حمیدرضا بنفشه، 
در نشس��ت خبری، با اشاره به اینکه این حوزه 
وظیفه نظارت و کنترل بر شرکت های تولیدی 
دارای پروانه س��اخت یا شناسه را دارد گفت: 
طی بازدید 38 شرکت تولیدی مواد غذایی در 
15 روز اول فروردین فقط تولید یک شرکت 

متوقف و تولیدات آن توقیف شد.
وی همچنی��ن  ارائه خدم��ات دارویی از 
طریق کش��یک ن��وروزی 30 داروخانه در 

کاشان را همزمان با ایام عید یادآور شد.

بازرسی ۳۸ شرکت تولیدی مواد 
غذایی در تعطیالت نوروز

ب��ه مناس��بت می��اد حض��رت فاطمه زه��را )س( 
و گرامیداش��ت روز زن، اردو یک��روزه فرهنگ��ی 
تفریحی باغ پرندگان قمصر همراه با تقدیر از بانوان 

منتخب دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در ابتدای این 
آیین ضم��ن عرض خیر مق��دم به میهمان��ان، میاد 
بان��وی بزرگوار دو عالم حضرت فاطمه )س( و روز 

زن را تبریک گفت.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی، مس��ئولیت و وظیفه 
بان��وان کارمن��د فعال در ح��وزه س��امت را خطیر 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: زنان در کشور ما ضمن 
انجام وظایف خطیر مادری، در زمینه علم آموزی و 

ارتقای علمی کشور نقش ویژه ای دارند.
وی، با بیان اینکه اعضای هیات علمی، کارمندان و 
دانشجویان زن دانش��گاه مایه افتخار دانشگاه هستند، 
اظهار امیدواری کرد:همکاران بزرگوار دانش��گاه در 

مراسم روز دندانپزشک با حضور ررئیس دانشگاه 
و مسئولین دانشکده دندانپزشکی روز دوشنبه مورخ 

94/1/24 در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این مراسم 
ضمن تبری��ک 23 فروردین ماه، روز دندانپزش��ک 
به جامعه دندان پزش��کی دانش��گاه، سامت دهان و 
دن��دان را یک��ی از برنامه های م��ورد توجه وزارت 

بهداشت عنوان کرد.
دکت��ر محمدحس��ین اعراب��ی، بحث آم��وزش را 
مهمترین هدف دانشگاه برش��مرد و افزود: بیشترین 
تاش مس��ئولین برای برآوردن نیازهای دانشجویان 

در این راستا است.
وی، اولی��ن گروه از دانش��جویان دندان پزش��کی 
دانش��گاه را باع��ث افتخار دانس��ت و تصریح کرد: 
ش��ما عزیزان بایس��تی با تاش و ایثار بیشتر جایگاه 

دانشکده دندانپزشکی را در منطقه تثبیت کنید.
دکتر اعرابی، با اشاره به راه اندازی کلینیک دندان 
پزش��کی ویژه با کمک خیرین س��امت شهرستان، 
از هم��کاری و تعامل اعضای هئیت علمی و دس��ت 

اندرکاران در این راستا تقدیر و تشکر کرد.
وی در پایان ابراز خرس��ندی کرد: با همت و تاش 
فارغ التحصیان این رشته در سال های آتی شاهد ارائه 

به مناسبت آغاز سال نو، اعضای هیات علمی روز 
ش��نبه مورخ 94/1/15 در سالن دکتر محمد قریب با 

رئیس دانشگاه دیدار کردند.
ب��ه گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این دیدار 
ضمن تبری��ک عید ن��وروز به کلیه اعض��ای هیات 
علمی، از تاش ها و زحمات آنان در س��ال 93 شد، 

تقدیر کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، با اشاره به نامگذاری 
س��ال جدید از س��وی مق��ام معظم رهب��ری )مدظله 
العال��ی( با عنوان »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« 
اظه��ار داش��ت: وزرات بهداش��ت و دانش��گاه های 
 عل��وم پزش��کی در ای��ن راس��تا نق��ش کلی��دی و 

محوری دارند.
وی، با بی��ان اینکه امید و اعتم��اد مردم بزرگترین 
پشتوانه نظام اس��ت، تصریح کرد: مجموعه وزارت 
بهداش��ت ب��ا ارائه خدم��ات س��امت در ایجاد این 

به مناسبت آغاز طرح تحول سامت دهان و دندان 
در کش��ور، واحد دندانپزش��کی روز سه شنبه مورخ 
94/1/25 در مرکز بهداشتی درمانی صدوقی کاشان 
راه اندازی ش��د.به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی 
دانشگاه در این مراسم ضمن تبریک 23 فروردین ماه 
روز دندانپزش��ک، از خیرین سامت فعال در کاشان 
بخصوص حاج جواد صدوقی و خانواده ایشان تقدیر 
کرد و گفت: برنامه ریزی در زمینه استفاده با کیفیت 
از مراک��ز بهداش��تی درمانی مطابق با نی��از هر منطقه 
انجام می گیرد که افتتاح واحد دندانپزش��کی نیز در 

این مرکز بر این اساس بوده است.
دکتر س��ید علیرضا مروجی، ب��ه آغاز طرح تحول 
سامت دهان و دندان در کشور اشاره کرد و افزود: 
بس��یاری از بیماری ها بخصوص بیماری های ش��ایع 
دستگاه گوارش به دلیل بی توجهی به سامت دهان 
و دندان ایجاد می ش��ود و هزینه های که مردم برای 
س��امت دهان و دندان خ��ود می پردازن��د که این 

بخش به توجه جدی تری نیاز دارد.
وی اظهار داش��ت: در این بخش از طرح سامت 
ب��ه پیش��گیری آن هم از س��نین کودک��ی توجه می 
شود چرا که اگر وزارت بهداشت تمام بودجه خود 
 در این ح��وزه برای درمان اختص��اص دهد، باز هم 

کافی نیست.
دکت��ر مروجی، به امضای تفاهم نامه مابین وزارت 

ظرفیت 
پذیرش 
دانشجو 

دندانپزشکی 
دانشگاه در 
سال آینده 

30 نفر اعالم 
شده است 
که از این 
تعداد، دو 

سوم آن 
غیر بومی 

خواهند بود. خدمات ارزنده ای به مردم شهرستان کاشان باشیم.
سرپرست دانشکده دندان پزشکی دانشگاه نیز در 
این مراسم، ضمن اش��اره به آیات قرآن »روزی هر 
شخص تعیین شده  اس��ت«، از دانشجویان خواست 
توکل به خداوند متعال را سرلوحه فعالیت های خود 

قرار دهند.

بهداش��ت و آموزش و پرورش در این راستا اشاره و 
تصریح کرد: آموزش به دانش آموزان و پیش��گیری 
در خص��وص مراقبت های بهداش��ت دهان و دندان 
سرمایه گذاری باارزشی است چرا که از هزینه های 

گزاف در آینده پیشگیری می کند.
وی، شاخص DMFT)شاخص ارزیابی سامت 
ده��ان و دندان(در بعضی از کش��ورهای اروپایی را 
صفر عنوان کرد و ادامه داد: این ش��اخص در ایران 

دکتر محمود س��امی، با اش��اره به اینکه خدمات 
عمومی دهان و دندان از جمله فعالیت های معاونت 
بهداش��تی اس��ت، اظهار داش��ت: وظیفه دانش��کده 

دندانپزشکی ارائه خدمات تخصصی است.
سرپرست دانش��کده دندان پزش��کی دانشگاه، از 
افزایش چهار رش��ته جدید در رابطه با دهان و دندان 

باالت��ر از دو درصد اس��ت که امیدواریم با س��رمایه 
گذاری از دوران کودکی این شاخص در کشور ما 

به نیز به صفر برسد.
کارش��ناس مسئول واحد بهداش��ت دهان و دندان 
دانشگاه، نیز در این مراسم گفت: اجرای تفاهم نامه 
س��امت دهان و دندان دانش آموزی، ارائه خدمات 
بهداشتی شامل آموزش، غربالگری، فلوراید تراپی، 
فیشورس��یلنت، ترمیم دندان ش��ش ب��ه گروه هدف 

حرکت بسوی تعلیم و تربیت، سیره جاودانه حضرت 
صدیقه کبری )س( را سرلوحه خود قرار دهند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه نیز در ابتدای این 
آیین، الگویی مانن��د حضرت فاطمه )س( را افتخاری 
بزرگ برای زنان مس��لمان برشمرد و گفت: حضرت 

فاطمه )س( تمام ابعاد یک انسان کامل را دارا است.
دکتر طاهره مازوچی، با اش��اره به خصوصیات و 
ویژگی ه��ای این بانوی بزرگوار اف��زود: رهایی از 
معضات اجتماعی نیازمند به��ره گیری از فرهنگ 
اسامی بخصوص شخصیت فاطمه زهرا )س( است.

مش��اور رئی��س دانش��گاه در امور بان��وان، با بیان 
اینکه بانوان فرهیخته ایران اس��امی با توجه به حفظ 
حجاب و ارزش های انس��انی خ��ود در عرصه های 
اجتماعی حضوری فعال دارند، تصریح کرد: سراسر 
زندگی ای��ن بزرگ بان��وی جهان اس��ام، بهترین 

سرمشق برای زنان مسلمان است.

خبر داد و ادام��ه داد: ظرفیت 
پذیرش دانش��جو دندانپزشکی 
دانش��گاه در س��ال آین��ده 30 
نفر اعام شده است که از این 
تعداد، دو س��وم آن غیر بومی 

خواهند بود.
دکتر عب��اس مازوچی اولین 
دندانپزشک شهرستان کاشان، 
نیز در این جلس��ه با اش��اره به 
حدی��ث پیامب��ر اک��رم »دهان 
معب��ر ورود مائک��ه اس��ت و 
س��عی کنید ب��ا تمیز و س��الم 
نگهداشتن آن از ورود شیاطین 
)بیماریه��ا( به دهان جلوگیری 
کنی��د« ب��ر اهمی��ت س��امت 
 دهان و دندان از منظر اس��ام 
تاکید ک��رد. وی در خصوص 
تاریخچه درم��ان بیماری های 
دهان و دن��دان مطالبی را بیان 
و روند پیش��رفت رشته دندان 
ب��رای  را  کاش��ان  پزش��کی 

دانشجویان بیان کرد.

اعتماد نقش کلیدی بر عهده دارند.
دکتر اعرابی، با اش��اره به اجرای طرح تحول نظام 
س��امت در سال گذشته، س��ال 93 را از سویی سال 
پربرکت و از س��وی دیگر پ��رکار و فعالیت معرفی 
ک��رد و از زحمات همکاران دانش��گاهی بخصوص 
هم��کاران فعال در حوزه بهداش��ت و درمان تقدیر 

کرد.
رئیس دانش��گاه در پایان اظهار امیدواری کرد: با 
همت و تاش شما همکاران و اساتید گرامی شاهد 

موفقیت های روز افزون دانشگاه باشیم.

دانش آم��وزی، فعال س��ازی پنج یونیت س��یار در 
م��دارس مقطع ابتدای��ی و ارائه خدمات بهداش��تی 
به دان��ش آموران، هم��کاری و هماهنگ��ی الزم با 
دانشکده دندانپزشکی و کلینیک ویژه دندانپزشکی 
جهت ارج��اع م��وارد تخصصی از اه��داف واحد 
 س��امت ده��ان و دن��دان در برنام��ه تح��ول نظام 

سامت است.
دکتر محمد فرجی، تعداد دندانپزش��کان فعال در 
دانش��گاه را 23 نفر نام برد و افزود: در سال گذشته 
بی��ش از 84 هزار خدمت ش��امل معاینه، کش��یدن، 
ترمی��م، جرمگیری، فلورایدتراپی و فیشورس��یانت 
 در شهرس��تان ه��ای کاش��ان و آران و بیدگل انجام 

شده است.
وی، انج��ام خدمات س��امت ده��ان و دندان در 
م��دارس و مهدکودک ها را ش��امل اج��رای طرح 
یونیت س��یار دندانپزش��کی به منظور ارائه خدمات  
پیش��گیری، افتتاح س��ه یونیت س��یار دندانپزش��کی 
ب��رای انجام خدم��ات پیش��گیری از بیم��اری های 
ده��ان و دن��دان )ش��امل آم��وزش، فلورایدتراپی، 
فیشورسیانت و بروس��اژ(، توزیع پمفلت و پوستر، 
توزیع 7500  عدد مس��واک ، توزیع 10000 پمفلت 
تحت عنوان فلوراید، فیشورس��یانت و پوس��یدگی 
 دندان از  جمله این فعالیت های این واحد در س��ال 

گذشته برشمرد.


