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در بازدید روز پرستار عنوان شد
پرستاران بار دیگر همانند هشت سال دفاع مقدس، حماسه عظیمی را خلق کردند

در بین دانشگاه های همطراز:
کسب رتبه اول دانشگاه در رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 کسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 در نظام رتبه بندی گرین متریک

 مرکز آموزشـــی درمانی
 شهید بهشتی کاشان، مرجع و

مامن همه مردم است

 پروژه خیـــرساز انبــار
 استراتژیک دارو و تجهیـزات
پزشکی علـوم   دانشگــاه 

کاشان کلنگ زنی شد

 برگزاری جلسه مسئــولین
 طـــرح شهیــــــد

حاج قاسم سلیمانی

نجـــــات جــــان
 بیمار ۲9 ســاله مبتـال به 

ویروس کووید 19

 مرکز آموزشی درمانی متینی
 کاشان مجهز به دستگـــاه

 پیشرفته آندوسکـوپی بینی و
سینوس شد
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بازدید سرزده معاون درمان وزارت بهداشت
از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان 

رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشان، از کسب 
رتبــه اول ایــن دانشــگاه 
بندی آموزشــی  رتبه  در 
علــوم  هــای  دانشــگاه 
)طرح  پزشــکی کشــور 
راد( در بین دانشگاه های 

همطراز خبر داد.
دا،  وب  گــزارش  بــه 
دکتر سید علیرضا مروجی 

گفت: در این رتبه بندی وضعیت دانشگاهها و دانشکده 
های علوم پزشکی کشور در پنج حیطه توسعه آموزش، 
حاکمیتی، مدیریت آموزش، توســعه کیفی آموزش و 
حرکت در راستای برنامه  های کالن علمی کشور مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح، فعالیت های آموزشی دانشگاه 
در بازه زمانی از مهرماه 95 تا شهریورماه 98 مورد ارزیابی 
گرفت و دانشگاه در حیطه های فوق رتبه اول را در بین 
دانشگاه های علوم پزشکی هم طراز )غیر مرکز استان( به 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از کسب رتبه اول 
این دانشگاه در نظام رتبه بندی گرین متریک خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر سید علیرضا مروجی گفت: 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اولین حضورش در 
نظام رتبه بندی گرین متریک بسیار خوش درخشید و 
در جایگاه اول دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور، 
رتبه چهارم در میان کل دانشــگاه های کشــور و رتبه 

239 جهانی قرار گرفت.
وی، تنظیم و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، 
اتــالف انــرژی و منابــع، آمــوزش، حمــل و نقل و 
آب )مصــرف، تصفیــه، بازیافــت( را از معیارهــای 
نظــام رتبه بنــدی گرین متریک عنوان کــرد و گفت: 
این دانشــگاه در شــهریورماه 1399 در ســامانه نظام 

رتبه بندی گرین متریک ثبت نام کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، با بیان اینکه 
سال ها اســت جهان با مشکالت و مسائل زیاد زیست 
محیطی مانند گرم شدن کره زمین، کمبود منابع آبی، 
افزایش گازهــای گلخانه ای و کاهــش منابع طبیعی 
مواجه اســت، افزود: برای جلوگیــری از بروز چنین 
مسائلی، آموزش عالی و فعالیت های تحقیقاتی مراکز 
دانشــگاهی می توانند نقش بسزایی در توسعه پایدار و 

حفاظت از محیط زیست داشته باشند.
دکتر مروجی، با اشــاره به اینکــه رتبه بندی جهانی 
دانشــگاهی »گرین متریک« توســط دانشــگاه دولتی 
اندونزی انجام می شــود، تصریح کرد: این رتبه بندی با 
هدف ارائه چشم اندازی جامع از شرایط و سیاست های 
مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه های 

کشورهای مختلف راه اندازی شده است. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان ادامه داد: 
»گرین متریــک« ابزاری برای جلــب توجه مدیران و 
سیاســتگزاران در محیط های دانشگاهی فراهم آورده 
و ســاالنه بیش از 10هزار مؤسســه توســط این نظام 
رتبه بندی ارزیابی می شــوند که فهرست 922 مؤسسه 
برتر بر روی وبگاه موسسه رتبه بندی گرین متریک به 
آدرس )greenmetric.ui.ac.id( منتشر می شود.

وی یــادآور شــد: این همایش هر ســال بــه میزبانی 
رتبه هــای برتــر گرین متریک بــه منظور به اشــتراک 
گذاشــتن تجربیات دانشــگاه ها در زمینه مسائل محیط 
زیســتی، صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و آب و 
سایر شــاخص ها برگزار می شود و دانشــگاه های برتر 
هر کشــور دربــاره فعالیت های ســبز دانشگاه هایشــان                                                                                               

توضیح می دهند. 

وزیر  درمــان  معــاون 
و  درمــان  بهداشــت، 
از  پزشــکی  آمــوزش 
بســتری  هــای  بخــش 
بیمــاران مبتال بــه کرونا 
آموزشــی  مرکــز  در 
دکتــر  شــهید  درمانــی 
کاشــــــان                                         بهشتــــــی 

بازدید کرد.  
به گــزارش وب دا، دکتر قاســم جــان بابایی در 
ایــن بازدید ســرزده که در شــامگاه روز دوشــنبه 
ســوم آذرماه 99 صورت گرفت، ضمن قدردانی از 
خدمــات مجموعه تیم ســالمت در مقابله با ویروس 
کوویــد 19 در ایــن مرکز و عیــادت از بیماران، از 
نزدیک در جریان آخرین اقدامات و نحوه خدمات 
دهــی بــه بیمــاران و مراجعــان این مرکــز درمانی                      

قرار گرفت.
معاون درمان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، 
وضعیــت بیمارســتان شــهید دکتر بهشــتی کاشــان 
از نحــوه رســیدگی به مبتالیــان کرونــا را مطلوب 
ارزیابــی کــرد و گفت: با بررســی پرونــده بیماران 
بســتری شــده در بخش های کرونایی، مشخص شد 
بیماران این منطقه از اســتاندارد های درمان کشــور                               

خود اختصاص داد.
وی، شناســایی نقــاط 
ضعف و تالش منسجم و 
هماهنگ با ستاد وزارت 
برای رفع  دانشــگاهها  و 
مشــکالت،  و  موانــع 
هدایــت دانشــگاه ها به 
کالن  اهــداف  ســمت 
عالی  آمــوزش  بخــش 
کشــور و حرکــت بــه 
سوی دســتیابی به اهداف نقشــه جامع علمی کشور و 
افزایش روحیه همکاری در فضایی سالم و رقابتی برای 
سرعت بخشیدن به بالندگی دانشگاههای علوم پزشکی 
کشــور در بخش آموزش را از اهــداف این رتبه بندی                        

عنوان کرد.
دکتر مروجی در پایان این موفقیت را به اعضای هیات 
علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریک گفت و 
اظهار امیدواری کرد: شاهد موفقیت های روز افزون به 

خصوص در حوزه آموزش باشیم.

استفاده می کنند.
راه  بهتریــن  وی، 
مبتال  بیمــاران  درمــان 
بــه کرونــا را مراقبــت 
دانست و تصریح کرد: 
جدیدی  داروی  هیــچ 
درمــان کرونــا  بــرای 

تولید نشده است.
گــزارش  ایــن 
حاکیســت: در ایــن نشســت رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، نماینده 
مردم شهرســتان هــای کاشــان و آران و بیدگل در 
مجلس شــورای اســالمی، معــاون درمــان، رئیس 
این مرکــز مدیر و جمعی از مســئولین دانشــگاه و 

بیمارستان حضور داشتند.
الزم به ذکر اســت: در پایان این بازدید جلسه ای 
با حضــور دکتر جــان بابایی و دیگر مســئولین در 
دفتر ریاســت بیمارســتان برگزار شــد که مسئولین 
دانشــگاه و بیمارســتان، گزارشــی از نیازهای مورد 
نیاز تجهیزات پزشــکی در این مرکز را ارائه نمودند 
و دکتر جان بابایی قول مســاعد دادند تا در اســرع 
وقت پیگیــری ها و دســتورات الزم جهــت تامین                            

این کمبودها انجام شود.

:

نشست مسئولین روابط عمومی ادارات و سازمان های شهرستان کاشان
در دانشگاه برگزار شد 

رئیــس  حضــور  بــا 
پزشکی  دانشــگاه علوم 
بهداشــتی  خدمــات  و 
نشست  کاشان،  درمانی 
عمومی  روابط  مسئولین 
های  سازمان  و  ادارات 
روز  کاشان  شهرســتان 
 99/9/29 مورخ  شــنبه 
در ســالن شــهداء ستاد 

شد. برگزار  مرکزی 
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
در این جلســه، به ابعاد چهارگانه ســالمت شــامل 
جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی اشــاره کرد و 
گفت: شــیوع ویروس کووید 19 بســیاری از این 

نمایان کرد. را  ابعاد 
وی، ارتقــای فرهنگ و ســطح ســواد ســالمت 
جامعه را بســیار تاثیرگذار برشــمرد و افزود: برای 
کنترل و پیشــگیری از ویروس کووید 19 نیازمند 

تغییر رفتار جامعه هســتیم.
وی، با اشــاره به اینکه بایســتی به صورت مثبت 
بــا این بیمــاری مقابله کنیم، تصریح کــرد: باید با 

عمل و شیوه درســت با این بیماری مبارزه کرد.
دکتــر مروجــی ادامه داد: بــا توجه بــه اهمیت 

دســتگاه ها  موضــوع، 
و ســازمان ها بایســتی 
ظرفیت هــای خــود را 
رســانی  اطالع  بــرای 
بیماری                       ایــن  زمینه  در 

گیرند. کار  به 
انتشـــــــــــار  وی، 
اطالعــات درســت را 
از مهمتریــن وظایــف 
روابــط عمومی ها برشــمرد و اظهار داشــت: در 
حوزه اطالع رســانی می توان از ظرفیت رسانه ها، 
ســازمان های مــردم نهــاد، اقشــار و گروه هــای 

برد. بهره  مختلف 
اخبار  انتشــار  یــادآور شــد:  دانشــگاه  رئیــس 
صحیــح و ارائه نکات آموزشــی و اطالع رســانی 
به موقع، بــرای آگاهی مردم در خصوص رعایت 
نــکات پیشــگیرانه و کاهش آمار ابتــال به بیماری 
شــیوع کوویــد 19، می تواند ســدی در برابر این                    

باشد. بیماری 
الزم بــه ذکر اســت: در این نشســت بــر لزوم 
هم اندیشــی در جهــت ارائه راهکارهــای ایجاد 
رفتــار صحیــح ســالمت در جامعــه                                            فرهنــگ و 

شد. تاکید 

 مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
نیازمند توجه ویژه خیرین و دولت است

و  فقیه  نماینده ولــی 
شهرســتان  جمعه  امام 
کاشــان گفــت: مرکز 
درمـــــانی  آموزشــی 
شــهید بهشــتی کاشان 
بازســــــازی  بــرای 
هایــش  زیرســاخت 
نیازمنــد توجــه ویــژه 
دولــت  و  خیریــن 

است. بزرگوار 
به گــزارش وب دا، حضرت آیت اهلل عباســعلی 
ســلیمانی در بازدیــد عصــر جمعــه مورخ بیســت 
و یکــم آذرمــاه 99  از مرکــز آموزشــی درمانی 
شــهید بهشتی کاشان با اشــاره به قدمت و خدمات 
فراوان این مرکز افزود: بخشــی از زیرساخت های 
این مجموعه کــه بزرگترین مرکــز درمانی جنرال                                 
باشــد                                                                                       مــی  اصفهــان  اســتان  شــمال  منطقــه 

فرسوده شده است.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرســتان کاشان، 

بــا بیــان اینکــه مرکــز 
قلب امــام علی )ع( این 
کنــار  در  بیمارســتان 
احداث  قدیمــی  بخش 
ترمیــم  گفــت:  شــده، 
نشــانه  هــا  زیرســاخت 
مدیریــت  کارآمــدی 

است. مرکز 
کــرد:  تصریــح  وی 
آموزشــــی  مرکــز 
درمانی شــهید بهشــتی عالوه بر ارائــه خدمت به 
شــهروندان کاشــانی، مردم شهرستان های آران و 
بیدگل، اردســتان، نطنز و دلیجان را تحت پوشش 
دارد و در مــواردی شهرســتان هــای  محــالت، 
خمیــن، گلپایــگان و نائیــن نیــز از خدمــات آن                                    

بهره مند می شوند.
دکتر ابوالفضل شــجاعی رئیس مرکز آموزشــی 
درمانی شــهید بهشتی کاشــان نیز در این بازدید به 

بیان گزارشی از اقدامات این مرکز پرداخت.

صفحه 2
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حیات
ویژه روز پرستـــار

رئیس دانشگاه در پیامی روز پرستار را به مجاهدان 
خط مقدم مبارزه با کرونا تبریک گفت.

به گــزارش وب دا، متــن پیام دکتر ســید علیرضا 
مروجی به شرح ذیل است:

پنجم جمادی االول، روز والدت باســعادت بانوی 

در آستانه روز پرستار، مدیر اداره پرستاری دانشگاه، 
رئیس و اعضای ســازمان نظام پرستاری شهرستانهای 
کاشــان و آران و بیدگل طی جلســات جداگانه ای با 

به مناســبت هفته بسیج، از مدافعان سالمت دانشگاه 
در مرکــز آموزشــی و درمانی شــهید دکتر بهشــتی 
کاشــان با حضــور جمعی از مســئولین شهرســتان و 

به مناسبت روز پرستار، امام جمعه راوند از پرستاران 
مرکز آموزشی درمانی کارگرنژاد تقدیر کرد.

به گزارش وب دا، حجت االسالم و المسلمین سید 
مهدی اصل حســینی از بخش های روانپزشکی مرکز 
آموزشــی درمانی کارگرنژاد بازدید و با اهداء گل از 

زحمات این عزیزان تجلیل نمود.

قهرمان کربال و پرچم دار نهضت عاشورا حضرت زینب 
کبری )س( است. به یقین نامگذاری این روز بزرگ به 
نام پرســتار در نظام جمهوری اسالمی ایران، برای قدر 

دانستن و ارج نهادن به مقام واالی پرستاران است.
پرســتاری در فرهنگ اســالمی ما جایگاه بســیار 
رفیعی دارد، هنری بی نظیر و تخصصی بی همتاست. 
پرســتاری تنها مراقبــت از نبض حیات بیمار نیســت 
بلکه دمیدن روح زندگی در اوســت. پرستاران نقش 
مهمی در حفظ و ارتقاء سالمت جامعه دارند و یکی 

از حلقه های مهم و موثر در زنجیره سالمت هستند.
همراهی و ایثار گروه پرســتاری در نظام ســالمت 
کشــور به خصوص در شــرایط همه گیری ویروس 
کووید 19 شــاهدی محکــم از هدفمنــدی و تعهد 

امام جمعه شهرستان کاشان و و فرمانده کل سپاه ناحیه 
کاشان روز دوشنبه مورخ 99/9/24 دیدار کردند.

به گــزارش وب دا، نماینده ولی فقیــه و امام جمعه 
شهرســتان کاشــان گفت: روز پرســتار فرصتی برای 
یادآوری ارزش ها و آموزه های زینب گونه پرستاران 

است.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی، بر لزوم تقدیر درخور از 
پرستاران مدافعان سالمت این دو شهرستان در مقابله با 

ویروس کووید 19 تاکید کرد.       
وی افــزود: این روز می تواند یاد آور صبر و متانت 
حضــرت زینب )س( و بازآموزی آمــوزه ها و مولفه 

دانشگاه تجلیل شد.
به گــزارش وب دا، امــام جمعه معزز کاشــان در 
این مراســم، با تسلیت سالروز رحلت حضرت فاطمه 
معصومــه)س( و گرامی داشــت هفته بســیج، اظهار 
داشــت: بایــد از مدافعان ســالمت که بــا ایثارگری 
سالمت خودشان را به خاطر درمان بیماران کرونایی 

به خطر انداخته اند، تجلیل و قدردانی کنیم.
 آیت اهلل ســلیمانی، به حضور ایثارگرانه پزشکان، 
پرســتاران، پیراپزشــکان، بســیجیان، خیرین و عموم 
مردم درقالب رزمایش کمک مومنانه اشــاره کرد و 
افزود: وظیفه خود می دانیم که عالوه برکادر درمان 

به مناسبت روز پرستار، رئیس دانشگاه به همراه معاون 
درمان و جمعی از مسئولین از بیمارستان های شهید بهشتی 

کاشان و سیدالشهداء آران و بیدگل )ع( بازدید کرد.
به گزارش وب دا، دکتر ســید علیرضــا مروجی، در این 
دیدار از زحمات سربازان خط مقدم مبارزه با ویروس کووید 
19 به ویژه پرستاران تقدیر و تشکر کرد و گفت: پرستاران 
بار دیگر همانند هشت سال دفاع مقدس، حماسه عظیمی را 
خلق کردند و با وجود تمامی مشکالت حتی بیشتر از وظیفه 

همزمان با سراسر کشور، با حضور رئیس دانشگاه  
عتوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از 

دکتر فاطمه ســادات قریشی رئیس مرکز آموزشی 
درمانــی کارگرنژاد نیــز در این مراســم از زحمات 

پرسنل این مرکز تقدیر و تشکر کرد.
روز  مراســم گرامیداشت  برگزاری   ***

پرستار
مراســم گرامیداشت روز پرســتار نیز در این مرکز 

این مجموعه دلســوز و فرهیخته می باشد و در ایران 
اسالمی جامعه پرستاری مبّدل به نیروی عظیمی گشته 
که مســئولیت پر ارزش خود را با انگیزه های الهی و 
تأسی به الگوی ارزشمند خویش به انجام می رساند.

پرســتاری نه یک تخصص و نه یک شــغل، بلکه 
هنری اســت متعالی که در آن هنرمنــد آالم بیمار را 
مرهم می نهد و زخم های جسم و روح بیمار را التیام 

می بخشد.
ســالروز والدت با ســعادت بزرگ بانــوی صبر و 
استقامت، حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار، 
فرصت ارزشمندیســت بــرای قدردانــی از زحمات 
شبانه روزی جامعه پرستاری که به حق یکی از حلقه 
های مهم و موثر در زنجیره سالمت و طرح بزرگ و 

هایی معنوی باشد که در زندگی و منش بانوی صبور 
و پر صالبت کربال موج می زند.

وی حضــرت زینــب )س( را الگوی صبر دانســت 
و اضافــه کرد: بزرگ  ترین هدیه به پرســتاران، لبخند 
رضایــت بیمــاران از خدمات و تالش هــای صورت  
گرفته اســت و در آخرت نیز اجر معنــوی باالیی در 

انتظار این قشر زحمت  کش جامعه است.
آیت اهلل سلیمانی تصریح کرد: حوزه درمان از بخش 
های حســاس و مهم در تامین سالمت جامعه است که 
از زنجیره ای از خدمات تشــکیل شده و پرستاران در 

این زنجیره اهمیت و جایگاه ویژه ای دارند.

و مدافعان سالمت از پایگاه های حافظان سالمت که 
در قالب محله محور و مسجد محور در جهت کمک 

به نیازمندان فعالیت می کنند نیز قدردانی کنیم.
رئیس دانشــگاه نیــز در ابتدای این مراســم، ضمن 
قدردانی از کادر درمان و گرامیداشــت هفته بسیج، 
گفت: فرهنگ بســیجی در مقابله بــا بیماری کووید 

19  جاری است.
 دکتر ســید علیرضا مروجی، در ادامه از مســئولین و 
بسیجیان به خاطر برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر کرد.

الزم بــه ذکر اســت: در پایان این مراســم پس از 
اجرای گروه ســرود مهر والیــت و رونمایی از تابلو 

سازمانی همچنان به خدمات رسانی ادامه می دهند.
دکتــر مروجی، با اشــاره به اینکه در زمان شــیوع این 
بیماری تاکنون پرستاران نشان دادند که نماد مقاومت و 
ایثار هستند، تصریح کرد: این عزیزان با تاسی از حضرت 
زینــب )س(، در کمــال ایثار و فــداکاری به مبتالیان به 
ویروس کووید 19 و سایر بیماران خدمت می کنند، این 
روحیه خدمات رسانی را با هیچ قیمتی نمی توان معامله 
کرد به جزء با خدا، که این قشر در حدود یکسال خدمت 

شــش نفر پرستار نمونه کشوری که از بین پرستاران 
نمونه معرفی شــده از واحدهای مختلف دانشــگاه، 

انتخاب شده بود تقدیر شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این مراسم، 
گفــت: همراهــی و ایثار گــروه پرســتاری در نظام 
ســالمت کشور به خصوص در شــرایط همه گیری 
ویروس کووید 19 شــاهدی محکــم از هدفمندی 
و تعهد این مجموعه دلســوز و فرهیخته می باشــد و 
در ایران اســالمی جامعه پرســتاری مبّدل به نیروی 
عظیمــی گشــته که مســئولیت پر ارزش خــود را با 

برگزار شد.
رئیس به همراه جمعی از مســئولین مرکز با حضور 
در بخش های مختلف، ضمن تبریک روز پرستار، با 
اهداء گل و شــیرینی از زحمات بی دریغ و خالصانه 
کادر پرستاری تشکر و قدردانی و برای آنها آرزوی 

موفقیت کردند.

ارزشمند تحول نظام سالمت هستند.
تلفیق زیبــای محبت، همکاری، مهــر و همراهی، 
نمادهای برجســته مــردان و زنانی اســت که با جامه 
سپید بر بالین بیماران و برای التیام درد همنوعان خود 
همت می گمارند و لحظات سخت و پر تنش کار را 

صبورانه تحمل می کنند.
اینجانب ضمن تبریک روز پرستار به همه همکاران 
عزیز پرتالش در مجموعه دانشــگاه به ویژه مجموعه 
های درمانی و دانشــجویان عزیز، سالمتی و توفیقات 
روز افــزون الهی را برای تمامی زحمت کشــان این 

عرصه  از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.
دکتر سید علیرضا مروجی

رئیس دانشگاه

به گزارش وب دا، ســرهنگ اکبری  فرمانده ســپاه 
ناحیه کاشان در دیدار با مدیر اداره پرستاری دانشگاه، 
رئیس و اعضای سازمان نظام پرستاری، ضمن تبریک 
زاد روز والدت حضرت زینب )س( و روز پرســتار و 
بیان سخنانی در باب عظمت این روز مبارک، بر لزوم 
تبلیغات گســترده در دو شهرســتان با همکاری سایر 
نهادها و ســازمانها بمنظور تقدیر از پرســتاران مدافع 

سالمت تاکید کرد.
رئیس اداره پرستاری دانشگاه و اعضای سازمان نظام 
پرستاری نیز در این دیدارها به بیان برخی مشکالت در 

حوزه پرستاری پرداختند.

نقاشی مدافعان ســالمت، از دکتر ابوالفضل شجاعی 
رئیس بیمارستان و تعدادی از کادر درمان بیمارستان 
به نمایندگی از مدافعان ســالمت بیمارســتان با اهداء 

هدیه و گل تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
الزم بــه ذکر اســت: این مراســم که به مناســبت 
هفته بســیج و با همکاری سپاه، شــهرداری، دانشگاه 
و بیمارســتان شــهید دکتر بهشتی کاشــان با رعایت 
پروتــکل های بهداشــتی در این مرکز برگزار شــد، 
امام جمعه محترم کاشــان، نماینــده مردم در مجلس 
شورای اسالمی، رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولین 

شهرستان، دانشگاه و بیمارستان حضور داشتند.

صادقانه را به خلق خدا از خود نشان دادند.
رئیس دانشــگاه ادامه داد: پرستاران توانستند با عزمی 
راســخ و با روحیه ایثار و فداکاری و از خود گذشتگی، 
صحنه هــای مانــدگاری را در رســیدگی به بیمــاران و 

پیشگیری از شیوع بیماری کووید 19 خلق کنند.
شایان ذکر است: رئیس دانشگاه در این مراسم، با اهداء 
شاخه گل و هدیه از زحمات این عزیزان و پرستاران نمونه 

تجلیل به عمل آورد.

انگیزه های الهی و تأسی به الگوی ارزشمند خویش 
به انجام می رساند.

دکتــر ســید علیرضــا مروجــی افــزود: ســالروز 
والدت با ســعادت بزرگ بانوی صبر و اســتقامت، 
حضرت زینب کبری )س( و روز پرســتار، فرصت 
ارزشمندیســت بــرای قدردانــی از زحمات شــبانه 
روزی جامعه پرستاری که به حق یکی از حلقه های 

مهم و موثر در زنجیره سالمت هستند.
الزم به ذکر است: مراســم گرامیداشت کشوری 
روز پرســتار به صورت ویدئــو کنفرانس با حضور 

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز پرستار

در آستانه روز پرستار صورت گرفت:
دیدار اعضای سازمان نظام پرستاری دانشگاه با امام جمعه شهرستان  و فرمانده کل سپاه ناحیه کاشان

به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت:
تجلیل از مدافعان سالمت دانشگاه

در بازدید روز پرستار عنوان شد:
پرستاران بار دیگر همانند هشت سال دفاع مقدس، حماسه عظیمی را خلق کردند

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت:
تقدیر از پرستاران نمونه کشوری دانشگاه

به مناسبت روز پرستار صورت گرفت:
تقدیر امام جمعه راوند از پرستاران مرکز آموزشی درمانی کارگرنژاد/ گرامیداشت روز پرستار در این مرکز

گزارش تصویری
 از بزرگداشت روز پرستــار

رئیــس جمهور و مقام عالی وزارت، معاون توســعه 
و پرســتاری وزارت بهداشــت، معــاون درمــان و 
توســعه دانشگاه، رئیس دانشــکده پرستاری و مدیر 
اداره پرستاری در ســالن شهدای ستاد مرکزی روز 

یکشنبه مورخ 99/9/30 برگزار شد.
اسامی پرســتاران نمونه کشوری دانشگاه 
علوم پزشــکی کاشــان به شــرح ذیل می 
باشــد: مهدیــه نحوی نــژاد - ســلمان پــرآور -                             
نرگس درســتکار - علی رضــا زاده - جواد فاضلی 

- آمنه نعمتیان
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ویژه روز پرستـــار
حیات

به مناسبت فرار رســیدن سالروز والدت حضرت 
زینب )س( و روز پرســتار از زحمات پرســتاران و 
مدافعان ســالمت در مرکز آموزشــی درمانی شهید 
بهشــتی کاشــان به همت کانون بســیج اســتادان و 
جامعه پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات 

فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان )ع( اســتان 
اصفهان از مســئول کانون بســیج اســتادان و جامعه 

پزشکی ناحیه کاشان تقدیر کرد.
بــه گــزارش وب دا، در دفتــر فرماندهــی ناحیه 
مقاومت بســیج کاشــان از اهتمام جدی و اقدامات 

به مناســبت ســالروز تولد حضــرت زینب کبری 
)س( و روز پرســتار جمعی از مســئولین شــهری با 
دیدار از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی 
نقــوی از پرســتاران شــاغل در این مرکــز تقدیر و 

تشکــر کردند.

فرمانــدار ویــژه کاشــان، بــا حضــور در یکی از 
بیمارســتان های شهرســتان با تبریک میالد با سعادت 
حضــرت زینــب  )س( و روز پرســتار، از زحمات و 

تالش های پرستاران و کادر درمان تقدیر کرد.
بــه گزارش وب دا، علی اکبر مرتضایی در حاشــیه 
دیدار با تعدادی از پرستاران کاشانی، گفت: پرستاران 
یکــی از مظلوم ترین قشــرهای جامعه هســتند که با 
شــجاعت و خالصانه در خط مقدم مبارزه با بیماری ها 
قرار دارند. وی، با بیان اینکه نام پرستار همواره یادآور 
سخت کوشی و ایثار است، افزود: پرستار فردی است 

به مناسب فرا رســیدن میالد حضرت زینب)س( و 
روز پرستار، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به همراه 
مدیر پژوهشــی و همکاران این حــوزه، در بازدید از 
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی از رئیس خدمات 
پرســتاری این مرکز به عنوان نماینده جامعه پرستاری 

بیمارستان تقدیرکرد.
بــه گزارش وب دا، دکتر حمیدرضا بنفشــه در این 

به مناسبت گرامیداشــت میالد باسعادت حضرت 
زینب )س( و روز پرستار، از خانواده مدافع سالمت 
زنده یاد شــهید محســن خادم روز یکشــنبه مورخ 

99/9/30 تقدیر و تجلیل شد.
به گزارش وب دا، معاون درمان دانشگاه به همراه 
رئیس اداره پرستاری و مســئولین شبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان آران و بیدگل بــا خانواده مدافع 

بهداشــتی درمانی کاشان مورخ 99/9/29 تقدیر به 
عمل آمد.

بــه گــزارش وب دا، در ایــن مراســم فرمانــده 
ناحیه ســپاه شهرســتان کاشــان، معــاون فرهنگی 
و دانشــجویی  دانشــگاه علــوم پزشــکی، نماینده                                                                                                 

شایســته مســئول کانــون بســیج اســتادان و جامعه 
پزشکی دکتر محمد افشار و همکاران خدومش در 
امر همکاری و پیشــگیری از کرونا تقدیر و تشــکر 

شد.
دکتر محمد افشــار مسئول کانون بســیج استادان 

در این دیدار، دکتر ابریشمی راد، شهردار کاشان، 
مهندس پورعســگری، رئیس شــورای اسالمی شهر 
کاشــان و دیگر اعضای شورای  شهر ، دکتر حاجی 
جعفــری ، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانــی کاشــان و دکتر حامد          

که باید در تمامی ساعات شبانه روز همانند حضرت 
زینب )س( به پرســتاری و مراقبت از بیماران بپردازد 
و در راه مبارزه با این ویروس جان خود را در معرض 

خطر قرار دهد.
رییس ســتاد پیشگیری و مدیریت بیماری کرونایی 
شهرســتان کاشــان، تصریح کــرد: در زمان شــیوع 
ویروس کووید 19 از اسفند ماه تاکنون، کادر درمان 
و به خصوص پرستاران با تالش شبانه روزی توانستند 
آمار فوتی را امروز به صفر برســانند و بی شــک کار 

آنان همچون جهاد فی سبیل اهلل است.

دیدار، ضمن تبریک میالد حضرت زینب کبری)س( 
و تجلیل روز پرســتار گفت: بزرگترین درس بانوی 
کربال حضــرت زینب )س(  درس مهربانی، صبوری 

و مقاومت است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه افزود: در این 
هنگامه ســخت شیوع بیماری کووید 19 شما عزیزان 
به حق طالیه داران صبر و ایستادگی و عطوفت هستید 
و شایسته چنان ستایشــی می باشید که در کالم نمی 

وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در 
پیامی ضمن گرامیداشــت میالد باسعادت حضرت 
زینب کبری )س( و روز پرســتار، گفت: حماســه 
ای که توســط جامعه پرستاری کشورمان خلق شد 
را بــا هیچ زبانی نمی توان بیــان کرد و لحظه های 
نــاب ایثارگری پرســتاران همــواره در تاریخ این 

ماند. سرزمین جاودانه خواهد 
بــه گزارش وبدا، دکتر ســعید نمکی در این پیام 

ســالمت زنده یاد شهید محسن خادم از پرسنل اتاق 
عمل بیمارستان میالد دیدار کردند.

دکتــر محمــد حاجی جعفــری، ضمــن تقدیر و 
تجلیل از زحمات پرستاران گفت: بی تردید در این 
شــرایط حســاس، حضور یکایک همکاران حوزه 
بهداشت و درمان اعم از اساتید، پزشکان، پرستاران 
و کادر پرســتاری، پرســنل فوریت های پزشــکی، 

دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبری، مســئول بســیج 
دانشــجویی و ... بــا حضور در دفتر ریاســت،دفتر 
پرســتاری و ســایر بخــش هــای بیمارســتان ها با 
اهداءلوح تقدیر و شــاخه گل از این عزیزان تقدیر 

و تشکر کردند.

و جامعه پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشان نیز در این دیدار گزارشی 
از اقدامــات ایــن کانون بــه ویژه در زمان شــیوع 
ویــروس کووید19 را بیان و این اقدامات را حاصل 

کار مشترک و گروهی عنوان کرد.

یزدان پناه ، رئیس مرکز نقوی و خانم اشرف جمالدار                                                                                                
مدیر ایــن مرکز با حضور در بخــش ها ی مختلف 
درمانــی از تــالش هــای صادقانــه، مســتمر و بی 
چشمداشــت پرســتاران با اهــدای گل و شــیرینی 

قدردانی بعمل آوردند.

وی ادامه داد: با این حال، ما مســئوالن و مردم باید 
همچنان بــا جدیت و دقت بیشــتری در اســتفاده از 
ماســک و رعایت پروتکل های بهداشتی به پرستاران 
کمــک کنیم تــا زمانی برای اســتراحت این عزیزان 

فراهم شود.
رییس شــورای ســالمت و امنیت غذایی شهرستان 
کاشــان اظهــار امیدواری کــرد: ویــروس منحوس 
کووید 19 به زودی به ســرانجام و پایان خود برسد و 
بتوانیم قدردان واقعی زحمات و تالش های خالصانه 

پرستاران سختکوش باشیم.

گنجد و واژه نمی تواند بار آن را بر دوش کشد.
وی تصریح کرد: پرســتاران به عنوان مدافعان خط 
اول مبــارزه با کرونا واقعا جان خود را کف دســت 
گرفته انــد و ایــن روزها بــرای نجات جــان بیماران 

کرونایی فداکاری می کنند.
الزم بــه ذکر اســت: دراین مراســم از پرســتاران 
ایــن مرکز بــا اهداء لوح ســپاس و ســبد گل تقدیر                              

به عمل آمد.

یاد آور شد: موج ســنگین بیماری نفس گیر کرونا 
به خصوص با همه گیری در اسفندماه سال گذشته 
آنچنــان مراکــز بیمارســتانی جهــان و بــه تبع آن 
کشــورمان را در برگرفت که اگر همت، غیرت و 
از خودگذشتگی پرستاران شــریف در کنار دیگر 
همکاران نظام ســالمت نبود مهار امواج ســهمگین 

نمی شد.   میسر  بیماری هرگز 
 وزیــر بهداشــت در ایــن پیام بــا بیــان این که 

پاراکلینیــک و آزمایشــگاه، مدیران، کارشناســان، 
نیروهای خدمات، کارکنان اداری و خیرین سالمت 
در عرصــه مقابله با این بیماری بســیار چشــمگیر و 

ستودنی است.
الزم به ذکر است: در این دیدار ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره آن عزیز از دســت رفته، با تقدیم لوح 

تقدیر از خانواده ایشان تجلیل به عمل آمد.

آنچه ســه موج ســهمگین بیمــاری را مهــار کرد 
همانا تابآوری، گذشــت و ایثار تالشــگران عرصه 
ســالمت بــه خصــوص جامعه شــریف پرســتاری 
کشــور بود، تصریح کرد: پرســتاران آنقدر پایدار 
و محکــم ایســتادند و از جــان و راحت جســم و 
روح گذشــتند تــا منحنــی هــای ســرکش ابتال و 
مرگ در مقابل عظمت همت بلندشــان ســرتعظیم                                                      

فرود آورد.

به مناسبت والدت حضرت زینب )س( و هفته پرستار صورت گرفت:
تقدیر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

پیام وزیر به مناسبت روز پرستار:
لحظه های ناب ایثارگری پرستاران همواره در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند

به مناسبت روز پرستار صورت گرفت:
تقدیر از خانواده مدافع سالمت زنده یاد شهید محسن خادم

به مناسبت روز پرستار صورت گرفت:
تقدیر فرمانده سپاه ناحیه کاشان به همراه جمعی از مسئولین از پرستاران و مدافعان سالمت

تقدیر فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )ع(استان اصفهان
 از مسئول کانون بسیج استادان و جامعه پزشکی کاشان

تقدیر از پرستاران مرکز آموزشی درمانی نقوی

در شب میالد حضرت زینب)س(؛
فرماندار کاشان از تالش های پرستاران تجلیل کرد

گزارش تصویری
 از بزرگداشت روز پرستــار
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حیات
ویژه روز پرستـــار

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

مــن محبوبــه حیدریــان مدیرخدمــات پرســتاری 
بیمارســتان سیدالشــهدا هســتم تقریبا 25 ســال سابقه 

کاردارم
نظر شما در خصوص نامگذاری روز والدت 
حضــرت زینب س بــه عنوان روز پرســتار 

چیست؟
به نظر اینجانب این شایســته ترین انتخاب می باشد. 
زیرا همانگونــه که حضرت زینب)س( بعــد از واقعه 
کربال با شــجاعت و صبر و تحمل زیــاد از فرزندان و 
زنان قیام کربال و همچنین حضرت ســجاد)ع( مراقبت 
و نگهداری کردند یک پرستار نیز باید با صبر و تحمل 
زیاد و با روحیه بــاال از بیماران مراقبت کرده و به آنها 
روحیه بدهد و این افتخار بزرگی برای پرستاران جهت 

این نامگذاری می باشد.
شغل پرستاری را با چه انگیزه ای انتخاب کردید ؟ ) 

چه عاملی باعث شد که پرستاری را انتخاب نمائید؟(
کاًل من عالقه زیادی به رشته درمان دارم چه پزشکی 
چه پرســتاری و چه سایر رشــته های وابسته به درمان. 
بنابرایــن اگر باز هم کنکور بدهم یکی از رشــته های 
درمــان را انتخاب می کنــم زیرا این رشــته ها دنیای 

متفاوت تری نسبت به سایر رشته ها دارند.
آیا از شغل خود رضایت دارید؟ چه چیزی 

باعث رضایت بیشتر شما می شود؟
بدلیل اینکه هیچ چیز بیشتر از خوب شدن یک بیمار 
و شــادی یک خانواده نمی تواند رضایت بخش باشد. 
بنابرایــن همین که بیماری با حال خوب از بیمارســتان 

مرخص می شود این یک موهبت الهی ست.

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

جواد فاضلی هســتم کارشــناس پرســتاری ، حدود 
دوازده سال است که افتخار خدمت به بیماران را دارم.

نظر شما در خصوص نامگذاری روز والدت 
به عنوان روز پرســتار  حضرت زینــب س 

چیست؟
از آنجــا کــه حضرت زینــب )س( اســوه ی صبر 
اســتقامت و فداکاری  بودند پرستاری هم جیزی جدا 

از صبر و استقامت و فدا کاری نیست .
شغل پرســتاری را با چه انگیزه ای انتخاب 
کردید ؟ ) چه عاملی باعث شد که پرستاری 

را انتخاب نمائید؟(
انگیره من از انتخاب این رشــته کمک به همنوعانم 

بوده و هست  . بله از قبل مختصر آشنایی داشتم.
آیا از شغل خود رضایت دارید؟ چه چیزی 

باعث رضایت بیشتر شما می شود؟
انتخاب و انجام هیچ شــغلی با رضایت کامل شغلی 
همراه نیســت و قاعدتاً شغل ما هم از این قاعده مستثنا 
نیست. شاید بهترین چیزی که باعث افزایش رضایت 

ما می شود بهبود جایگاه اجتماعی این حرفه است
به نظر شــما یک پرســتار خوب باید چه 
ویژگی های داشته باشد و کدام ویژگی مهم 

تر است؟
رابطه پرســتاری با خدمتگــزاری به مردم 

چیست؟
پرســتاری آمیزه ای اســت از علم و عمل به همراه 

به نظر شــما یک پرســتار 
خوب باید چه ویژگی های 
داشته باشد و کدام ویژگی 

مهم تر است؟
یک پرســتار با وجود خستگی 
مفــرط نبایــد روحیــه اش را از 
دســت بدهــد و باید بــا لبخند و 
گشــاده رویی بر بالین بیمار برود 
و بــه بیماردرکنــار مراقبت های 
پرســتاری روحیه نیــز بدهد. ودر 
کارش خبــره باشــد تــا مدیــون 
بیمارنشود و صبر و تحمل باالیی 

داشته باشد و انعطاف پذیر باشد.
رابطه پرســتاری با خدمتگزاری 

به مردم چیست؟
اصال رشته پرستاری چیزی جز 
خدمتگزاری به مردم نیست وقتی 
شــخصی بیمار است به قدرکافی 
برای خود و خانواده اش اســترس 
و سختی ایجادمی شود. و بنابراین 
این پرستار است که باید با تمام وجود در خدمتگزاری 

به بیمار وسالمت بیمار نقش آفرینی کند.
رسالت اصلی حرفه پرستاری چیست؟ 

در درجــه اول  رضایت خداوند و ســپس رضایت 
بیمار و خانواده بیمار اســت و اینکه سالمتی را به بیمار 
و خانــواده اش و کل جامعــه هدیه بدهــد با توکل به 
خداوند و با همکاری خوب با سایر کادر درمان چون 
کادر درمان یک خانواده می باشــد. پزشــک خوب، 
پرستار خوب، و سایر رشته های درمانی و پیراپزشکی.

با توجه به سوال قبل، این حرفه با چه شغلی 
)چیزی( بیشتر شباهت دارد ؟ و تفاوت آن با 

دیگر مشاغل چیست؟
پرســتاری به تمام رشــته های درمانی شــبیه است. 
بخصوص پزشــکی. چون یک پزشــک نیز از درد و 
آالم بیمار می کاهد. تا بیمار به ســمت سالمتی سوق 
پیدا می کند. بنابراین رشته پرستاری شبیه رشته پزشکی 
است. چون اصال به نظر من یک پزشک بدون پرستار 
و یک پرســتار بدون پزشــک نمیتواند جداگانه ارائه 
خدمت کند و دلیل تفاوت این رشــته با سایر مشاغل 
در این اســت که حتی اگر خودت بیمار باشی و یا به 
دلیلی روحیه ات ضعیف باشــد نمیتوانی و حق نداری 
که با روحیه ضعیف، باالی ســر بیمار بروی. زیرا تمام 
امید یک بیمار به ارائه مراقبت خوب پرســتار اســت. 
بنابراین با گذشــت و ایثار باید باالی ســر بیمار رفته و 

از او مراقبت کنی.
به عنوان پرستار، عامل موثر در ارتباط بیمار 

با پرستار را در چه می دانید؟
بهترین عامل به نظر من درک کامل پرستار از بیمار 

اخالق نیکو . هر ســه این ویژگی ها مهم هســتند در 
نظــر بگیرید یک پرســتار با علم و مهــارت باال ولی 
بد اخالق . پرســتار مهربــان و با اخالق ولی از لحاظ 
علم و عمل ضعیف . اما بین این ســه ویژگی به نظرم 

اخالق نیکو بهترین خصیصه است.
رسالت اصلی حرفه پرستاری چیست؟ 

رسالت اصلی حرفه پرســتاری ارتقا سطح سالمت 
جامعه ، کمک به تســکین آالم بیماران ، آموزش و 

....
با توجه به ســوال قبل، ایــن حرفه با چه 
شغلی )چیزی( بیشتر شباهت دارد ؟ و تفاوت 

آن با دیگر مشاغل چیست؟
با توجه به ظرافت های این شغل شاید تنها بتوان آن 
را با مادر مقایسه کرد. واز آنجا که حرفه ی ما با جان 
و سالمت بیماران در ارتباط است شاید نتوان آن را با 

سایر حرفه ها مقایسه کرد
به عنوان پرســتار، عامل موثــر در ارتباط 

بیمار با پرستار را در چه می دانید؟
عامــل موثر ارتبــاط بیمار با پرســتار اعتماد متقابل 

است.
 شــما در شــیفت های مختلــف در کنار 
بیماران حضور داشــته اید واین بسیار خسته 
کننده اســت، تا بحال ایــن موضوع باعث 

عصبانیت شما شده اید؟
بله خســتگی ، استرس و فشار کاری گاهی موجب 
عصبانیت ما می شود اما ما هیچ گاه این عصبانیت را 
بروز نمــی دهیم  و این اوج مظلومیت یک پرســتار 

اســت اگر بیمار حس کند که یک پرســتار با عشق و 
عالقه به مراقبــت از او می پــردازد ودر کارش خبره 
اســت به پرستار اعتماد می کند و این صد در صد  در 

بهبودی بیمار موثر است.
شما در شیفت های مختلف در کنار بیماران 
حضور داشــته اید واین بســیار خسته کننده 
اســت، تا بحال این موضوع باعث عصبانیت 

شما شده اید؟
از آنجایی که پرســتاری رشته  فوق العاده سخت و 
ســنگینی است بنابراین یک شخص قبل از اینکه وارد 
رشــته پرستاری شــود باید از این مسئله آگاهی داشته 
باشــد که با وجود ســاعت کاری زیاد و سختی رشته 
پرستاری و عدم تعطیلی به این رشته وارد شود وگرنه 
نمــی تواند در این شــغل دوام بیــاورد بنابراین اگر با 
آگاهی و درایت این رشــته را انتخاب کند خســتگی 
معنایــی نــدارد و دلیل دیگــر آن این اســت که هیچ 
چیزی لذت بخش تر از این نیســت کــه یک بیمار با 
حال عمومی خوب همراه با خانواده اش از بیمارستان 
مرخص شــود و این لــذت با هیچ چیز قابل مقایســه 

نیست.
تاثیر حرفه پرســتاری بر زندگی شــخصی 
و خانوادگی شــما چیست؟ نظر خانواده شما 

راجع به حرفه شما چیست؟
هیچ تاثیر بدی این حرفه بر زندگی من نداشته است. 
بلکه برعکس اگر به عنوان یک مادر و یک همسر در 
این رشته شاغل  باشی به راحتی می توانی جلوی خیلی 
از بیماریها را در خانواده گرفته و به ســالمت فرزند و 
خانواده ات کمک کنی و نســبت به ســایر مادرها که 
بهتــر می توانی از فرزندت مراقبت کن به شــرطی که 

خانواده ات نیز باتو همکاری داشته باشند. 
خوشبختانه نظر خانواده ام در این رابطه مثبت است 
و مشــکلی ندارم البته این رشته سختی خاص خودش 
را دارد چون تعطیالت در این رشــته معنی ندارد مانند 
نوروز- ایام ســوگواری- سیزده بدر یا ... و این کمی 

سخت است.
اگر بــه زمان انتخــاب رشــته ) کنکور ( 
بازگردید باز هم حرفه پرســتاری را انتخاب 

می کردید ؟
اگر به کنکور برگردم مســلما باز یکی از رشته های 

درمان را انتخاب میکنم.
برای کســانی که تازه قدم بــه این عرصه 
گذاشــتند و یا می خواهند پرســتاری را به 
عنوان حرفه خــود انتخاب کنند چه توصیه 

هایی دارید؟
این است که در درجه اول به خداوند توکل کنند. از 
سختی راه نترسند بلکه با عشق و عالقه و صبر و تحمل 
و علم باال در این رشته حرکت کنند. و مسلماً خداوند 
نیز به آنهاکمک کرده و همیشه دعای خیر بیمار پشت 

اســت . در حالی که او هم یک انسان است اما مانند 
یک فرشته کار می کند . 

بر زندگی شخصی و  تاثیر حرفه پرستاری 
خانوادگی شما چیســت؟ نظر خانواده شما 

راجع به حرفه شما چیست؟
با توجه به اینکه همســر بنده هم یک پرستار هستند 

به راحتی با سختی های این حرفه کنار آمده ایم.
اگر بــه زمان انتخــاب رشــته ) کنکور ( 
بازگردید باز هم حرفه پرستاری را انتخاب 

می کردید ؟
بله اما مسیر را به نحو دیگری طی می کردم . بیشتر 
مطالعه می کــردم بیش تر می آموختم و  بهتر از این 

خدمت می کردم
برای کســانی که تازه قــدم به این عرصه 
گذاشــتند و یا می خواهند پرســتاری را به 
عنوان حرفه خــود انتخاب کنند چه توصیه 

هایی دارید؟
بنده کوچکتر از آن هستم که بخواهم برای عزیزان 
توصیه ای داشــته باشــم اما از ایشــان خواهشمندم با 
چشــم باز و با آگاهی کامل انتخاب کنند و ســختی 

های آن را به جان بخرند.
راجع به سختی ها و شیرینی های شغل تان 

بگویید؟
 به قول معروف    دربیابان گر به شوق کعبه خواهی 
زد قدم      سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم نخور

آیا خاطره اولین شــیفت کاری خود در 
حرفه پرســتاری را به یــاد می آورید و می 

سرآنهاست.
راجع به سختی ها و شیرینی های شغل تان بگویید؟

وقتی کــه خداوند متعال صالح ندانســته و بیماری 
فوت می کند این ســختترین لحظــه و وقتی بیماری با 
حال عمومی خوب مرخص می شود این شیرین ترین 

لحظه می باشد.
آیــا خاطره اولین شــیفت کاری خود در 
حرفه پرســتاری را به یاد مــی آورید و می 

توانید تعریف کنید؟ 
من چون در ســی سی یو مشغول کار بودم در همان 
ابتدا که بیماری بدحال می شــد استرس زیادی داشتم 
و اگر در کنار من نیروی با ســابقه ســی ســی یو نبود 
شــاید تمرکز نداشتم که باید چه کنم ولی وقتی دیدم 
کــه همکارانم با آرامش و با تجربه و علم باال بیمار را 
نجات می دادند این تجربه خوبی برای من می شــد و 
من نیز ســعی می کردم در حین ســرعت عمل، دقت 
و تمرکز نیز داشته باشــم چون وقتی بیمار بدحال می 
شود واقعاً فرصت زیادی برای بازگرداندن بیمارنداری 

و وقت طالست البته در کنار دقت و تمرکز باال.
انتظار شما از مردم و مسئولین چیست؟

انتظار من از مردم: از آنجایی که بیمارســتان، محیط 
خوشــایندی برای بیماران نیســت و به دلیــل اجبار و 
بیماری به بیمارســتان مراجعه کرده اند تقاضا می کنم 
که مراقب ســالمتی خود و خانواده شان باشند و یک 
سری کارها مانند تغذیه خوب، ورزش، رعایت نکات 
بهداشــتی، ویزیت به موقع توسط پزشــک و غیره را 

رعایت کنند تا نیازمند بستری در بیمارستان نشوند.
انتظار من از مسئولین:

 به نظرم اگر شغل پرستاری را با سایر رشته ها مقایسه 
کنند که نه تعطیــالت دارد و نه حقوق باال و توجه به 
ســاعت کاری باال در این شــغل و خستگی مفرط در 
رشته  پرســتاری تصمیمات بهتری باید برای این قشر 
زحمتکش بگیرند و اجرایــی کنند و مزایا و امکانات 

رفاهی بهتری برای پرسنل در نظر بگیرند.
به نظر شما پرستار نمونه کیست؟

به نظر من پرســتاری نمونه اســت که وقتی از کنار 
بیمار می رود دلتنگ او شود وقتی بر بالین بیمار حاضر 
می شــود بیمار با تمام وجود خوشحال شود. خالصه 
کالم اینکه یک پرســتار باید بیمار را همانند والدین و 
یــا فرزند خود بداند در این صورت اســت که با تمام 
وجــود برای بیمار تالش می کند و آن پرســتار نمونه 

است.
کرونا: ویروس منحوس
آمبوالنس: آماده باش

اورژانس: نمی دانی االن چــه بیماری وارد بخش 
می شود و استرس آماده باش )کامل(

کد99: عکس العمل سریع-ســرعت و دقت باال- 
علم باال

توانید تعریف کنید؟ 
شــیفت  اولیــن  خــدا  شــکر 
پرســتاری من شــیفت آرام و بی 

دغدغه ای بود.
یک  و  تلخ  خاطــره  یک 
دوران  از  شــیرین  خاطره 

خدمت بیان کنید ؟
خاطرات شــیرین ما با سالمتی 
و بهبودی بیماران عجین شــده  و 

تلخی شغل ما هم ........
شــیرین ترین خاطــره های من 
بــه بهبــودی و ســالمت بیماران 
خصوصــا در زمــان کرونا بر می 
گردد  . به عنوان نمونه بهبودی و 
سالمت مادر بارداری که با حال 

بد در بخش آی ســی یو بستری شــد . حدود دو ماه 
به دســتگاه کمک تنفســی وصل بود . در این زمان 
فرزند او از طریق عمل ســزارین متولد شد . و نهایت 
بــه لطف پروردگار و با تــالش و زحمت فراوان تیم 
درمان خصوصا پرســتاران عزیز بخش آی ســی یو3 
، مادر به همراه نوزادش با حال مساعد ترخیص شد.

انتظار شما از مردم و مسئولین چیست؟
انتظــار من به عنوان یک پرســتار بــه نمایندگی از 
جامعــه ی زحمتکــش پرســتاری درک موقعیت و 

جایگاه حقیقی این حرفه است 
به نظر من پرســتار نمونه کســی است که به دور از 
هیچ چشم داشتی تنها برای رضای خدا با اخالق نیکو 

مصــاحبـــه
والدت حضرت زینب و روز پرستار بهانه ای شد تا به سراغ دو تن از پرستاران شاغل در  مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان و سیدالشهداء )ع( آران و بیدگل برویم و  
برای  روزی که  به نام روز پرســتار نام گذاری شده است با ایشان سخن بگوییم. این گفتگو با خانم محبوبه حیدریان مدیر خدمات پرستاری مرکز سیدالشهدا)ع( و آقای جواد 

فاضلی پرستار بخش آی سی یو3 مرکز شهید بهشتی  انجام شده است، که در ادامه با هم می خوانیم:

شــیفت شب:پرســتار نخوابد تا بیمارش آرامش 
نداشته باشد

دارو: با توکل به خدا شفابخش بیماری است
لبخند بیمار: تمام شدن خستگی کادر درمان

بیمارستان شهید بهشتی کاشان: خسته نباشید به 
تمام پرسنل و کادر درمان با وجود تعداد باالی بیمار.

نقش تــرس و اضطراب در حــال روحی 
بیماران کرونایی:

تــرس و اضطراب از خــود ویــروس کرونا جهت 
بیمــاران کرونایی خطرناکتر اســت بــاور کنید که ما 
بیماری داشــتیم کــه با وجود درگیری کــم ریه ها از 
ویروس کرونا بدلیل تــرس و اضطراب  جان خود را 
ازدســت داد حتی با وجود اینکه مشاوره روانپزشکی 
برای او انجام شــد ولی بازهم بــه دلیل اضطراب زیاد 

به درمان خوب جواب نداد و متاسفانه بیمار فوت شد
بنابراین آرامش و توکل به خدا تاثیر بسیار زیادی بر 

بهبود این بیماری  دارد
بلــه من هم به این بیماری مبتال شــده ام ولی از نوع 
خفیف و خوشبختانه ریه های من آنچنان درگیر نشده 

بود.
بنابراین زود بهبود پیدا کردم.

سختی کار در بخش کرونا چگونه است؟
مســلماً رشــته پرستاری شــغل بسیار ســختی است 
بنابرایــن در بخش کرونا و کارکردن با لباس حفاظت 
فردی و ماســک و عینک و شیلد واقعا سختی کار را 
دو برابــر می کند ولی باز پرســتاران بــا روحیه باال به 
بیماران خدمت می کنند و خســتگی زیاد پرســتاران 
باعث کاهش کارآیی آنها نمی شود )جهت رسیدگی 

به بیماران(
نقش خانواده در شغل شما چیست؟

به نظر من اگر قشــر درمان با پرسنل درمانی ازدواج 
کنند به هیچ عنوان در زندگی دچار مشکل نمی شوند

زیرا با توجه به ســختی شــرایط کادر درمان، صرفا 
پرســنل درمان درک این مطلب را دارند و سایر رشته 
ها آگاهی از شرایط سخت شغل پرسنل درمان ندارند 

و شاید دچار مشکل شوند .
من مشکلی نداشــتم چون اصال شغل درمان با هیچ 

شغلی قابل مقایسه نیست.
نظر شما در مورد ویروس کرونا چیست؟

به نظر من درست است شاید این ویروس هم همانند 
ویروس آنفوالنزا وجود داشــته باشد ولی آنچه مسلم 
اســت با توکل به خداوند متعال و همکاری تمام مردم 
در کنار کادر درمان میتوان بر این ویروس پیروز شد. 

انشــاءاهلل
سخن آخر:

افتخــار به دلیل نامگذاری ایــن روز با  روز والدت 
حضرت زینب)س( و خسته نباشید به تمام پرسنل کادر 

درمان و همکارانم.

و بهره از دانش و مهارت خود آالم بیماران را تسکین 
می دهد.

لطفا اولین واژه ای که با شــنیدن کلمات 
ذیل به ذهن شما می رسد را بیان کنید؟

کرونا:  بی رحم 
آمبوالنس:    استرس
اورژانس:   اضطراب
بیمارستان:   خستگی

کد 99   :  شتاب 
شیفت شب:   بی خوابی 

دارو:     دقت 
لبخند بیمار:    آرامش

بیمارستان شهید بهشتی:     مظلوم 
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حیات

رئیــس دانشــگاه گفــت: در راســتای همراهی با 
کارکنان بهداشــت و درمان، یلدای امسال را به دور 

ازهم ولی به یاد هم در خانه بمانیم.
بــه گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
اظهار داشــت: ســیر شــیوع بیماری کرونــا پس از 
ماه ها روند نزولی به خود گرفته اما این روند بســیار 
شکننده است و هر گونه بی احتیاطی مانند برگزاری 
مهمانی های شــب یلدا می تواند این روند کاهشی را 

معکوس کند.
وی گفت: دورهمی های شب یلدای امسال بسیار 
نگران کننده اســت زیــرا میزبانان این شــب خاطره 

نشســت شــورای دانشــگاه با حضور نماینده مقام 
معظم رهبری در منطقه و امام جمعه کاشــان، رئیس 
دانشــگاه و کلیــه اعضــا در روز چهارشــنبه مورخ 
99/9/26 در محــل ســالن دکتــر قریــب دانشــگاه   

برگزار شد.

مراســم بزرگداشــت دانشــمند شــهید محســن 
فخری زاده با حضور نماینــده مقام معظم رهبری 
در منطقه و امام جمعه کاشــان و رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان 
روز ســه شــنبه 99/9/25 به صــورت مجازی در 

شد. برگزار  دانشگاه 
به گزارش وب دا، آیت اهلل عباســعلی سلیمانی 
در ایــن مراســم، شــهداء بــه ویــژه دانشــمندان 

رئیــس مرکز آمــوزش درمانی شــهید بهشــتی 
کاشــان گفت: ایــن مرکــز، مرجع و مامــن همه 
مردم اســت و وظیفه قانونی و شــرعی ماست که 
خدمات و زحمات بی شــمار آن را کــه با قیمت 
بسیار ارزان ارائه می شــود به مردم اطالع رسانی 

. کنیم
ابوالفضل شــجاعی در  به گزارش وب دا،دکتر 
جلســه مشــترک با روابط عمومی دانشگاه افزود: 
بــه همیــن منظور بایــد برنامه ای در جهــت تبیین 
عملکــرد این مرکز و معرفــی خدمات آن تدوین 

گردد.

انگیــز بزرگترهای خانــواده از جمله مادربزرگ ها 
و پدربزرگ ها هســتند درحالی کــه خطر ویروس 

کووید 19همچنان وجود دارد.
دکتر مروجی افــزود: آیین ها، رســوم و مهمانی 
های شــب یلدا را بــه نحو دیگری برگــزار کنیم تا 
موهبتی ارزشــمند به نام ســالمتی را به همنوعانمان 

هدیه دهیم.
وی، با اشــاره به اینکه دورهمی های خانوادگی، 
بزرگتریــن ســهم را در انتقال بیمــاری کووید 19 
دارنــد، تصریح کــرد: ناقالن بیمــاری اگر به مدت 
طوالنی در یک محیط سربســته بدون تهویه باشند، 

بــه گزارش وب دا، آیت اهلل عباســعلی ســلیمانی 
در این دیدار، ضمن قدردانی از زحمات پزشــکان، 
پرســتاران و کادر بهداشــتی و درمانــی در مقابله با 
کرونا، درخصوص اهمیت و جایگاه دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشان در ارتقاء ســالمت جامعه، سخنانی 

را ببان کرد.
 رئیــس دانشــگاه نیــز در این نشســت، شــورای 
دانشــگاه را عالی ترین رکن دانشــگاه در سیاســت 

گذاری و تصمیم گیری ها برشمرد.
دکتر ســید علیرضا مروجی، با اشــاره به همزمانی 
برگــزاری ایــن نشســت بــا روز وحدت حــوزه و 
دانشــگاه، از حضــور آیت اهلل ســلیمانی تشــکر و 
حضور ایشــان را در کنار حوزه ســالمت زمینه ساز 

هســته ای را اعتبار نظــام عنوان کرد و گفت: این 
کشور بر ستون شــهید و شهادت تکیه دارد.

در  بالندگــی  و  پویایــی  ضــرورت  بــر  وی، 
عرصه هــای مختلــف تاکید کــرد و افزود: اگر 
ایــن پویایــی و بالندگی در عرصه هــای مختلف 
وجود نداشــته باشــد باید مورد مواخذه و سوال 

شود. گرفته  قرار 
زاده  رهبــری، فخری  عضــو مجلس خبــرگان 
هــا را مناره هــای بلند ارتقــای جامعه برشــمرد 
و تصریــح کرد: ایــران اســالمی در عرصه های 
مختلف دانشــمندان بزرگ و به نامی داشــته که 

هستند. سرآمد  دنیا  در 
 وی، بــا بیــان اینکه دانشــمندان کشــور زمینه 
ســاز ارتقای پژوهش، تحقیق، پویایی، تحرک و 
تحول بوده و هســتند، اظهار داشت: این عزیزان 

ســند افتخار نظام هستند.
 آیــت اهلل ســلیمانی، در ادامــه به پیشــرفت ها 
و افتخارات حوزه پزشــکی اشــاره کرد و گفت: 
یک روز برای کارهای ســاده درمانی به پزشکان 

وی، با اشــاره بــه اینکــه بیــش از95 درصداز 
افرادی که در این مرکز بســتری می شــوند بهبود 
یافتــه و با حــال عمومی خــوب به خانــه باز می 
گردنــد، تصریــح کرد: ایــن در حالی اســت که 
در جامعــه، بیشــتر در خصــوص 5 درصد مرگ 
و میــری کــه در این مرکــز اتفاق می افتــد تبلیغ 
شده اســت که البته برخی مرگ و میر ها اجتناب 

است. ناپذیر 
دکتر شــجاعی ادامه داد: در این مرکز همواره، 
خدماتــی بی بدیــل و بی نظیــر در جهت افزایش 
ســالمت جامعه و بهبــود حال بیمــاران انجام می 

حتی اگر از ماسک هم استفاده کنند بعد از گذشت 
چند ســاعت ویروس را به افراد اطراف خود منتقل 

می کنند.
رئیس دانشــگاه، با بیان اینکه مــردم باید واقع بین 
باشــند و بدانند که ویروس کوویــد 19 به صورت 
خانوادگی افراد را مبتال می کند، ادامه داد: متاسفانه 
یک تصور غلط وجود دارد و آن این است که وقتی 
فرزندان یک خانواده دور هم جمع می شوند، خطر 
انتقال بیماری وجود نــدارد و در واقع فکر می کنیم 
در بین اعضا خانواده، فرد مبتال حتی در حد خفیف 

ناقل این بیماری نیست.

دلگرمی کادر بهداشــت و درمان بــه خصوص در 
شرایط همه گیری ویروس کووید 19 عنوان کرد.

 وی، در ادامه به اهمیت اطالع رســانی درست و 
دقیق در حوزه ســالمت اشاره کرد و گفت: افرادی 
با معکوس کردن واقعیت ها، سعی در نادیده گرفتن 
زحمات حوزه سالمت دارند که باید با پاسخگویی 

مناسب این شبهات رفع شود.
دکتر مروجی، با بیان اینکه موضوع اطالع رسانی 
یکی از مســائل مهم و دغدغه های شورای دانشگاه 
باید باشد، افزود: این شــورا باید با ارائه پیشنهادات 
سازنده، دانشگاه را در زمینه اطالع رسانی درست و 

انعکاس واقعیت ها یاری کند.
 وی در ادامه، به کســب رتبه های حوزه آموزش 

بنگالدشــی، هنــدی و ... نیاز داشــتیم اما امروز 
نیازمند بیگانه نیســتیم بلکه تجربه حوزه پزشــکی 
خــود را صــادر می کنیم و حتــی جراحی قلب و 

مغز جز ســاده ترین کارها برای اطباء ماست.
وی، همچنیــن بــه قدمت و تاریخ کهــن منطقه 
کاشــان اشــاره کرد و افزود: این منطقه در زمینه 

های علمی در کشــور سرآمد هستند.
نماینــده مقام معظــم رهبــری در منطقه و امام 
تــرور دانشــمندان هســته ای را  جمعه کاشــان، 
ضعــف دشــمن بیــان و تصریح کــرد: بــه تعبیر 
زیبــای امــام )ره( پرچمی از دســت بلنــد قامتی 
بــه زمین افتاد نفــر دیگر این پرچــم را به اهتزاز                    

در می آورد.
وی اظهــار داشــت: دشــمن هر اقدامــی انجام 
دهد، شهریاری ها، فخری زاده ها و ... مثل کوه 
ایســتاده اند و بــه برکت این خون هــا و عظمت 
و شــرف دینی و ملی مردم، دشمنان جرات هیچ 

تعــدی را پیدا نمی کند.
آیــت اهلل ســلیمانی، بــه مذاکــرات هســته ای 

شــده است که به چشــم نمی آمد اما از آغاز همه 
گیری ویروس کووید 19 این اقدامات دیده شد.

پزشکی  علوم  دانشــگاه  روابط عمومی  مســئول 
کاشــان نیز در این جلســه گفت: هماهنگی بیشتر 
بین مرکز آموزشــی درمانی شهید بهشتی و روابط 
عمومــی دانشــگاه می توانــد کمــک فراوانی به 
اطالع رســانی شایســته در خصــوص عملکرد آن 

بنماید. مرکز 
مریم امیــدی افزود: روابط عمومی دانشــگاه با 
اســتفاده از همه امکانات و توان خود، در راستای 

تبییــن عملکرد این مرکز تالش می کند.

وی یادآور شد: در صورت عدم رعایت پروتکل 
هــای بهداشــتی و یــا برگــزاری دورهمــی هــای 
خانوادگی همانند شب یلدا، بازهم باید چشم انتظار 

موج جدید این بیماری در جامعه باشیم.
دکتــر مروجی توصیــه کرد: حافــظ خوانی را به 
صــورت ارتبــاط آنالیــن برگزار کرده و مشــاعره 
و مســابقه شــعرخوانی را در گروه هــای مجازی به 
اشــتراک بگذارید.  این گونه برگزار کردن شــب 
یلدا به صورت مجازی و تصویری در نوع خود کم 
نظیر اســت و به صورت خاطره ای فراموش نشدنی 

باقی می ماند.

در کشــور اشــاره و تصریح کرد: این دانشگاه رتبه 
اول در بیــن دانشــگاه های علوم پزشــکی در نظام 
رتبه بنــدی گرین متریــک و رتبــه اول طــرح راد 
در بیــن دانشــگاه های علوم پزشــکی هم طــراز را                                                       

کسب کرده است.
دکتــر ســید علیرضا مروجــی گفت: ایــن افتخار 
بزرگی اســت که حــوزه آموزش در کنــار مبارزه 
با ویــروس کوویــد 19 از بحث اصلی خــود یعنی 

آموزش غافل نشده است.
وی، وجود دانشــگاه علوم پزشــکی را در منطقه 
با ارزش برشــمرد و اظهار داشــت: آثــار و برکات 
آن عــالوه بر مــردم منطقــه به شــهرهای هم جوار                           

می رسد.

پرداخــت و گفت: مذاکرات بعضی از مســئوالن 
درگذشــته بــی حاصــل بــود و مــا دیگر اســیر 
مذاکــرات بی حاصل و فریب خورده و جلســات 

بی نتیجه نخواهیم شــد.
نماینــده مقام معظــم رهبــری در منطقه و امام 
جمعه کاشــان، با اشــاره به اهمیت انرژی هســته 
ای برای کاربری کشــاورزی و پزشکی افزود: به 
فتوای رهبری نمــی خواهیم از این توانایی علمی 

در راستای مســائل نظامی استفاده کنیم.
 وی ادامه داد: ایران می خواهد انرژی هسته ای 
داشــته باشد اما دنیای اســتکبار برنمی تابد، ایران 
اســالمی در راه علمی و سیاسی، استقالل، عزت 
ملی، ســرافرازی و سربلندی را ادامه خواهد داد.

آیــت اهلل ســلیمانی در پایــان ضمــن تقدیر از 
زحمــات پــدر هســته ای و تاثیرگذاری ایشــان 
در عرصه علمی در کشــور اســالمی، شــهادتش 
را بــه پیشــگاه رهبــر انقــالب )مدظلــه العالی(، 
دانشــمندان، خانــواده گرامــی ایشــان و مــردم 

بزرگوار تهنیت و تســلیت گفت.

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان، مرجع و مامن همه مردم است

در راستای همراهی با کارکنان بهداشت و درمان
یلدای امسال را به دور ازهم ولی به یاد هم در خانه بمانیم

نشست شورای دانشگاه برگزار شد

مراسم بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده در دانشگاه برگزار شد

:

معاون فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه، از اجرای 
طرح یلدای مهربانی با هدف کمک به دانشجویان 

نیازمند خبر داد.
به گــزارش وب دا، دکتر حمیدرضا گیالســی، 
با بیــان اینکه این طــرح به همت جامعه اســالمی 
دانشــجویان دانشــگاه برگــزار می شــود،گفت: 
عالقمنــدان می توانند بــا تقدیم  هدایــای یلدا به 
»دانشــجویان نیازمند دانشــگاه » از گرمای لبخند 

دیگران بهره مند شوند.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه افزود: کمک 
های جمع آوری شده به حساب دانشجویان نیازمند 

دانشگاه واریز می شود.
 شــماره کارت: 5859 8311 4890 5226  به نام 

حسین فرید افشار

با انجــام بیماریابی فعال ســل در مرکز خدمات 
جامع ســالمت ابوزید آباد از مناطق تحت پوشش 
شهرســتان آران و بیدگل، چهار بیمار مبتال به سل 
شناسایی و تحت پوشش نظام مراقبت قرار گرفتند.

به گزارش وب دا، معاون بهداشــتی دانشگاه، با 
اعالم این مطلب گفت: پس از مطلع شدن از ورود 
اتبــاع خارجی جدید به منطقه مورد نظر نســبت به 
اعزام تیــم و بیماریابی فعال ســل و ماالریا در بین 

اتباع خارجی ساکن در دامداری ها  اقدام شد.
دکتــر مهدی دالوری افزود: در این برنامه از 30 
نفــر از اتباع خارجــی نمونه گیری ســل و ماالریا 
گرفته شد که تاکنون چهار بیمار شناسایی و تحت 

درمان قرار گرفتند.
وی تصریح کــرد: در همین راســتا جهت تایید 
موارد، تیم کارشناســی از معاونت بهداشت، کلیه 
سیر و روند نظام مراقبت بیماری در سطح محیطی 
و آزمایشگاه را در شبکه بهداشت و درمان آران و 

بیدگل مورد بررسی قرار دادند.
دکتــر دالوری ادامــه داد: جهت کلیــه موارد، 
آزمایش کشــت ســل انجام و جهت آزمایشــات 
تکمیلی نمونه های بیماران به آزمایشــگاه اســتانی 

نیز ارسال شد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه یــادآور شــد: در 
شهرستان آران و بیدگل جمعاً 11 بیمار سلی تحت 
درمان و مراقبت می باشــند کــه90 درصد آنها را 

اتباع خارجی تشکیل می دهند.

جلســه شــورای امر به معروف ونهی از منکر با 
حضور معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه و 
سایر اعضاء روز دوشــنبه مورخ 24 آذرماه جاری 

در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر حمیدرضا گیالســی 
در این جلســه، بر اهمیت برگزاری این جلسات به 
صورت مســتمر تاکید کرد و موارد جلســه قبل را 

مورد بررسی قرار داد.
اعضا این نشســت نیز در ادامه، در مورد بررسی 
موضوعات پژوهشــی کاربــردی پیرامــون امر به 
معروف و نهی از منکر به بحث و گفتگو پرداختند.

الزم بــه ذکر اســت: هــم چنین در این جلســه 
گزارشــی از اقدامات انجام شــده از ابتدای ســال 
جــاری در حوزه امر بــه معروف و نهــی از منکر 
توســط فاطمه قدرت الهی مســئول دبیرخانه امر به 

معروف و نهی از منکر ارائه شد.

اجرای طرح یلدای مهربانی با هدف 
کمک به دانشجویان نیازمند

چند بیمار مبتال به سل در ابوزید آباد 
شناسایی شد

جلسه شورای امر به معروف و نهی از 
منکر برگزار شد به مناسبت روز جهانی داوطلب عنوان شد:

فعالیت یکهزار رابط سالمت در کاشان

رئیس مرکز بهداشــت شهرستان کاشان، از فعالیت 
حدود یکهزار رابط ســالمت در منطقه تحت پوشش 

مرکز بهداشت شهرستان کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر مسعود دهقانی به مناسبت 
روز جهانی داوطلب 5 دســامبر اظهار داشت: رابطین 
ســالمت همواره در اجرای طرح هــای ملی و منطقه 

ای و اجــرای برنامــه تحول نظام ســالمت در حوزه 
بهداشت مشارکت و همکاری گسترده ای داشته اند.

وی گفت: فعالیت رابطین ســالمت در شهرســتان 
کاشان از ســال 13٧2 آغاز شــده و در حال حاضر 
رابطین ســالمت با 60 پایگاه سالمت/ خانه بهداشت 

همکاری دارند.

رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان کاشان، با اشاره 
بــه اجــرای گام چهارم بســیج ملی کنتــرل اپیدمی 
کووید- 19 به شــیوه محله و خانــواده محور مبتنی 
بر برنامه » هر خانه، یک پایگاه سالمت« به ضرورت 
مشارکت همه جانبه جامعه به ویژه رابطین و سفیران 
ســالمت در کنترل همه گیری بیماری کووید -19 

تاکید نمود.
وی، تقویــت مشــارکت داوطلبــان ســالمت در 
انتقال اهــداف، مفاهیم و پیام های نظام ســالمت را 
از اهداف مســئولین دانشــگاه برشــمرد و با تبریک 
روز جهانی داوطلب از همکاری رابطین و ســفیران 

سالمت قدردانی کرد.
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حیات

دومیــن جلســه خانه مشــارکت مردم بــا حضور 
رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان کاشــان، رئیس 
خانه مشــارکت مردم در سالمت شهرستان کاشان، 
نائــب رئیــس و دبیــر دبیرخانــه ســالمت و امنیت 
غذایی و جمعی از مســئولین شهرســتان و دانشگاه 
و نمایندگان ســازمان های مردم نهاد در دفتر مرکز 

برگزار شد. بهداشت شهرستان کاشان 
دکتــر مســعود دهقانــی رئیــس مرکز بهداشــت 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی کاشــان به همــراه رئیس اداره ســمن ها و 
خیرین دانشــگاه، با حضور در کارخانجات صنعتی 
فــوالد امیرکبیــر، دنیای مس، مهفــام جام، و فرش 
آسایش و منازل خانواده های بیطرف و خانم هاجر 
عظیم پور از مشارکت این خیرین در راستای تامین 

ارتقاء سالمت جامعه تقدیر کردند. و 
دکتر ســیدعلیرضا مروجی و دکتر فاطمه عطوف 
بــه همراه مســئول روابط عمومی دانشــگاه  در این 
دیدارهــا کــه در تاریخ هــای مختلف انجام شــد 
بــا اهدای لــوح تقدیــر و هدایــای ویــژه از اقدام 
خیرخواهانه خیرین در راستای یاری دانشگاه علوم 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کاشان از کلنگ زنی 
پروژه خیرساز انبار استراتژیک دارو و تجهیزات این 

دانشگاه خبر داد.
بــه گزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی در 
این مراســم گفت: این بنا در زمینی به مســاحت 600 
متر مربع به همت خیر سالمت دکتر مسعود خاتمی و 

خانواده بزرگوارشان  احداث خواهد شد.
وی، ضمن بیــان اینکه تمام پشــتیبانی تجهیزاتی و 
اموال مصرفی و ملزومات در دو شهرســتان کاشان و 
آران و بیدگل در ســاختمانی صــورت می گیرد که 
پاســخگوی نیازهای بخش بهداشت و درمان نیست، 
افزود: حفظ و نگهداری درســت از تجهیزات و دارو 

در کنار تامین آن یک وظیفه است.
وی تصریــح کــرد: نتیجه این اقدام عــام المنفعه به 
ویژه در شــرایط بحرانی به نیازمندان و مردم می رسد 

لذا این انتخاب درست را باید به فال نیک گرفت. 
دکتر مروجی، با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی 

رئیــس اداره ســمن ها و خیرین دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانی کاشــان، 
از کمــک نقــدی 19 میلیاردی تومانــی خیرین به 
بخش ســالمت خبر داد و گفت: این میزان کمک 
در قالــب خریــد تجهیزات پیشــرفته بیمارســتانی، 
دارویــی                                                                                   اقــالم  و  فــردی  حفاظــت  وســایل 

است. شده  هزینه 
دکتر فاطمه عطــوف افزود: برای هریک از این 
اقــالم، شناســنامه ای در اداره ســمن ها و خیریــن 

شد. تنظیم 
وی، فعالیت ســازمان های مــردم نهاد را اجرای 
پنهــان ارتقــای ســالمت اجتماعی جامعــه خواند 

شهرســتان کاشان  در این نشســت، به ارائه نظرات 
و پیشــنهادات خود پیرامون ساختار تشکیالتی خانه 

مشارکت مردم و اهداف این جلسه پرداخت.
دبیر دبیرخانه ســالمت و امنیت غذایی دانشــگاه 
در ابتــدای جلســه، توضیحاتی پیرامــون اجتماعی 
شــدن ســالمت، اهــداف و برنامه هــای راهبردی 
جدیــد وزارت بهداشــت مبنی بر مشــارکت همه 
آحاد جامعه در امر ســالمت بیان کرد و خواســتار 

پزشــکی کاشــان به ویژه در زمان مبارزه با کرونا 
کردند. قدردانی 

رئیــس اداره ســازمانهای مــردم نهــاد و خیرین 
ســالمت گفــت: امید اســت با همدلــی و همیاری 
خیریــن منطقــه بتوانیم گامهای موثــری در جهت 
پیشــبرد اهــداف حوزه ســالمت و ادامــه خدمت 

رسانی به مردم در این عرصه برداریم.
دکتر فاطمه عطــوف افزود: این خیرین با مناعت 
طبــع و اعمال خداپســندانه و خیرخواهانه خویش، 
دانشگاه علوم پزشکی را در عرصه خدمات رسانی 
برای ارتقاء ســالمت مردم به ویژه در بحران کرونا 

یاری کردند.

کاشان یک دانشــگاه غیرمرکز استان ولی با نیازهای 
اســتانی اســت، اظهار امیــدواری کرد: بــا کمک و 
همراهی خیر گرامی شــاهد به ثمرنشســتن این نیت 

خیر باشیم.
وی، ضمن خیرمقدم و تشــکر از این خیر گرامی، 
گفــت: این نیــت خیر و دور اندیشــی ایــن خانواده 
بزرگــوار که در راســتای یکــی از نیازهــای حوزه 
سالمت منطقه به خصوص در شرایط بحرانی کنونی 

است، قابل تقدیر است.
دکتر مروجی بابیــان اینکه انجام این قبیل اقدامات 
مصداق بارز باقیات الصالحات است، ادامه داد: برای 
ســاخت این پروژه زمینی به متراژ 600 مترمربع جنب 
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان در اختیار 
این خیر قــرار گرفته و قرار اســت در فاز اول، یک 
ســوله و ســاختمان اداری به هزینــه 15 میلیارد ریال 

احداث گردد.
دکتــر مروجی اظهار امیدواری کرد: با مســاعدت 

و تصریــح کرد: حدود 50 ســمن در کاشــان در 
حیطه هــای مختلف فعال هســتند که برخی از آنها 
به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم با حوزه سالمت 

دارند. همکاری  و  ارتباط 
دکتر عطــوف ادامه داد: از زمان شــیوع کرونا 
از کانون هــای فرهنگی،  اعــم  تاکنــون ســمن ها 
زیســتی  محیــط  تشــکل های  مذهبــی،  هیئــات 
و… اقــدام بــه فعالیت هــای مختلفی مثــل تولید 
اقــالم حفاظت فــردی، تهیــه و توزیع بســته های 
بهداشــتی و معیشــتی و دیگــر فعالیت هــای نــوع                           

اند. کرده  دوستانه 
رئیــس اداره ســمن ها و خیرین دانشــگاه علوم 

مشــارکت تمامــی اعضــا به منظــور ارتقا ســطح 
سالمت جامعه شد.

مهنــدس حســین صالحــی، با بیــان اینکــه خانه 
مشــارکت مــردم در کنــار اندیشــگاه ســالمت و 
شــورای پیام گزاران سالمت، بازویی توانمند برای 
اتخاذ تصمیم گیری ها و مصوبات شورای سالمت 
و امنیت غذایی خواهد بود اظهار داشــت: نیازهای 
ســالمتی مردم باید از درون جامعه شناســایی و به 

وی تصریح کرد: مبالغ اهدا شده از سوی خیرین 
ســالمت برای خرید تجهیزات پزشــکی پیشــرفته 
مــورد نیاز مراکــز آموزشــی درمانی دانشــگاه به 
ویژه مرکز شــهید بهشتی صرف شده که صورت و 
موارد مصرف این کمک های در اداره سازمانهای 
مــردم نهــاد و خیریــن ســالمت دانشــگاه موجود                                                                                     

باشد. می 
وی مبالغ اهدا شده توسط این خیرین را به شرح 

ذیل اعالم کرد: 
میلیارد ریال   1٧ امیرکبیر:  فوالد 

مهفــام جام: 4 میلیارد و ٧50 میلیون ریال
خانــواده بیطرف: 4 میلیارد و 340 میلیون ریال

ایشان به  زودی شاهد بهره برداری از آن باشیم.
رئیس دانشگاه، در ادامه ضمن بیان اینکه این طرح 
به همت اداره ســمن ها و خیرین ســالمت دانشگاه و 
مشــارکت خیر به بهره برداری خواهد رســید، افزود: 
خیران همواره در خط مقدم ارتقای ســالمت جامعه 
قرار دارند و حضور آن ها باعث افتتاح و بهره برداری 

زودهنگام پروژه ها می شود.
وی یادآور شــد: خیران ســالمت شهرســتان های 
کاشــان و آران و بیدگل نیز نقــش مهمی در تکمیل 
زیرساخت های حوزه ســالمت دارند و این رویکرد 
خیران به پروژه های بهداشــتی درمانی، بیانگر ســواد 

سالمت و احترام آنان به فرهنگ سالمت است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز 
در این مراسم اظهار داشت: یکی از اولویت های این 
دانشــگاه باتوجه به شــرایط جغرافیایی منطقه به ویژه 
در شــرایط بحرانی مثل همه گیــری ویروس کووید 
19، تامین انبارهای اســتراتژیک بــرای تامین دارو و 

پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانی کاشــان، 
تکریــم و تجلیــل از خانواده هــای کادر درمــان 
بــه صورت مراجعــه حضوری بــه درب منازل را 
از فعالیت هــای جالــب توجه یکی از مؤسســات 
خیریــه دانســت و ادامه داد: در این میان پویشــی 
دانشــجویی به همراه اعضای هیات علمی تشــکیل 
و با روحیه ا فزایی، یاری گر ســربازان ســالمت و 

شدند. پرستاران 
دکتر عطوف، از شــهروندان عالقمند به فعالیت 
در امور خیریه خواست با مراجعه به اداره سمن ها 
و خیریــن دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانی کاشــان واقع در ســتاد مرکزی 

یابد. انتقال  باالتر  سطوح 
مهندس عطائی شــاد رئیس خانه مشارکت مردم 
در ســالمت شهرســتان کاشــان نیز در این جلسه، 
مطالبــی در خصوص ســابقه دیرینه مردم کاشــان 
در مشــارکت هــای اجتماعــی و لزوم مشــارکت 
ســاختارمند مــردم در امر ســالمت و برنامه ریزی 
جهت دســتیابی بــه اهداف واالی خانه مشــارکت 

بیان کرد. مردم، 

دنیــای مس: یک میلیارد و ٧50 میلیون ریال 
 خانــم هاجــر عظیم پور: یــک میلیــارد و 600 

ریـــال میلیون 

تجهیزات است.
دکتر محســن تقــی زاده گفت: ذخیــره بعضی از 
داروها و تجهیزات مصرفی مورد نیاز مراکز بهداشتی 
و درمانــی به خصوص با توجه شــرایط کنونی که با 
منع تردد به تهران و قم روبرو هستیم، بسیار ضروری 

است.
دکتر مســعود خاتمی خیر این پروژه در این مراسم 

به بیان سخنانی در خصوص کار خیر پرداخت.

دانشــگاه به آدرس میدان پانزده خــرداد، ابتدای 
خیابــان ابــاذر ضمن آشــنایی بــا فعالیت های این 
مرکــز در امور خیرخواهانه بهداشــت و ســالمت 

شوند. سهیم 

برگزاری جلسه خانه مشارکت مردم دردانشگاه

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از خیرین سالمت

با حضور مسئوالن دانشگاه؛
پروژه خیرساز انبار استراتژیک دارو و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی کاشان کلنگ زنی شد

کمک نقدی 19 میلیارد تومانی خیرین به بخش سالمت

از رابطیــن و فعــاالن قرآنــی بیســت و پنجمین 
جشــنواره قرآنی هدهــد به همت واحــد قرآن و 
عترت دانشــگاه مورخ 24 آذرماه ســال جاری در 

سالن طبیب دانشکده پزشکی تقدیر به عمل آمد.
به گزارش وب دا، در این جلســه به علت شیوع 
کرونــا از تعــداد محــدودی از  فعــاالن، رابطین 
و تعــدادی از ســفیران نــور که در برگــزاری 25 
جشنواره قرآنی نقش بسزایی داشتند با اهدای لوح 

تقدیر قدردانی و تشکر شد.
شــایان ذکــر اســت اختتامیــه بیســت وپنجمین 
جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــگاهیان وزارت 
بهداشــت)هدهد(« یــادوآره شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی، 2دی ماه در »ســالن همایش های رازی« 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران و با حضور معدود 

افراد برگزیده برگزار خواهد شد.

در  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معاونــت 
خصوص فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان 

اطالعیه ای را صادر کرد.
به گزارش وب دا، متن این اطالعیه به شرح ذیل است:

اخیــرا اخباری در برخی از ســایت ها و شــبکه 
های اجتماعی درخصوص فهرســت دانشــمندان 
دو درصد برتر جهان بر اســاس اســکوپوس منتشر 
شــده است که این خبر و لیست منتشر شده به هیچ 
عنوان معتبر نیســت و نمی تواند مالک ارزیابی در 

خصوص پژوهشگران وزارت بهداشت باشد.
لطفــا تحلیل پایــگاه اســتنادی جهان اســالم به 
آدرس  https://isc.ac/fa/news/1484را در 

مورد این لیست حتما مطالعه نمایید.

نشستی به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه 
در فرایندهــای بالینــی با حضور معاون آموزشــی 
دانشــگاه و رئیس دانشکده پزشــکی در محل این 

دانشکده برگزار شد.
بــه گزارش وب دا، این نشســت بــه منظور رفع 
مشکالت فرایندی در حوزه بالینی دانشگاه و ارتقا 

روش ها و فرایندها تشکیل شد.
در این نشســت، مقرر شــد معاونت آموزشی هر 
بیمارســتان نقطه کانون فعالیت های آموزشــی در 

بیمارستان قرار گیرد.

نشســت شــورای آموزشــی بــا حضــور معاون 
آموزشــی و ســایر اعضــا در روز دوشــنبه مورخ 

99/09/18 در دانشکده پزشکی برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتر مســعود مطلبی مدیر 
امور آموزشــی وتحصیالت تکمیلی دانشــگاه در 
این جلســه، به بررســی عناوین شــورای آموزشی 

پرداخت.
الزم بــه ذکر اســت: طی این جلســه مقرر شــد 
لغایــت   99/10/20 زمانــی  بــازه  در  امتحانــات 

99/11/2 برگزار شود.

تقدیر از رابطین و فعاالن قرآنی 
دانشگاهی جشنواره هدهد

اطالعیه معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه در خصوص فهرست 

دانشمندان دو درصد برتر جهان

برگزاری نشست هماهنگی و ایجاد 
وحدت رویه در فرآیندهای بالینی

 در دانشگاه

برگزاری نشست شورای
 آموزشی دانشگاه

رئیس اداره ســمن ها و خیرین دانشگاه، از کمک 
نقدی 19 میلیاردی تومانی خیرین به بخش ســالمت 
خبــر داد و گفت: این میزان کمــک در قالب خرید 
تجهیزات پیشرفته بیمارستانی، وسایل حفاظت فردی 

و اقالم دارویی هزینه شده است.
دکتــر فاطمه عطــوف افزود: بــرای هریک از این 
اقالم، شناسنامه ای در اداره ســمن ها و خیرین تنظیم 

شد.
وی، فعالیت سازمان های مردم نهاد را اجرای پنهان 
ارتقــای ســالمت اجتماعی جامعه خوانــد و تصریح 

کــرد: حــدود 50 ســمن در کاشــان در حیطه های 
مختلف فعال هســتند کــه برخی از آنهــا به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم با حــوزه ســالمت ارتباط و 

همکاری دارند.
دکتر عطوف ادامه داد: از زمان شیوع کرونا تاکنون 
ســمن ها اعم از کانون های فرهنگی، هیئات مذهبی، 
تشکل های محیط زیســتی و… اقدام به فعالیت های 
مختلفی مثل تولید اقالم حفاظت فردی، تهیه و توزیع 
بسته های بهداشتی و معیشتی و دیگر فعالیت های نوع 

دوستانه پرداخته اند.

وی، تکریم و تجلیــل از خانواده های کادر درمان 
به صــورت مراجعه حضــوری به درب منــازل را از 
فعالیت های جالــب توجه یکی از مؤسســات خیریه 
دانست و ادامه داد: در این میان پویشی دانشجویی به 
همراه اعضای هیات علمی تشــکیل و با روحیه  فزایی 

یاری گر سربازان سالمت و پرستاران شدند.
دکتــر عطوف، در پایان از شــهروندان عالقمند به 
فعالیــت در امور خیریه خواســت با مراجــع به اداره 
ســمن ها و خیریــن دانشــگاه علوم پزشــکی ضمن 
آشنایی با فعالیت های این مرکز در امور خیرخواهانه 

استقرار کاروان سالمت
جهت خدمت رسانی به مناطق محروم و حاشیه شهر کاشان 

بهداشت و سالمت سهیم شوند.



سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
گفت: تمرکز ما در طرح شــهید ســلیمانی بر بحث 
پیشگیری از گسترش و شــیوع ویروس کووید 19 

است. 

بــه گــزارش وب دا، دکتر اعظم باقــری گفت: 
در ایــن طرح با اعزام کارشــناس بــه درب منازل 
و آزمایــش ونمونه گیری از افــرادی که با بیماران 
کرونایــی در ارتباط می باشــند احتمال گســترش 
بیمــاری توســط ناقلین بــه حداقل خواهد رســید 
مشــروط به اینکــه مردم عزیــز مشــارکت فعال با 

باشند. داشته  مجریان 
وی، با اشــاره به تامین اعتبارات تست های رپید 
یا تشــخیص کرونا از محل اعتبارات دولتی، اظهار 
داشــت: مراکز تشــخیص کرونا تســت های رپید 
را برای آزمایــش افرادی که با بیمــاران کرونایی 
در ارتبــاط بوده اند، مورد اســتفاده قرار می دهند.     

این تســت پیــش از اینکه برای تشــخیص قطعی به 
کار بــرود، می تواند با توجه به شــرایط آن مانند: 
حضور کارشناســان در منزل، رایــگان بودن انجام 
تســت، پاســخ ســریع در حداکثــر نیم ســاعت و 

تشــخیص ناقلین بدون عالمت به کار برود.
سرپرســت شــبکه افزود: در پایــان هفته ی اول 
نمونــه گیــری، 155 آزمایش از 82 خانــوار نمونه 
گیری انجام شــده اســت. این اقدام باعث شــد تا 
افرادی که از مثبت بودن تســت خود آگاه نبودند 
در شــرایط قرنطینه قرار بگیرند و متعهدانه از انتقال 

پیشگیری کنند. به دیگران  ویروس 
وی تصریــح کــرد: همچنیــن همــکاران مــا در 

مراکــز و پایــگاه هــای جامع ســالمت بــه منظور 
آمــوزش و توانمندســازی عمومــی، 186 مــورد 
آمــوزش حضــوری در محل را بــرای خانواده ها                           

ثبت کرده اند.
نارنجــی  اینکــه وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی، 
درشهرســتان مانــدگار نیســت، اظهــار امیدواری 
کــرد: همشــهریان عزیز با زدن ماســک و رعایت 
پروتکل هــا وهمچنین عدم شــرکت در تجمعات 
به خصــوص خانوادگــی و دورهمی شــب یلدا ، 
بــه خروج از وضعیت فعلی و کاهش بار خســتگی 
بــردوش مدافعان ســالمت و پیشــگیری از تعطیلی 

های اجباری اصناف کمک کنند.

مشارکت همگانی در طرح سردار شهید سلیمانی برای پیشگیری از افزایش مجدد کرونا و تعطیلی های اجباری
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حیات

در راستای کنترل و مقابله با ویروس کووید19:
 اجرای طرح محله به محله شهید حاج قاسم سلیمانی در کاشان

معاون غذا و دارو دانشگاه عنوان کرد: آغاز توزیع واکسن آنفوالنزا در کاشان

جانشین معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:
همبستگی جهانی و مسئولیت مشترک“ شعار روز جهانی ایدز“

بازدید رئیس دانشگاه از تاسیسات مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان

نشســت شــورای مدیران حوزه ریاســت و توسعه 
بــا حضور رئیس دانشــگاه در تاریخ هــای 99/9/2 و 

99/9/16  در سالن شهداء ستاد مرکزی  برگزار شد.
به گزارش وب دا، این نشست ها به منظور تسریع در 
ساماندهی اقدامات مربوط به بیماری کووید 19 و توجه 
همه جانبه به امور حوزه سالمت با رعایت پروتکل های 

بهداشتی با حضور حداقل اعضاء تشکیل گردید.
الزم به ذکر اســت: گرامیداشت یاد و خاطره جانباز 
سرافراز مرحوم آقای محمد واحدی پور، ارائه گزارش 
در خصوص تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی، تبادل 
نظــر در خصوص اجــرای صحیح قانــون بهره وری 
کارکنان، ساماندهی تعاونی های مسکن پرسنل، تبادل 
نظر در خصوص تکمیل و بهره برداری از ســاختمان 
اخوان، تامین اعتبار جهت دیوار کشــی و مشــخص 
کردن حدود اراضی مربوط به دانشگاه، اجرای قانون                             
بهره وری کارکنان و مهاجرت از ویندوز XP از جمله 

امور مطروحه در این نشست ها بود.

تفاهم نامه فی مابین معاونت بهداشــتی و دانشکده 
پزشکی دانشگاه منعقد شد.

بــه گــزارش وب دا، این  تفاهم  نامه در جلســه هم 
اندیشی رئیس دانشکده پزشکی و مدیرگروه پزشکی 
اجتماعی با جانشین معاون بهداشت دانشگاه در 4 ماده، 

25 بند امضاء شد.
ایــن گزارش حاکیســت: ایــن تفاهــم نامه جهت 
گســترش همکاری های آموزشــی و پژوهشــی بین 
معاونت بهداشتی از یک طرف و دانشکده پزشکی و 

گروه پزشکی اجتماعی از سوی دیگر منعقد گردید.
الزم به ذکر اســت: در این جلســه  موضوع اهمیت 
ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانشجویان پزشکی 
پاسخگو و مبتنی برنیازهای جامعه، توسعه پاسخگویی  
در عرصه کارآمــوزی و کارورزی، تعیین فرایندهای 
اجرایی و نحوه تامین منابع مورد نیاز در راستای اجرایی 
شدن اهداف بسته آموزش پاسخ گو و عدالت محور 
در تحول آموزش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سرپرست بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل، از 
نجات جان آقای 29 ســاله مبتال به ویروس کووید 19 

خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر علی یوســفیان، با اشاره به 
اینکه آقای 29 ساله که در تاریخ 2٧ مهر 99، به علت 
تنگی نفس و تب به این مرکز مراجعه کرده بود، افزود: 
بالفاصله توسط کادر پزشــکی و پرستاری، اقدامات 

درمانی ویژه، برای نجات جان بیمار آغاز گردید.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص این بیمار 
و با توجه به انجام آزمایشات تشخیصی و مثبت اعالم 
شدن تســت PCR بیمار برای دریافت مراقبت های 

ویژه، به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد.
دکتر یوســفیان ادامه داد: بیمار مذکور  پس از چند 
روز مراقبــت های درمانــی الزم، به علت تنگی نفس 
شدید و شــرایط نامساعد تنفســی، به دستگاه تنفس 
مصنوعی ونتیالتور وصل شد. وی اظهار داشت: بعد از 
حدود یک ماه و با تالش کادر پزشکی و پرسنل شاغل 
در این بخش، از دستگاه تنفس مصنوعی جدا و برای 
طی مراحل بعدی درمان، به بخش VIP بیمارســتان 

انتقال یافت تا سایر مراحل درمان را سپری نماید.
دکتر یوسفیان اذعان داشــت: بیمار پس از 54 روز 

بستری با حال عمومی خوب مرخص شد.
وی گفــت: رعایــت جدی پروتکل هــا و پرهیز از 
حضور در تجمعات  می تواند میزان بروز موارد جدید 

بیماری را کاهش دهد.

نشست شورای مدیران حوزه ریاست و 
توسعه دانشگاه برگزار شد

انعقاد تفاهم نامه فی مابین معاونت 
بهداشتی و دانشکده پزشکی دانشگاه

با تالش کادر بیمارستان سیدالشهداء
به مبتال  ساله   ۲9 بیمار  جان   نجات 

ویروس کووید 19

جلسه هماهنگی ستادمرکزی قرارگاه های حافظان 
ســالمت شهرستان کاشــان )طرح ســپهد شهیدحاج 
قاسم ســلیمانی( در محل حسینیه شهدای پاسدار سپاه 
ناحیه کاشان بارعایت پروتکل های بهداشتی در روز 

شنبه مورخ 99/9/15 برگزار شد.
به گزارش وب دا، ســرهنگ کریم اکبری فرمانده 

معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان گفت: واکسن 
آنفوالنــزا به تعداد محدود در برخی داروخانه های 

کاشان توزیع می شود.
به گزارش وب دا، دکتر محســن تقی زاده اظهار 
داشــت: شــهروندان می تواننــد با مراجعــه به این 
داروخانــه ها و ارائه کارت ملی واکســن آنفوالنزا 

جانشین معاون بهداشتی دانشگاه گفت: »همبستگی 
جهانی و مســئولیت مشــترک« به عنوان شــعار روز 

جهانی ایدز نامگذاری شده است.
به گزارش وب دا، دکتر مهدی دالوری با اشاره به 
نامگــذاری 11 لغایت 1٧ آذرماه به عنوان هفته اطالع 

سپاه کاشان در این جلســه، دستورات الزم را جهت 
اجرای طرح صادر کرد.

دکتر محمد افشــار مسئول بســیج استادان و جامعه 
پزشــکی نیز در این نشســت، در ارتباط با همکاری 
الزم بــا قرارگاه طرح شــهید ســلیمانی ســخنانی را                            

بیان کرد.

را دریافت کنند.
وی، بــا بیــان اینکــه قیمــت واکســن آنفوالنزا 
192هــزار تومان اســت، افزود: این واکســن برای 
بیمــاران زمینه ای مثــل قلبی و عروقــی، دیابتی و 

دارای فشــار خون باال و غیره پیشنهاد می شود.
معاون غــذا و داروی دانشــگاه تصریح کرد: از 
عموم مردم می خواهیم هرگونه دارو و یا واکســن 

رســانی ایدز گفت: باتوجه به شرایط جهان به خاطر 
همــه گیری اپیدمی کووید-19 و تاثیر آن بر زندگی 
مردم شــعار روز جهانــی ایدز »همبســتگی جهانی، 

مسئولیت مشترک«می باشد.
وی افــزود: در واقــع برای کنتــرل اپیدمی بیماری 
هایی ماننداچ ای وی و کووید-19 نیاز است جهانیان 
به یکدیگر بپیوندند تا خدمات الزم جهت پیشگیری 
و درمان برای همه در دســترس باشــد. براین اساس 
هفته اطالع رسانی ایدز فرصتی برای پرداختن به این 
امرمهم، جلب حمایت سیاســتگزاران و مســئوالن و 
بیان اقدامات، دستاوردها و چالش های موجود است.

جانشین معاون بهداشتی دانشگاه در ادامه، با اشاره 
بــه اینکه در جهــان 38 میلیون نفر آلــوده به بیماری 
ایدز می باشــند و در دنیا ٧/1 میلیون نفر از ابتال خود 
به بیماری ایدز آگاه نمی باشــند، اظهار داشــت: در 
شرایطی که جهان درگیر بیماری کووید19 می باشد 
و زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده ضروری 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشــان به همراه معاونین درمان و توســعه 
دانشگاه و جمعی از مسئولین از واحدهای مختلف 
تاسیســات مرکز آموزشــی و درمانی شــهید دکتر 

بازدید کرد. بهشتی کاشان 
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی 
در ایــن بازدیــد، ضمن بررســی امور، بر تســریع 
بیمــاران                                   بــه  ارائــه خدمــات  و  مشــکالت  رفــع 

کارشناســان بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشان نیز در این نشست، 
گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آینده را 

در این خصوص بیان کردند.
الزم به ذکر اســت: این جلسه به منظور آموزش و 
اطالع رسانی، فرهنگ سازی، غربالگری، نظارت بر 

را حتمــا از مراکــز قانونــی توزیع مثــل داروخانه 
هــا تهیــه کنند تــا مشــکلی بــرای ســالمتی آنها                          

نشود. ایجاد 
وی ادامه داد: هرگونه تبلیغ برای فروش واکسن 
آنفوالنزا در فضای مجازی جرم اســت و شــخص 
آگهــی دهنــده متخلــف و مــورد پیگــرد قانونی                    

قرار می گیرد.

است از توجه به این بیماری و راه های حذف انگ و 
تبعیض در بیماری ایدز غافل نشویم.

دکتــر دالوری تصریح کرد: در ایــران کل موارد 
ثبت شــده بیماری ایدز 40.5٧3 نفر می باشد که 82 
درصد آنها را مردان و 18درصد  را زنان تشکیل می 

دهند و تا کنون 18.938 نفر از آنها فوت شده اند.
وی اظهــار داشــت: در حــوزه تحــت پوشــش 
دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان تاکنــون 151 نفر 
بیمار مبتال شناســایی شــده که 32 نفر از آنها تاکنون                                 

فوت کرده اند.
دکتر دالوری یادآور شد: همچنین در حوزه تحت 
پوشــش دانشــگاه، 68 درصد افراد آلــوده از طریق 
تزریق مشترک در مصرف کنندگان مواد، 16 درصد 
از راه جنســی و 16 درصد هم از راه ناشناخته به این 
بیماری مبتال شده اند که 86 درصد موارد را مردان و 

14 درصد را زنان تشکیل می دهند.
وی افزود: مرکز مشــاوره بیماری ایــدز در مرکز 

کرد. تاکید 
وی در ادامــه ضمن تشــکر از مجموعه پرســنل 
حوزه ســالمت به خصوص ســربازان خــط مقدم 
مبــارزه با ویروس منحوس کووید 19، گفت: هیچ 

عبادتی باالتر از خدمت به خلق نیســت.
شــرایط  در  اینکــه  بیــان  بــا  مروجــی،  دکتــر 
کنونــی کمــک بــه درمــان بیمــاران مهــم ترین 
عمل خیر اســت، افــزود: این روزگار تلخ ســپری                                          

رعایت پروتکل های بهداشــتی و حمایت از خانواده 
های محروم از طریق تحویل بســته های بهداشــتی و 
معیشــتی در امر کنترل و مقابله بــا ویروس منحوس 
کووید 19 در شهرســتان کاشــان تحت نظر ســپاه و 
پایگاهای بسیج و خیرین محله ها با همراهی دانشگاه 

درحال اجرا می باشد.

خدمــات جامع ســالمت گالبچــی با شــماره تلفن 
55463344 همــه روزه به جز ایام تعطیل آماده انجام 
خدمات مشــاوره، آزمایش و درمان رایگان با حفظ 
محرمانگــی به افراد دارای رفتار پرخطر می باشــد و 
انتظــار می رود با مراجعه به موقــع افراد دارای رفتار 
پر خطر و شروع به موقع درمان از پیشرفت بیماری و 

سرایت به دیگران جلوگیری شود.
روزشمار هفته اطالع رسانی ایدز:

 ســه شــنبه 11 آذر: افزایش تاب آوری سازمانی و 
افزایش دسترســی به خدمات و اطالعات در شرایط    

بحران
 چهارشنبه 12 آذر: خانواده و اچ آی وی

پنج شنبه 13 آذر: رسانه و اچ آی وی
جمعه 14 آذر: جوانان، نوجوانان و اچ آی وی
شنبه 15 آذر: مسئولیت اجتماعی و اچ آی وی
یکشنبه 16 آذر: نقش سازمان ها و اچ آی وی

دوشنبه 1٧ آذر: نگاه مثبت، زند گی مثبت

می شــود ولی خاطره  این فــداکاری ها در تاریخ                                              
ماند. خواهد 

دکتر ابوالفضل شــجاعی رئیس مرکز آموزشــی 
و درمانی شــهید دکتر بهشتی در این بازدید، نقاط 
ضعف و قــوت این مرکز را توضیــح داده که بعد 
از بحث و تبادل نظر، مقرر شــد تا در اســرع وقت 
اقدامات الزم برای برطرف شــدن مشــکالت این 

واحد صورت پذیرد.

 بررسی وضعیت مراکز شبانه روزی آران و بیدگل
در راستای پیشگیری از بیماری کرونا در مراکز تجمعی

طی نشستی با حضور روسای مرکز بهداشت و اداره 
بهزیســتی آران و بیدگل، مســئولین و نمایندگان خانه 
ســالمندان، مراکز شــبانه روزی نگهداری معلولین و 
کمپ هــای ترک اعتیاد، چگونگــی ارائه خدمات به 
مراجعه کنندگان این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش وب دا، دکتر فاطمه شیروانی زاده رئیس 
مرکز بهداشــت شهرســتان آران و بیــدگل، تقویت 
همکاری های بهداشــتی، رعایت اصول تهویه هوا در 
خوابگاه ها، ســختگیری و مدیریــت ورود و خروج 
افراد به داخــل مراکز تجمعی، نظــارت و غربالگری 

کلیــه افراد در مراکــز از نظر عالئم بیمــاری کرونا و 
ارجاع ســریع موارد مشــکوک به مراکز 16 ساعته و 
نظارت ســختگیرانه از مراکز تجمعی به صورت دوره 
ای توســط کارشناسان شبکه بهداشــت و درمان را از 

اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.

بنابراین گزارش،  شناســایی سریع و به موقع بیماران 
در مراکــز تجمعی، قرنطینه بیمــاران درگیر ویروس، 
پیشــگیری از انتقــال بیمــاری در بیــن افــراد حاضر 
در مراکــز تجمعــی از مهمتریــن تصمیمات مصوب                                                  

این جلسه بود.
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برگزاری دومین جلسه کمیته سیستم یکپارچه پیشگیری از شکستگی های ثانویه

برگزاری اختتامیه مسابقات لیگ فوتسال 98 کارکنان دانشگاه

شرکت 4۲نفر در آزمون گروه دوم ”مرحله کشوری بخش معارفی جشنواره قرآنی هدهد”

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
دورهمی های خانوادگی یکی از علل مهم انتقال و شیوع بیماری کووید19

معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه، از انتخاب 
دکتر محمد آقاجانی دانشــجوی این دانشــگاه به 
عنوان دانشــجوی پژوهشــگر برجســته کشــوری                    

خبر داد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر حمیدرضا بنفشــه 
گفــت: به اســتناد نامــه شــماره 661/1/5/29/پ 
مورخ 1399/3/26 به اســتناد دستورالعمل اجرایی 
نحــوه امتیازدهــی بــه فعالیــت هــای تحقیقاتــی 
دانشــجویان پژوهشــگر موضوع بند »ک« ماده 2 
آئین نامه تسهیالت آموزشــی، پژوهشی و رفاهی 
ویژه استعدادهای درخشــان دکتر محمد آقاجانی 
دانشجوی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان بعنوان 

دانشجوی پژوهشگر برجسته انتخاب شدند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، این موفقیت 
را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت 

های روزافزون از درگاه خداوند متعال نمود.

به مناســبت هفته بســیج، طرح ویزیت رایگان و 
غربالگری فشــارخون منطقه یحیــی آباد به همت 
بسیج دانشــجویی دانشــگاه و کانون بسیج جامعه 

پزشکی در روزهای  5 و 6 آذرماه اجرا شد.
بــه گــزارش وب دا، طــرح ویزیت رایــگان به 
منظور شناســایی و مقابله با بیماری و حفظ و بهبود 
وضعیت ســالمت جسمانی منطقه یحیی آباد انجام 

و با استقبال خوبی مواجه شد.
الزم بــه ذکر اســت: در این طرح افــراد دارای 
مشکل حاد شناسایی و به پزشک متخصص جهت 

بررسی های بیشتر ارجاع داده شد.

جلسات بررســی و ساماندهی وضعیت انبار های 
واحدهای تابعه با حضور معاون توسعه مدیریت و 
منابع، روسا و مسئولین امور مالی و انبارها در دفتر 

این معاونت برگزار شد.
 به گــزارش وب دا، این نشســت، بــا عنایت به 
صدور ابالغ مســئول انبار های دانشگاه و به منظور 
بررســی و تحلیل گزارش بازدید های انجام شــده 
از انبار های مراکز آموزشــی درمانی شــهید دکتر 

بهشتی و نقوی تشکیل گردید.
در این جلســه پــس از تحلیــل فراینــد جاری، 
پیشــنهادات و راهکارهای الزم برای ســاماندهی 
و یکسان ســازی فرایند های انبارگردانی در کلیه 
واحدها ارائه و تبیین و مقرر شد در یک بازه زمانی 
خاص، بازدید مجددی جهت گزارش میزان تحقق 

موارد مطروحه در این جلسات صورت پذیرد.

انتخاب دانشجوی دانشگاه به عنوان 
دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری

طرح ویزیت رایگان و غربالگری 
فشارخون منطقه یحیی آباد به 

مناسبت هفته بسیج اجرا شد

برگزاری جلسات بررسی و ساماندهی 
وضعیت انبار های واحدهای تابعه

دومین جلســه کمیته اجرایی طرح سیستم یکپارچه 
پیشگیری از شکســتگی های ثانویه با حضور رئیس 
دانشگاه و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 99/9/11 

در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا، این نشســت در راســتای توافق 
صورت گرفتــه مابین دانشــگاه با مرکــز تحقیقات 
غدد و متابولیســم دانشــگاه تهران صورت پذیرفت 
و دانشــگاه موفق شــد به عنوان یکی از پنج دانشگاه 
منتخب مجوز راه اندازی سیستم یکپارچه پیشگیری 
از شکستگیهای ثانویه)FLS(  را در بیمارستان شهید 

مراســم اختتامیه لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه با 
توجه به دســتور ســتاد ملی مدیریــت کرونا مبنی بر 
عدم تجمع افراد در جلســات، بــا حضور نمایندگان 
تیم های ورزشــی  قهرمان در سالن طبیب دانشکده 

پزشکی برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر حمیدرضا گیالســی 
معاون دانشــجویی فرهنگی دانشگاه در این نشست، 
بــه اهمیت ورزش در ســالمت کارکنان و ضرورت 
همکاری کلیه واحدها در تشــویق و اجرای ورزش 

دومین روز از برگزاری »مرحله کشــوری آزمون 
بخش معارفی جشــنواره قرآنی هدهد«با مشــارکت 
42 نفر در پنج رشــته در روز سه شــنبه 99/9/11 از 
ســاعت 12:30 آغــاز و در ســاعت 14:30 به پایان 

رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: دورهمی 
های خانوادگی یکی از علل مهم انتقال و شیوع بیماری 

کووید19 است.
به گــزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی در 
برنامــه تلویزیونی هرخانه یک پایگاه ســالمت مورخ 
99/9/٧ افزود: در حال حاضر برای پیشگیری از انتقال 
ویــروس کرونا می توان این دورهمــی ها را به تعویق 
انداخت و از ســالمت خود، خانواده و همشــهریانمان 

محافظت کنیم.
وی، با بیان اینکه این روند باعث تعطیلی دو هفته ای 
و محدودیت های جدید شــده، تصریح کرد: همه در 
جامعه و در خانه ها بــا یک همت عظیم باید کرونا را 

ریشه کن کنیم.

بهشتی کاشان اخذ کند.
این گــزارش حاکیســت: مرکز تحقیقــات تروما 
و بیمارســتان شهید بهشتی دانشــگاه به همراه گروه 
هــای تخصصــی مرتبــط بــه عنــوان مجریــان این 
برنامــه امــکان ارایه خدمــات جهت پیشــگیری از 
شکستگی های ناشی از پوکی استخوان را بر اساس 
آخریــن پروتکل هــای تشــخیص و درمانی فراهم                              

خواهند آورد.
برپایــه این گــزارش: این خدمات بــا هدف رفع 
شــکاف خدمتی برای بیماران دارای شکســتگی و 

همگانی به جهت افزایش روحیه نشاط و بهره وری 
باال در بین کارکنان پرداخت.

سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه نیز در ادامه، 
گزارش مختصری از مســابقات را ارائه داد و اظهار 
داشت: مســابقات لیگ فوتســال کارکنان دانشگاه 
از تاریخ 28 خرداد 1398 و با حضور116 شــرکت 
کننده و در قالب 10 تیم آغاز شد و پس از 52 بازی 
با مجموع 199 گل زده شــده،44 اخطار و 3 اخراج 

در بهمن ماه 98به پایان رسید.

بــه گــزارش وب دا، معاون دانشــجویی فرهنگی 
دانشــگاه با اعالم این مطلب گفــت: از این تعداد 9 
دانشجو، 13 عضو هیات علمی و 20 کارمند حضور 

داشتند و نتایج 20 آذرماه اعالم می شود.
دکتر حمیدرضا گیالســی افزود: مرحله کشوری 

دکتر مروجی، با اشــاره به فرسایشــی شــدن مبارزه 
با بیماری کرونــا، اظهار داشــت: در صورت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، کســبه به خاطر محدودیت 
دچار مشــکل نمی شــدند و رعایت نکــردن کنونی 
دســتورالعمل ها نیز ظلم به کســب و کار این عزیزان 

است.
وی به تشابه وضعیت کنونی شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل با اســفندماه 98 اشاره کرد و گفت: در 
اسفندماه سال گذشــته تعداد بستری ها 1939نفر و در 
آبان ماه ســال جاری 1936نفر می باشد و شاهد روند 

افزایشی بستری از شهریور ماه می باشیم.
دکتر مروجی یادآورشــد: نقش کمک های مردم و 
خیرین در این برهه حســاس بر کسی پوشیده نیست، 

همچنین تســهیل تعامل میان ارائه  دهندگان خدمات 
ســالمت و پیگیــری درمــان آنهــا از طریــق یک 

هماهنگ کننده انجام خواهد شد.
الزم بــه ذکر اســت: خدمات ارائه شــده در این 

کلینیک شامل موارد زیر خواهد بود:
-     شناســایی و موردیابی بیماران گروه هدف

-    ارزیابــی بیمــاران گروه هــدف از نظر وجود 
عوامل خطر منتسب به پوکی استخوان

-    درمان بیماران گروه هدف متناســب با ســطح 
ریسک برآورد شده

عباســعلی مرشــدی افــزود: فینال این مســابقات 
به دلیل شــیوع ویــروس کرونا لغو شــد و مطابق با 
مصوبــه کمیته فنی مســابقات هردوتیم کارگرنژاد-

دانشجویی و بهشتی الف که به مرحله فینال راه یافته 
بودند به عنوان قهرمانی رســیدند و تیم معاونت غذا 

و دارو مقام بعدی را کسب کرد.
گفتنــی اســت: در پایان جوایزی به رســم یادبود 
همــراه با کاپ و لــوح تقدیر به نماینــدگان تیم ها 

اهدا شد.

آزمــون بخش معارفی بیســت و پنجمین جشــنواره 
قرآنــی هدهد یادوآره شــهید ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی که پیش از این به دلیل نقص فنی به تعویق 
افتاده بود، همزمان در سراســر کشــور در دانشگاه 

برگزار شد.

آن ها با کمک های مالی و تجهیزاتی باعث قوت قلب 
ما شدند. تجهیزاتی که برکت وجود خیرین این منطقه 
فراهم گردید، باعث شــده هیچ بیماری در کاشــان به 
دلیــل کمبود تجهیــزات از دریافــت خدمت محروم 

نشود.
رئیس دانشــگاه در ادامه با اشاره به کمتر بودن آمار 
فوت نســبت به گذشته گفت: علی رغم اینکه بیماران 
بستری بدحال نسبت به اسفندماه دوبرابر شده اما هنوز 
تعداد فوتی ها از بســیاری از مناطق دیگر کشور کمتر 

است.
وی به جمعیت 500 هزار نفری تحت پوشش دانشگاه 
اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 100 هزار نفر )از هر 
پنج نفر یک نفر( به منظور درمان یا تشخیص ویروس 

-    پیگیــری پایبنــدی بیمــاران تحــت درمان به                     
رویه درمانی

وی تصریح کرد: این آزمون در پنج رشــته بخش 
معارفی شــامل رشــته های نماز، آشــنایی با صحیفه 
ســجادیه،  آشنایی با ســیره معصومین )ع(، پرسمان 
معارفی و آشــنایی بــا ترجمه و تفســیر قرآن کریم 

برگزار گردید.

کووید 19 به مراکز بستری و سرپایی مراجعه کرده اند.
رئیس دانشــگاه ادامه داد: بیش از 10 هزار نفر تست 
پی ســی آر مثبت داشــتند که می توان گفت قطعاً دو 
درصد جمعیت این منطقه به این ویروس مبتال شده اند.

دکتر مروجی افزود: همشــهریان مــی توانند اخبار 
صحیح را از رســانه های رسمی منطقه دنبال کنند و از 

انتشار اخبار غیر واقعی اجتناب کنند.
وی همچنین اظهار داشــت: برای شــکایت هرگونه 
تخلف با ســامانه 190کشوری که 24ساعت شبانه روز 

در خدمت مردم می باشد، تماس بگیرند.
رئیــس دانشــگاه در پایــان از تمــام کادر درمــان، 
بهداشــت، دارو، غذا و پشــتیبانی که در این مدت 10 
ماهه زحمات زیادی را متقبل شدند، سپاسگزاری کرد.

بازدید جانشین معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز آموزش بهورزی

اعضاء بدن یک بیمار مرگ مغزی، به چند بیمار نیازمند اهدا شد

نشست پیاده سازی سامانه نسخ الکترونیک

جانشــین معــاون بهداشــتی دانشــگاه از مرکــز 
آموزش بهورزی و توانمندســازی کارکنان بازدید 

کرد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر مهــدی دالوری در 
این دیــدار، ضمن تقدیــر از اقدامات انجام شــده 

معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشــان گفت: یــک بیمار مرگ 
مغــزی با اهــداء اعضاء خــود به چند بیمــار نیازمند، 

زندگی دوباره بخشید.
حاجــی  محمــد  دکتــر  دا،  وب  گــزارش  بــه 

نشست پیاده ســازی سامانه نسخ الکترونیک توسط 
تامیــن اجتماعــی به منظــور حذف دفترچــه و انجام 
هماهنگــی های الزم بــا حضور مدیر مرکــز آمار و 
فنــاوری اطالعــات دانشــگاه، مدیر اقتصــاد درمان، 
سرپرســت اداره رسیدگی به اسناد پزشکی بیمه تامین 
اجتماعــی و جمعی از کارشناســان فناوری اطالعات 
دانشگاه و تامین اجتماعی در روز سه شنبه 99/09/04 

تشکیل گردید.
بــه گزارش وب دا، سرپرســت اداره رســیدگی به 

بر ضــرورت  پویایی آمــوزش، کاربردی بودن و 
توجــه به کســب مهارت های عملــی فراگیران در 
دوره هــای آموزش بدو خدمــت و ضمن خدمت 
با بهره گیری از توان مدرســین مجــرب و توانمند 

کرد. تاکید 

جعفــری افــزود: زنده یــاد مرحوم حســین واحدی 
48 ســاله بــه علــت خونریزی عــروق داخلــی مغز 
کاشــان                                                                      بهشــتی  شــهید  بیمارســتانی  مجتمــع  در 

بستری شد.
وی با اشــاره به انجام اقدامات درمانی توســط تیم 

اســناد پزشــکی بیمه تامین اجتماعی  در این نشست، 
ضمن تشریح ســامانه نســخ الکترونیک گزارشی از 
اجرای این طرح در سطح شهرستان کاشان ارائه کرد.

حســین حاجی جمالــی افزود: در حــال حاضر در 
شهرستان حدود 10 درصد پزشکان به صورت کامل 
)100 درصد نســخ( از این طرح استفاده نموده و 80 
درصد هزینه ویزیت خود را در روز بعد دریافت می 

کنند.
دکتر احســان نبوتی مدیــر مرکز آمــار و فناوری 

 وی، هم چنین در زمینــه تامین نیروی مورد نیاز 
آمــوزش بهورزی و کارکنان در ســطح دانشــگاه 
براســاس ضوابط اســتقرار مراکز آموزش بهورزی 

قول مساعد داد.
زهــره رجبی کارشــناس مســئول مرکز آموزش 

پزشکی تصریح کرد: پس از مرگ مغزی با رضایت 
و فداکاری خانواده وی و با تالش و پیگیری پرســنل 
و پزشــکان این بیمارســتان جهت اهداء بــه بیماران 

نیازمند به تهران اعزام گردید.
دکتر حاج جعفری اظهار داشــت: مرحوم واحدی 

اطالعات دانشــگاه نیز در ادامــه، در خصوص پیش 
نیازها و الزامات اجــرای این طرح در مراکز درمانی 
و بهداشــتی وابسته به دانشــگاه، از قبیل تجهیزات و 
زیرســاخت های الزم در حوزه فنــاوری اطالعات، 
آموزش پزشــکان و کاربران، پشــتیبانی از سامانه و 

برخط بودن آن نکاتی را بیان کرد.
در پایان نشســت مقرر گردید اجــرای این طرح با 
قید فوریــت در یکی از مراکز درمانی دانشــگاه که 

آمادگی بیشتری دارند انجام شود.

بهــورزی نیز در این دیدار، گــزارش مختصری از 
اهم اقدامات شــاخص انجام شــده ارائه و ســپس 
مربیان بهــورزی، فرایندهای مربوط بــه برنامه ها، 
فعالیــت ها، مداخــالت انجام شــده و چالش های 

بیان کردند.   موجود را 

با اهدا کبــد، قلب و 2 کلیه خود بــه بیماران نیازمند 
پیوند، جان دوباره بخشید.

گفتنی اســت داوطلبــان اهداء عضو مــی توانند با 
مراجعه به پورتال www.ehda.ir نسبت به تکمیل 

فرم و دریافت کارت اهداء اقدام نمایند.

به مناسبت روز دانشجو، مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری و مدیر دانشجویی دانشگاه از                       

بازدید کردند. دانشجویی  خوابگاه های 
به گزارش وب دا، حجت االسالم و المسلمین 
علیرضا شــاه فضل و دکترسید علیرضا طالئی در 
این بازدید، ضمن گرامیداشــت روز دانشــجو با 

پرداختند. گفتگو  به  دانشجویان 
الزم به ذکر اســت: هم چنیــن در این بازدید 
دانشــجویان مســائل و مشــکالت خــود را  در 
گفتگویــی صمیمانــه بــا مســئوالن دانشــگاهی 

گذاشتند. درمیان 
شــایان ذکر اســت: این دیدار به مناسبت روز 
دانشــجو و بــا هدف دیــدار با دانشــجویانی که 
در ایــن شــرایط کرونایــی و روزهای ســخت 
به خاطــر دوره هــای کارورزی در خوابگاه ها 

حضوردارند صورت گرفت. 

به مناسبت روز دانشجو صورت گرفت:
 بازدید تعدادی از مسئوالن دانشگاه از

خوابگاه های دانشجویی
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حیات

تجهیز و تعمیر سلف سرویس مرکزی و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه

اجرای کامل طرح ”جامع مدیریت هوشمند کرونا“ ضامن رفع شرایط قرمز کرونا

رئیس مرکز آموزشی درمانی بهشتی عنوان کرد: اصلی ترین دغدغه، کاهش تولید بیمار است

اهمیت آموزش و حمایت های روانشناختی و اجتماعی برای بیماران دیابتی

به مناسبت هفته جهانی آنتی بیوتیک ها عنوان شد:
مصرف نادرست آنتی یبوتیک ها خطری برای سالمت شخصی و عمومی

جلسه »بررســی اولویت های توســعه رشته های 
دانشــگاهی تــا ســال 1408« بــا حضــور معــاون 
آموزشی، دبیر شــورای سیاستگذاری طرح تحول 
و اعضاء در روز یکشــنبه مورخ 99/9/2 در سالن 

دکتر والی این معاونت برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکترعباس تقــوی در این 
نشســت، برکیفیت وجود رشته های تایید شده هر 

چند محدود تاکید کرد.
دکتر فخرالســادات میرحسینی نیز، در خصوص 
جداول اســتخراج شده از پاســخ های دریافتی از 
دانشــکده ها در خصوص رشته های درخواستی تا 
ســال 1408 از منظر هم راستا بودن با اولویت های 

ملی و H ایندکس توضیحاتی را ارائه کرد.
الزم به ذکر است: در ادامه این نشست رشته های 
تایید شده توسط اعضاء نمره گذاری و اولویت ها 

استخراج شد.

جانشــین معاون بهداشتی دانشگاه، از راه اندازی 
سومین مرکز منتخب غربالگری و کنترل کرونا در 

منطقه راوند خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتــر مهدی دالوری اظهار 
داشت: به منظور ارائه خدمات مطلوب و دسترسی 
مــردم منطقه راوند و روســتاهای بخش مرکزی و 
کوهپایه سومین مرکز منتخب غربالگری و کنترل 
کرونا در مرکز خدمات جامع ســالمت راوند راه 

اندازی گردید.
وی، در راســتای قطــع چرخه ابتال بــه ویروس 
کوویــد 19 از شــهروندان خواســت ضمــن زدن 
ماســک، فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند.

معــاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه، از 
بخــش درمانی طبــی 5 مرکز آموزشــی درمانی 

شهید دکتر بهشتی بازدید کرد. 
به گــزارش وب دا، دکتر مهرداد فرزندی پور، 
به منظور بررســی تجهیزات و امکانات مورد نیاز، 
از آن مرکــز بازدید و به منظــور رفع کمبودها و 

نواقص موجود دستورات الزم را صادر کرد.
الزم بــه ذکــر اســت: تجهیز ســالن ورزشــی 
دانشــگاه برای اســتفاده و بهره بــرداری در زمان 
شــیوع بیشــتر بیماری کووید 19 و افزایش تعداد 
بیماران مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی 
بــه عنوان بخشــی جدید و وابســته بــه آن مرکز                                                                    

انجام می شود.

برگزاری جلسه ”بررسی اولویت های 
توسعه رشته ها ی دانشگاهی

 تا سال 1408“

راه اندازی سومین مرکز منتخب 
غربالگری و کنترل کرونا

 در شهر کاشان

بازدید معاون توسعه دانشگاه از 
بخش درمانی طبی 5 مرکز آموزشی 

درمانی شهید دکتر بهشتی

مدیــر امور دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانی کاشــان، از تجهیز و 
تعمیر ســلف ســرویس مرکــزی و خوابــگاه های 

داد. دانشگاه خبر  دانشجویی 
به گــزارش وب دا، دکتــر ســیدعلیرضا طالئی، 
با اشــاره بر اینکــه این تجهیز و تعمیرات براســاس 
اولویــت بنــدی ها انجــام می شــود؛ گفــت: این 
عملیــات به همــت مســئولین و پیــرو بازدید دکتر 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
گفت: اجرای کامل طرح »جامع مدیریت هوشمند 

کرونا« ضامن رفع شــرایط قرمز کرونا است.
بــه گــزارش وب دا، دکتر اعظم باقــری افزود: 
رونــد بیماری در آران و بیدگل صعودی اســت و 
همچنــان تجمعات خانوادگی و دورهمی ها کانون 

اصلی ابتال در این شهرســتان می باشد.
 وی تصریــح کــرد: رعایــت مقــررات مقابله با 
کرونا وظیفه شــرعی و اجتماعی همه ماست و قطع 
ســریع زنجیره ابتال به این ویروس نیازمند همکاری 

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شهید دکتر بهشتی 
گفــت: اصلــی تریــن دغدغــه در مقابله با شــیوع 

ویروس کووید 19، کاهش تولید بیمار اســت.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ابوالفضل شــجاعی 
در گفتگــو بــا رادیــو جــوان روز یکشــنبه مورخ 
99/9/2، با اشــاره به اینکــه در اوج بیماری کرونا 
در منطقه هســتیم، افزود: دغدغه مســئولین دانشگاه 
و بیمارســتان تامیــن امکانات درمانــی و مهار این 

باشد. بیماری می 
رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید دکتر 
عنــوان                                                        بــه  بهشــتی  بیمارســتان  بــه   ، بهشــتی 

رئیس انجمــن دیابت ایران، بــر اهمیت آموزش و 
حمایت های روانشــناختی و اجتماعــی برای بیماران 

دیابتی تاکید کرد.
به گزارش وب دا، دکتر اســداله رجب در جلســه 
وبینــار دیابــت در آران و بیــدگل، با بیــان اینکه در 
کشــور پایه درمان بر اســاس دارو اســت، افزود: در 
حالیکــه باید پایه درمان را عالوه بر درمان دارویی بر 
اساس آموزش، حمایت  های روانشناختی و اجتماعی 
و تأمین وســایل مورد نیاز فرد دیابتی برای کنترل قند 

خون قرار دهیم.
وی، با اشــاره به اینکه پیشگیری از دیابت، ارزان و 

مدیر تحقیق و توســعه معاونت غذا و دارو دانشگاه 
گفت: مصرف نادرست آنتی یبوتیک ها خطری برای 

سالمت شخصی و عمومی است.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر محمد حســین خیاط 
کاشــانی، بــه مناســبت هفتــه جهانــی آگاه ســازی 
آنتی بیوتیک هــا افزود: آنتی بیوتیــک ها داروهای 
قدرتمندی هستند که با عفونت های باکتریایی مبارزه 
می کنند و با اســتفاده صحیــح از آنها می توانید جان 

خود را نجات دهید.
وی تصریح کرد: آنها یا باکتری را می کشــند یا از 
تکثیر آنها جلوگیری می کنند. سیستم دفاعی بدن شما 

معموالً می تواند جلوی رشد آنها را بگیرد.
دکتــر خیاط ادامه داد: آنتــی بیوتیک ها در درمان 

ســیما ســادات الری معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشــت و قــول همکاری صنــدوق رفاه 
دانشــجویان وزارت متبوع برای خریــد تجهیزات                              

آغاز شده است.
مدیــر دانشــجویی دانشــگاه، به انجــام اقدامات 
برای رفــع مشــکالت در خوابگاه های  بازســازی 
دانشــگاه اشــاره کرد و گفت: یک اقدام جهادی 
در زمینــه تعمیر و نوســازی سیســتم فاضالب های 

همه مردم و مســئولین شهرســتان و تشدید نظارت 
باشد. ها می 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل  
ادامه داد: واحد بهداشــت محیــط، نظارت ویژه و 
جدی بر رعایت پروتکل های بهداشــتی مشــاغل 
گروه یک )که باید فعال باشند( را به عمل آورده 
و با متخلفین برخورد و مراکزی که رعایت ننمایند 
را پلمپ می کنند. همچنین گروه های شــغلی 2 ، 
3 و4 بایــد تعطیــل باشــند و مســئول اداره صنعت 
مســئول ابــالغ و برخورد بــا متخلفیــن این حوزه                                                                                        

بــزرگ تریــن بیمارســتان منطقه و ریفــرال کرونا 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: از اســفندماه گذشته 
تاکنــون به صــورت مداوم در ایــن مرکز پذیرش 
و بســتری داشــته ایم. موج شــیوع این بیماری در 
اردیبهشــت ماه با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
از ســوی مردم کنترل شد و تابستان حداقل ابتال را 
داشــتیم اما  متاسفانه از شــهریورماه شاهد افزایش 

هستیم. ها  بستری  مجدد 
دکتــر شــجاعی در ادامه تصریح کــرد: در حال 
حاضر تمام بخش های بیمارســتان به بیماران مبتال 
بــه کووید 19 اختصــاص داده شــده و 90درصد 

بی   ضرر اســت، گفت: در ابتدا افــراد باید از ابتال به 
دیابت پیشــگیری کنند؛ سپس اگر به هر دلیلی فرد به 
دیابت مبتال شــود، باید از بروز عوارض ناشی از آن 

جلوگیری کرد.
رئیس شــبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل نیز در 
این نشست، ضمن قدردانی از تالش های انجمن دیابت 
ایران و تبریک هفته دیابت، بر ارتقای آگاهی عمومی، 
آموزش و اطالع رســانی جامع دیابت برای تســریع در 

شناسایی بیماران و روند درمانی آنان تاکید کرد.
دکتر اعظم باقری، افزود: امروزه متاســفانه بیماران 
دیابتی بیشــتر در معرض ابتال بــه ویروس کووید 19 

عفونت های ناشی از ویروس ها مانند سرماخوردگی 
و آنفوالنزا، بیشــتر ســرفه ها و برونشــیت و گلودرد 
)مگر اینکه ناشــی از اســترپتوکوک باشــد( تاثیری 

ندارند.
وی، به اســتفاده نادرســت از آنتی بیوتیک ها اشاره 
کرد و اظهار داشت: اســتفاده از آنتی بیوتیک ها در 
هنگام عدم نیاز به آنها یا عدم استفاده صحیح از آنها 

می تواند به مقاومت آنتی بیوتیکی منجر شود.
مدیر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه، 
با بیان اینکه مقاومت آنتی بیوتیکی یک مشکل شایع 
اســت و هنگامی رخ می دهد که ســاختار باکتری ها 
تغییر می کند، ادامه داد: این امر باعث می شــود که 
دارو بــرای مقابله بــا باکتری تاثیر خود را از دســت 

خوابگاه الزهراء انجام شــد و تعمیر ســرویس های 
بهداشتی و سیستم برق رســانی خوابگاه امام علی، 
انتقال دســتگاه نیمه صنعتی تصفیه آب به پشت بام 

ســاختمان و ... نیز در حال انجام است.
وی، تعویــض کلیــه چــراغ گازهــای خوابگاه 
ها بــه صورت خریــداری گازهای تمام اســتیل و 
ترموکویل دار، خریداری 50 دستگاه یخچال، 10 
دســتگاه ماشین لباس شویی، جاروبرقی و اتو  را از 

باشد. می 
وی افزود: گروه های آموزشــی شامل مدارس، 
دانشــگاه ها، آموزشــگاه ها، حوزه هــای علمیه و 
... کامــل تعطیــل بوده و مدیریــت اداره آموزش 
و پرورش و روســای دانشــگاه ها مســئول اجرای 
ایــن بند از مصوبه هســتند، لذا در تمــام حوزه ها 
کارشناســان بهداشــت ناظــران اصلی بــوده و در 
صــورت مشــاهده فعالیــت، گــزارش فعالیت آن 
مراکز را ســریعاً اعالم نموده تا پیگیری های بعدی 

پذیرد. صورت 

بیماران بســتری، مبتال به این بیماری هستند.
رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید دکتر 
بهشــتی، در پایان شــرایط کنونی را به زمان جنگ 
تحمیلی تشــبیه کرد و یادآور شــد: کادر درمان و 
خانواده هایشــان به صورت دائــم در معرض ابتال 
هستند و شــهروندان می بایست با رعایت پروتکل 
هــای بهداشــتی و توقف چرخــه انتقــال از ورود 

این عزیزان جلوگیری کنند. به  خسارت 
 معــاون مرکــز آموزشــی درمانی شــهید دکتر 
بهشــتی نیز در این گفتگو، با اشــاره به وضع وخیم 
کاشــان، گفت: درمــوج جدید با افزایش بســتری 

هســتند و در صورت عدم کنتــرل قند خون، توانایی 
بدن آنان در مبارزه با این ویروس کاهش می یابد.

دکتر قهرمانی روانشــناس انجمــن دیابت ایران نیز 
در ادامه، در خصوص راهکارهای کنترل استرس در 

بیماران دیابتی توضیحات مفصلی را ارائه کرد.
کارشــناس تغذیه انجمن دیابت ایــران نیز در این 
جلســه گفت: عوامل زیادی در بــروز دیابت نوع 2 
دخالت دارند و نقش چاقی و اضافه وزن در این میان 

برجسته است.
مهندس مریم رجب گفت: علت بروز این عارضه، 
کاهش حساســیت ســلول های بدن به انسولین است 

بدهد و ایــن اتفاق زمانی می افتد کــه باکتری ها به 
طور مکرر در معرض همان دارو قرار بگیرند.

وی، با اشــاره بــه اینکه این موضوع ممکن اســت 
زمانی اتفاق بیفتد که باکتری در بدن شما باقی مانده، 
یادآور شــد: این باکتری های باقــی مانده تکثیر می 
شوند و قوی تر می شــوند و زمانیکه به یک بیماری 
عفونی مبتال شوید با آنتی بیوتیک قابل درمان نیست 
و یا ممکن است مجبور شوید داروهای مختلفی مثل 
آنتی بیوتیک های تزریقی را اســتفاده کرده و یا در 

بیمارستان بستری شوید.
دکتر خیاط کاشانی تصریح کرد:  اعضای خانواده و 
افراد دیگری که با فرد در تماس هستند نیز در معرض 
عفونت قــرار می گیرند و این افراد هم ممکن اســت 

برد. نام  این معاونت  فعالیت ها  دیگر 
دکتــر طالئــی، بر اجــرای ایــن برنامه هــا برای 
خدمــات رســانی بــه دانشــجویان  تاکیــد کرد و 
افــزود: ســلف ســرویس دانشــگاه بــه تجهیزات 
صنعتــی طبخ و پخــت  غذا از جملــه دیگ چلوپز 
و خورشــت پز صنعتی، تابه گــردان صنعتی، فر دم 
کن و گرم کن، چرخ گوشــت و کباب زن صنعتی                                                                      

شد. تجهیز 

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان آران و 
بیــدگل در ادامه گفــت: فعالیت اماکــن فرهنگی 
و اجتماعی شــامل مساجد، مراســم های مذهبی و 
آیینــی و ... تعطیل بوده و اداره اوقاف و ســازمان 
تبلیغات و امور مســاجد مســئول اجرا و برخورد با 

باشد. می  متخلفین 
دکتر باقری در پایان، با اشــاره به بررسی هفتگی 
وضعیــت کرونــای شهرســتان اظهار داشــت: در 
صورت تغییر وضعیت قرمز، بخشــنامه جدید ابالغ                         

شد.                 خواهد 

و انتقــال مواجه هســتیم که به طور متوســط 400 
داریم. بستری 

 دکتــر داوود خیرخــواه افــزود: شــهروندان با 
مراجعه به موقع به مراکــز درمانی از وخامت حال 

خود و پیشــرفت بیماری جلوگیری کنند.
وی، با اشــاره به ایثارگری مــداوم کادر درمان، 
تصریح کرد: خســتگی کادر درمان انــکار ناپذیر 
اســت و به طــور متوســط 60 نفر از پرســنل مدام 

هستند. بیماری  این  درگیر 
شایان ذکر است: در پایان از چند تن از پزشکان 

و پرســتاران نمونه این مرکز تقدیر به عمل آمد.

و همین شــرایط موجــب افزایش مقادیــر قند خون                        
می گردد.

الزم به ذکر است: وبینار دیابت با همکاری اساتید 
انجمــن دیابت ایران جهت بیماران دیابتی تیپ یک، 
مراقبین سالمت و بهورزان مراکز بهداشتی شهرستان 
های آران و بیدگل و کاشان در تاریخ 29 آبان ماه و 

به مناسبت هفته دیابت برگزار گردید.
شــایان ذکر اســت: ایــن برنامــه به همــت واحد 
پیشــگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر شــبکه 
بهداشــت و درمــان آران و بیــدگل و انجمن دیابت 

ایران برگزار گردید.

دچار عفونت هایی شوند که درمان آن دشوار است.
وی  یاداور شد: بسیاری از عفونت ها در اثر ویروس 
ایجاد می شوند و آنتی بیوتیک ها نمی توانند ویروس 
ها را درمان کنند. هنگامی که با تجویز پزشــک آنتی 
بیوتیک مصرف می کنید دســتور مصــرف آنها را با 
دقت رعایت کنید. مهم اســت که  دوره مصرف دارو 

را تمام کنید، حتی اگر احساس بهبودی داشته باشید.
مدیر تحقیق و توســعه معاونت غذا و دارو دانشگاه 
افزود: اگر درمان را زودتر از موعد مقرر متوقف کنید،  
ممکن است  برخی از باکتری ها زنده بمانند و دوباره 
شــما را آلوده کنند. از نگهــداری آنتی بیوتیک ها در 
منزل و یا توصیه به استفاده از آنتی بیوتیک تجویز شده 

برای دیگران خودداری کنید.

مرکز آموزشی درمانی متینی کاشان مجهز به دستگاه پیشرفته آندوسکوپی بینی و سینوس شد

رئیس مرکز آموزشــی درمانی متینی کاشان اظهار 
داشت: این بیمارستان به دستگاه پیشرفته آندوسکوپی 

بینی و سینوس مجهز شد.
به گــزارش وب دا، دکتر داود آقا دوســت گفت: 
این دستگاه با هزینه 24 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
دانشــگاه و بیمارســتان خریداری شــد کــه یکی از 

پیشرفته ترین و به روزترین دستگاه های اندوسکوپی 
ســینوس می باشــد که در درمان بیماری های بینی و 

سینوس استفاده می شود.
وی افزود: آندوســکوپی ســینوس عالوه بر درمان 
پولیــپ بینی و ســینوزیت مزمن کــه از بیماری های 
شــایع می باشــد؛ در زمینه های تخصصــی تر مانند 

ترمیم نشــت مایع مغزی نخاعی، جراحی تومور های 
قاعده جمجمــه و درمان تومور هــای خوش خیم و 

بدخیم  بینی و سینوس نیز کاربرد دارد.
دکتر آقا دوســت، کاهش قابــل توجه درد و تورم 
و خونریزی، پانســمان و تامپون گذاری کمتر بعد از 
عمــل جراحی، میزان بســتری کمتــر و دوره نقاهت 

ســریع تر را از مزایای جراحی آندوسکوپی سینوس 
نسبت به سایر روش های درمانی سینوس عنوان کرد.

وی، تصریح کــرد: در این روش جراح به صورت 
بســته و بدون هیچ برشی روی پوســت با وارد شدن 
آندوسکوپ به بینی قادر به دسترسی به تمام سینوس 

ها می باشد.

یکصــد و ســیزدهمین جلســه شــورای درمان 
دانشــگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان 
و توســعه مدیریت و منابع، مدیران بیمه های تامین 
اجتماعــی، خدمــات درمانی و نیروهای مســلح، 
روسا و مدیران بیمارســتان های تابعه روز یکشنبه 
مورخ 99/09/16 در سالن شــهدای ستاد دانشگاه                     

تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، در این نشســت ضمن ارائه 
مشــکالت بیمه ای بخش های دایر شده در بحران 
کووید 19، تصمیمات الزم اتخاذ شــد و در پایان 
مســئول کنتــرل عفونــت و ایمنی بیمــار معاونت 
درمان گزارشــی از فعالیت های مراکز درمانی در 

خصوص ایمنی بیمار ارائه دادند.

جلسه شورای درمان دانشگاه
برگزار شد 
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حیات

به مناسبت هفته کتاب و کتابداری و گرامیداشت 
مقام کتابدار، معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه 
از همکار شــاغل در کتابخانه های تحت پوشــش 

دانشگاه تقدیر کرد.
 به گــزارش وب دا، دکتر حمیدرضا بنفشــه، به 
صورت ســرزده در کتابخانه های تابعه دانشــگاه 
حضور پیدا کرد و با اهدا شــاخه گل و تقدیر نامه 

از کتابداران تقدیر به عمل آوردند.
وی گفت: بایســتی از ظرفیت فرهنگی و فکری 
کتابداران بیشتر استفاده شود و از آنها برای ترویج 

فرهنگ کتابخوانی کمک گرفت.

به مناســبت هفته بســیج، بســیجیان دانشــگاه با 
شهدای گمنام تجدید میثاق کردند.

به گزارش وب دا، فرماندهان بسیج اساتید، جامعه 
پزشکی، دانشــجویی و کارمندی و مدیر فرهنگی 
دانشگاه به مناسبت هفته بسیج به نمایندگی از کلیه 
بسیجیان دانشگاه با حضور در یادمان شهداء گمنام 
دانشگاه با نثار شــاخه گل و قرائت فاتحه با آرمان 
های حضرت امام خمینی )ره( و شــهیدان واالمقام 
و پیــروی از مقام معظم رهبــری حضرت آیت اهلل 
امام خامنه ای )مدظله العالی( تجدید میثاق کردند.

به مناسبت هفته کتاب و کتابداری 
صورت گرفت:

تقدیر معاون تحقیقات و فناوری 
دانشگاه از همکار شاغل

 در کتابخانه های دانشگاه

به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت:
تجدید میثاق بسیجیان دانشگاه با 

شهدای گمنام

نشست معاون آموزشی دانشگاه با سرپرستان دانشکده ها

ترس از ابتال به کرونا، آفت سالمت دهان

افزایش تعداد تخت های پروژه بیمارستان آموزشی بقیةاله )عج( کاشان

 تفکیک بخش های کرونایی از غیرکرونایی
در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان نعمت بزرگی است

نشست معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان با مدیران حوزه 
معاونت و سرپرســتان دانشــکده های تابعه در روز 
یکشــنبه مــورخ 99/09/16 در محل ســالن طبیب 

گردید. برگزار 
به گزارش وب دا، دکتــر عباس تقوی اردکانی، 

متخصــص بیماری هــای دهان و فــک و صورت 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: ترس از  ابتالء 

به کرونا آفت سالمت دهان است.
به گزارش وب دا، دکتر الهه قاســم زاده حســینی 
افزود:  استرس و اضطراب افراد از ابتال به این بیماری، 
منجر بــه مراجعه دیرهنــگام آنها به دندانپزشــکی و 

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه، از افزایش 
تعداد تخت های پروژه بیمارســتان آموزشــی بقیۀاله 

)عج( کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر مهرداد فرزندی پور گفت: 
بــا توجه بــه نیاز منطقه کاشــان به ضــرورت افزایش 
تعداد تخت های بیمارســتانی، پــس از پیگیری های 
متعــدد از ســازمان برنامــه و بودجه و طــی مکاتبات 
انجام شــده، تعداد تخت های پروژه بیمارستان جدید 

پرستاران نمونه استانی:
جعفر مقدسیان - محســن گنجی زاده - وجیهه علی 
بلنــدی - عفــت عبدالرحمن - احمد رضــا احمدی - 
مرضیه ابراهیمی - نرگس فتاح راوندی - زهره هاشمی - 
رقیه قالیباف -  زهرا خیر خواه - تقی صحرایی - نرگس 
برادران - محبوبه حیدریان - طیبه دلداده - محمد ابراهیم 
مومنیان -  زینب دامن افشان -  مهدی وطن خواه - ناهید 

نماینــده ولــی فقیه و امــام جمعه کاشــان گفت: 
تفکیــک بخش هــای کرونایــی از غیرکرونایی در 
مرکز آموزشی درمانی شــهید بهشتی کاشان نعمت 

بزرگی است.
بــه گــزارش وب دا، حضرت آیت اهلل عباســعلی 
ســلیمانی در بازدید عصــر جمعه مورخ 99/9/21 از 
مرکز شــهید بهشــتی افزود: تعــدادی از بخش های 
این بیمارستان به بیماران مبتال به ویروس کووید 19 
اختصــاص یافته ولی با تفکیک جــدی بدون انتقال 
هیچ آلودگی، به بیماران غیرکرونایی خدمات ارائه 

می شود.
عضــو خبرگان رهبری، از مردم درخواســت کرد 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی ســالمت خود، 

در ابتدا نشست به کسب رتبه اول دانشگاه در طرح 
راد در بیــن دانشــگاه های علوم پزشــکی همطراز 

اشــاره کرد و این موفقیت را تبریک گفت.
وی، در ادامه به 16 آذرماه روز دانشــجو اشــاره 
کــرد و گفــت: وظیفــه دانشــگاه، آموختن دانش 
تخصصــی، مهــارت و باالتــر از ایــن دو؛ دانــش 

تهدیدی برای سالمت دهان شده است. 
وی، بــا بیان اینکه یکی از شــرایطی که در دوران 
قرنطینه مغفول مانده زخم های دهانی و پیشرفت آن 
است، تصریح کرد: زخم های مزمن دهانی می توانند 
نشانه ای از بیماری های سیستمیک باشند و از سویی 
دیگر بــا مانــدگاری طوالنی، خطر تبدیل شــدن به 

االحــداث بقیۀالــه االعظم)عــج( کاشــان در الیحه 
بودجه سال 1400 از 280 تخت به 350 تخت بستری                            

افزایش یافت.
وی ادامه داد: طراحی اتاق های این بیمارستان را 2 
و یک تخت عنوان کرد و یادآور شد:قرار شده تا در 
قالب این طرح، ساختمانی با زیربنای 35 هزار مترمربع 
ساخته شود اما منابع مالی وزارت بهداشت محدود می 

باشد و نیازمند کمک خیرین و مردمی هستیم.

فخــاری - فضه هیزمی - زهرا باقــرزاده - مرضیه خامه 
چیان -  فاطمه زهــرا غیرتی -  فاطمه مردادی - فاطمه 
دربنــدی - طیبه بابایان  - افســانه کجایی - محمدرضا 

فتحی مقدم - فائزه کندابی کله
پرستاران نمونه دانشگاهی:

زهرا غالمی نصرآبــادی- علی فیاضی - محمد رضا 
زاهدی - اعظم شفاهی مقدم - زهرا تقربی - لیال سمیعی 

خانــواده و همشــهریان را حفظ کنند و زمینه ســاز 
ارائه خدمت به بیمــاران غیرکرونایی را فراهم کنند 
تا خدایی نکــرده بیمار غیرکرونایــی به علت ترس 

و یــا عدم امکانات، برای درمان دیر مراجعه نکنند.
وی، همچنیــن بر رعایت پروتکل های بهداشــتی 
به ویژه در شــب یلدا تاکید و به فرمایش مقام معظم 
رهبری )مدظلــه العالی( »من در برابــر کادر درمان 
و پرســتاران ابراز شــرمندگی می کنم« اشاره  کرد 
و گفــت: وقتــی رهبری پروتــکل های بهداشــتی 
را رعایــت مــی کننــد و  مراجع تقلیــد رعایت آن 
را اوجــب واجبــات و مســئله ســالمت را در راس 
همــه امور مــی دانند، همه باید این امر را ســرلوحه                     

قرار دهیم.

است. اجتماعی 
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشان، از سرپرســتان دانشکده 
های تابعه خواســت ارتباط خود را با دانشــجویان 
بیــش از پیش گســترش دهند و افــزود: با توجه به 
همه گیــری ویروس کوویــد 19 و عدم برگزاری 

بدخیمی  را افزایش می یابد.
دکتر قاســم زاده توصیه کرد: برای هر زخم دهانی 
کــه بهبودی آن بیــش از دو الی ســه هفته طول می 
کشد، بایستی بررسی بیشتر توسط متخصصین بیماری 

های دهان صورت گیرد.
عضو هیات علمی دانشــگاه، با بیان اینکه ســالمت 

دکتــر فرزندی پــور اظهار داشــت: در حال حاضر 
مرکز آموزشــی درمانی شهید بهشــتی عالوه بر ارائه 
خدمت به شــهروندان کاشــانی، مردم شهرستان های 
آران و بیــدگل، اردســتان، دلیجــان و نطنز را تحت 
پوشــش دارد و در مواردی شهرســتان های دلیجان، 
محــالت، خمین، گلپایگان و نائین نیز از خدمات آن 

بهره مند می شوند.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه ادامه داد: 

نژاد - سید مجید بهشتی -  محسن سقا حضرتی-  عاطفه 
سنگکی - اعظم سادات کحال - سعید سلمانی - مجتبی 
جاللی فر - ســلمان خدادادی - مریم ملک محمودی 
- نرجس حاجی زاده -  فاطمه زهره - شــیما نشاســته 
گیر - محســن سپهری - ســمیه پرچهره - لیال عرب - 
مرجان شب زنده دار - آسیه توکلی - فاطمه رمضانپور 
- منا قنبری - ســمیه حیدری - فاطمه دارچینی - الهام 

حضرت آیت اهلل سلیمانی، شب یلدا را جزء سنت 
های کهن یــاد کرد و گفت: با عــدم برگزاری آن 
اتفاقی نمی افتد ولی اگر برگزاری آن باعث انتشــار 
آلودگی شــود قطعا در پیشــگاه خدا، مردم و کادر 

درمانی مسئول هستیم.
وی، به مردم توصیه کرد: شــب یلــدا را در خانه 
خــود برگــزار کنند ولی نــه به شــکل دورهمی و 
تجمع بلکه با پرداختن به مناجات و دعا این شب را 
متفاوت از ســال های دیگر برای کمک به سالمت 

خود و پرسنل حوزه سالمت سپری کنند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان در پایان، از 
پرســنل حوزه ســالمت به ویژه پرستاران و پزشکان 
در سنگر مبارزه با ویروس کووید 19 تقدیر و تشکر 

جلســات حضوری، به صورت مجازی می توانند با 
باشند. داشته  ارتباط  دانشجویان 

الزم به ذکر است: در این جلسه گزارش پیشرفت 
کاری اعتبار ســنجی توسط هر یک از دانشکده ها 
ارائه شد و در ادامه در در خصوص مسائل وموارد 

مطروحــه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دهان شــامل دندان ها و تمامی مخاط دهان اســت و 
فقط در دندان ها خالصه نمی شود، ادامه داد: بنابراین 
با یــک رویکــرد جامع، ضمــن توجه بــه مدیریت 
استرس و اضطراب، پرهیز از رفتارهای وسواس گونه  
و بیماریابــی در خــود، بایســتی با مراجعــه به موقع، 

فرصت های پیشگیری و درمان را از دست ندهیم.

با توجه به حجم زیــاد مراجعین به این مرکز درمانی، 
ساخت یک بیمارستان در منطقه ضروری است.

وی، بــه ســابقه و قدمت اقدامــات خیرخواهانه در 
حوزه سالمت در کاشان اشاره و تصریح کرد: خیرین 
همیشــه در زمینــه هــای مختلف بهداشــت و درمان 
مشــارکت و تعامل همه جانبه داشــته اند و گام های 
بزرگی را در این راستا برداشته اند و امیدواریم در این 

پروژه حوزه سالمت را یاری نمایید.

خجوی - مــاه منیر کریمیان - زهرا نیکخــواه - زهره 
تراشی - ملیحه مطهری نسب - سمیه عبدلیان - پروانه 
رضایی - راضیه فالح - مصطفی سایبان - حسن سلمانی 
-  فخریه اســماعیلی مقدم -  علیرضا یتیمیان - ســمانه 
نجاتی - کاظم کویری - مرضیه مدرسی - حسین قاسم 
پور - اعظم زین الدین - فاطمه فیروزی - حسن سلمانی 

هیرمندی - مرضیه صانعی فرد 

کرد و اقدامات این عزیــزان را افتخاری بزرگ نام 
برد که برای همیشه در تاریخ ثبت می شود.

نشست رئیس دانشگاه با اعضای انجمن جراحان 
روز شــنبه مورخ 99/9/8 در ســالن شــهداء ستاد 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، ایــن جلســه بــه منظــور 
هماهنگی اجرای برنامه های آموزشی کارآموزان، 
کارورزان و دســتیاران در زمــان شــیوع ویروس 
کوویــد 19 و ســاماندهی خدمــات جراحی برای 

بیماران غیرکرونایی تشکیل گردید.

جانشــین معاون بهداشتی دانشگاه، از اختصاص پنج 
هزار کیت تشخیص سریع ویروس کووید 19 به کاشان 

خبر داد.
دکتر مهدی دالوری گفت: به منظور پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا به خصوص در خانواده های 
دارای بیمار مبتال به این ویــروس، حدود پنج هزار 
کیت تشخیص سریع این ویروس در اختیار معاونت 

بهداشت دانشگاه قرار گرفته است،
وی اظهار داشــت: مراقبین ســالمت با حضور در 
محالت شهرســتان هــای کاشــان و آران و بیدگل 
جهت غربالگری اعضاء خانواده فرد مبتال و کنترل 
هوشمند بیماری نسبت به انجام آزمایش تشخیصی 

با استفاده از این کیت اقدام می کنند.
دکتر دالوری، با بیان اینکه استفاده از این کیت ها 
برای مردم کامال رایگان است، گفت: در این طرح 
که با همکاری قرارگاه های جهادی انجام می شود 
مراقبین سالمت با حضور در محالت شهر، زمینه را 
برای پیشــگیری از شــیوع کرونا با استفاده از روش 
های آموزشی و فرهنگ سازی و غربالگری ساکنین 

محالت فراهم می کنند.
جانشــین معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: با 
وجودی که کاشــان در وضعیت نارنجی کرونایی 
قــرار دارد ولی بازرســی های مداوم بهداشــتی از 
مراکــز، اصنــاف و واحدهــای تولیــدی و صنعتی 
کاشان توسط کارشناســان بهداشت محیط و حرفه 
ای دانشگاه با همکاری سازمان های مرتبط همچنان 

ادامه خواهد داشت.

نشست رئیس دانشگاه با اعضای
انجمن جراحان 

 اختصاص پنج هزار کیت تشخیص سریع
ویروس کووید 19 به کاشان

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، از 
برگزاری کالس آمادگی بــرای زایمان به صورت 
مجــازی و رایــگان بــه همت واحــد مامایــی این 

معاونت خبر داد.
بــه گزارش وب دا، دکتر محمــد حاجی جعفری 
گفــت: کالس هــای آمادگی برای زایمان شــامل 
8 جلســه همــراه با تمرینــات ورزشــی مخصوص 

بارداری است.
وی، کاهــش عــوارض بــارداری بــرای مادر و 
نــوزاد، افزایــش زایمان طبیعــی، دادن اطالعات و 

آگاهی به مادران باردار را مهم ترین و بزرگ ترین 
هدف کالس های آمادگی برای زایمان برشمرد. 

دکتر حاجی جعفری، با اشاره به اینکه ترس های 
مادر با کســب آگاهــی به مرور از بیــن می رود و 
تفکرات نادرســت او اصالح می شــود، افزود: این 
کالس هــا به زنان کمــک می کند تا با مشــکالت 

احتمالی بــارداری کنار بیایند یا آنها را حل کنند.
وی تصریــح کــرد: اعتماد به نفس مــادر باردار 
در این کالس ها افزوده می شــود و او یاد می گیرد 
بسیاری از دردهای دوران بارداری را بدون نیاز به 

دارو برطرف کند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان، 
بــا بیان اینکــه تــرس از اتفاقاتی که بعــداً خواهد 
افتــاد نیز باعــث اضطراب مادران می شــود، اظهار 
داشــت: اســترس و اضطراب، هورمون هایی را در 
بدن ترشــح می کند کــه می تواند احتمــال زایمان 
زودرس، پیشرفت نکردن زایمان و یا به دنیا آمدن 

نوزاد کم وزن را افزایش دهد.
 وی یادآور شــد: کالس های آموزشی می تواند 
با کاهش اســترس های بــارداری از برخی خطرات 

کند. جلوگیری  نیز  احتمالی 
 دکتــر حاجــی جعفــری، آمــوزش نگهــداری 
صحیــح از نــوزاد را یکــی دیگر از اهــداف این 
کالس ها عنــوان و تصریح کرد: آشــنایی با نحوه 
شــیردهی، مراقبت و عالئم هشداردهنده در نوزاد 

در این کالس ها آموزش داده می شود.
عالقمندان مــی توانند برای ثبــت نام در کالس 
و گــروه بنــدی همــه روزه در ســاعات اداری از 
                                0315546٧299 شــماره  بــا   14 الــی   8 ســاعت 

بگیرند. تماس 

برگزاری کالس آمادگی برای زایمان به صورت مجازی و رایگان 

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

جلســه هیــات ممیــزه دانشــگاه با حضــور رئیس 
دانشــگاه و ســایر اعضاء در ســتاد مرکزی دانشگاه 

تشکیل شد.
به گــزارش وب دا، در این جلســه، پرونده ارتقاء 
مرتبه علمی دکتر ســید علیرضا مروجی از دانشیاری 

به اســتادی، دکتــر محســن اربابی از دانشــیاری به 
اســتادی، دکتر ندا میرباقر از استادیاری به دانشیاری 
و دکتر خدیجه شریفی از استادیاری به دانشیاری که 
از ســوی کمیته تخصصی ارجاع شده بود بررسی و 
با رای اعضای هیــات ممیزه ارتقای آنان مورد تایید 

قرار گرفت.
گفتنی اســت هیــات ممیزه به منظور رســیدگی و 
اظهار نظر نسبت به صالحیت علمی داوطلبان )اعم از 
تبدیل وضع اســتخدامی اعضای هیات علمی پیمانی 
به رســمی آزمایشــی و رسمی آزمایشــی به رسمی 

قطعــی(، ارتقاء به مراتب اســتادیاری، دانشــیاری و 
اســتادی، ارزیابی کیفیت انجام وظائف آموزشی و 
پژوهشــی اعضای هیات علمی و همچنین رسیدگی 
به احتساب سابقه خدمت، بورس و فرصت مطالعاتی 

اعضای هیات علمی تشکیل می شود.

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت:
تقدیر از پرستاران نمونه کشوری دانشگاه

ادامه از صفحه 2



این برگه را پرینت بگیرید و پس از پاسخ به سواالت جدول، آن را حداکثر
تا پایان دی ماه سال جاری به دفتر نشریه حیات واقع در ستاد مرکزی دانشگاه تحویل دهید .

طراح جدول: طیبه اله وردیانبه 5 نفر از کسانی که به تمامی سواالت پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
 1- ویروس کرونا به آن مقاوم است    

2- این روزها اکثر مردم برای ضدعفونی همراه دارند
3-اتاق درس- درجه- رتبه   

4-دیرین- قدیمی   
5- توان 

6- هنگ نشده   
٧- نام جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت که دردانشجویی و مردمی با موضوعات آزاد و سالمت در حال برگزاری است 

8-غالف شمشیر 
9- نامی پسرانه به معنای خواسته، آرزو، امید،حاجت  

10-خالص 
11-فرو بردن غذا از دهان به معده است  

12- نوعی واکنش دفاعی بدن به مواد محرک تنفســی یا التهاب مجاری تنفســی یا برای دفع ترشــحات در هنگام بیماری 
اســت. که باعث خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضالت تنفسی است 

13-به ورزش آن کاردیو یا ایروبیک می گویند   
14-جامی از نقره یا طال که در مســابقات ورزشی به برندگان میدهند  

15-مرحله اول گندزدایی سبزیها و میوه ها  
16-از کک بزرگتر اســت و الی درز تشــک و بالش و شکاف و اجناس چوبی مخفی میشود و در شبها فعالتر است

1٧- بی سواد و درس نخوانده  
18- نارس  

19-پیچیده- درخشیده   
20-برای پیشــگیری از انتشار ویروس کرونا و احترام به حقوق دیگران باید بزنیم  
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حیات

21-گیاهی یک ساله از خانواده گل مینا یا گل آفتابگردان که به صورت سبزی پرورش می یابد و ساالد آن معروف است   
22-میوه ای اســت که در ایران تنها در اســتان سیســتان و بلوچستان و استان هرمزگان کاشــت و تولید گسترده دارد و می 

تواند به پایین آمدن فشــار خون کمک کند و خطر سرطان را کاهش دهد.
23-جمع مدرک   

24-همان طال است 
25-صومعه   

26-نام دیگر ویروس کرونا   
2٧-ضمیر اول شخص مفرد   

28-آشفته و منقلب   
29-روز پرستار میالد فرخنده این بانوی بزرگوار است  

30-جمع بندر   
31-توی این شــرایط فعلی برای ویروس کرونا بسیاری از افراد در نوع خانگی آن به سر میبرند  

32-رشــته ای از شــاخه های مهندسی مکانیک که از اهداف آن بررسی اجسامی است که در هوا حرکت می کنندو علوم 
و توانمندیهای علمی آن در زمینه طراحی وســاخت وسایل پرنده مانند هواپیما-بالگرد-موشک و...استفاده می شود.   

33-همه گیری است   
34-شروع فصل سرما   

35-سومین حروف الفبای فارسی   
36-این غذا در زمســتان بیشتر استفاده میشود بخصوص برای افرادی که سرماخوردگی یا آنفلوآنزا دارند  

3٧-برای افزایش ایمنی بدن از منابع این ویتامین باید اســتفاده کرد  
38-انواع ســبزی ها ی برگ ســبز و میوه ها و انواع گوشــت و حبوبات و مغزها دارای این ویتامین هستند – دومین حرف 
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رئیــس دانشــگاه بر اهمیت مهارت آمــوزی و توجه به عالئق و توانمندی ها در کنار تحصیل دانش توســط 
دانشجویان تاکید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر ســید علیرضا مروجی در گفتگوی مجازی با دانشــجویان به مناسبت روز دانشجو و 
تبریک این روز گفت: دانشــجوی خوب تمام جنبه های زندگی اش را رشد و توسعه می دهد و دانشگاه محل 

آموزش اخالق و مهارت آموزی نیز هست.
وی، به بحث آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: این حوزه پاسخگویی 

به تمام نیازهای جامعه از جمله سالمت، فرهنگی و اجتماعی است.
 دکتر مروجی، با اشــاره به فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( »من ازدانشــجویان سه چیز می خواهم 

تحصیل، تذهیب و ورزش« به دانشجویان دانشگاه توصیه کرد در این راستا گام بردارند.
 وی، در ادامه به دغدغه های دوران دانشجویی خود اشاره کرد و ارتباط مستقیم با مسئولین و روسای دانشگاه 
را یکی از دغدغه های آن دوران برشمرد و تصریح کرد: ارتباط مستقیم بین دانشجویان و مسئولین الزم است اما 
بعضی مواقع حجم کارآنقدر زیاد هست که میسر نیست و الزم است دانشجویان دغدغه ها و مشکالت خود را 
از طریق معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه که به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در این حوزه فعالیت می کنند، 
رفع نمایند.  رئیس دانشــگاه، از ارتباط مستقیم با دانشجویان استقبال کرد و اظهار داشت:جلساتی با نمایندگان 

دانشجویان برای شنیدن درد دل ها و مشکالت آنان برگزار شود .
وی، در قسمت دیگر سخنان خود به رتبه بندی دانشگاه ها براساس شاخص های وزارت بهداشت اشاره کرد 
و گفت: دانشگاه طبق آخرین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه آموزش تحت عنوان طرح 

راد، رتبه اول را بین دانشگاه های همتراز کسب کرد.
 دکتر مروجی، این موفقیت را افتخاری برای دانشگاه عنوان کرد و ادامه داد: باید در آنچه که سرآمد هستیم 

راحفظ و ارتقا دهیم و توسعه و گسترش مابقی فعالیت ها را سرلوحه امور قرار دهیم.
وی، یکی از دغدغه های مسئولین دانشگاه را توسعه و گسترش خوابگاه دانشجویی عنوان کرد و گفت: کلنگ 

زنی خوابگاه دکتر کیهان باکمک خیر سالمت یکی از اقدامات دانشگاه در این راستا می باشد.
دکتر مروجی، فرهنگ سازی فعالیت ها و اقدامات خیرین به سمت فضاهای آموزشی و دانشجویی را یکی از 

اهداف دانشگاه عنوان کرد.
رئیس دانشگاه، به بودجه محدود دولت به خصوص در شرایط همه گیری ویروس کووید 19 و هزینه های زیاد 

این بیماری اشاره کرد و اظهار داشت: گسترش فضاهای خوابگاهی از دغدغه ما نیز می باشد.
وی، با بیان اینکه ظرفیت خوابگاههای دانشجویی دانشگاه خوب است، اظهار امیدواری کرد: اقدامات خوبی با 

کمک خیرین در این راستا صورت پذیرد.
 رئیس دانشگاه همچنین در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به اینکه حقوق کارورزان و دستیاران پزشکی بر 
اساس مصوبه هیات امنا می باشد و برای مابقی رشته ها نیاز به مصوبه هیات امنا است، یادآور شد: حقوق پرسنل 

ماهانه پرداخت می شود اما در مورد مزایا سعی شده از تاخیر در پرداخت یک ساله به کمتر از شش ماه برسد.
وی، با بیان اینکه پرداخت مزایا از محل در درآمدهای دانشــگاه اســت و در این شــرایط هزینه ها بیشتر برای 
دارو، تجهیزات و اکســیژن بیماران کرونایی مصرف می شــود، افزود: اولویت به محض تامین منابع، پرداخت 
های پرســنلی اســت. دکتر مروجی، به اهمیت آموزش دانشجویان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط همه 
گیری ویروس کووید 19 حفظ سالمت دانشجویان برای ما مهم تر است و در این خصوص جلسات زیادی 
با مسئولین حوزه آموزش و روسای دانشکده ها برگزار شده و تصمیماتی اتخاذ شده است که به محض بهتر 

شدن شرایط    اجرا می گردد.
رئیس دانشگاه، به دانشجویان توصیه کرد: ارتباط خود را با اساتید، مدیران گروه و حوزه معاونت دانشجویی 

فرهنگی حفظ و مسائل و مشکالت را منتقل کنند.
دکتر مروجی، در پایان با بیان اینکه مسئولین دانشگاه با روی باز از دانشجویان استقبال می کنند، اظهار امیدواری 

کرد: با کمک همه عزیزان شاهد ارتقاء رتبه دانشگاه باشیم.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز در این ارتباط مجازی، ضمن تبریک روز دانشجو از افزایش 10درصدی 

قیمت کار دانشجویی خبر داد.
دکتر حمیدرضا گیالســی، با بیان اینکه تمام تالش این معاونت رفع مشکالت دانشجویان است، گفت: تمام 

تالش خود را در راستای بهبود شرایط دانشجویان به کار می گیرم.
معاون  فرهنگی دانشجویی دانشگاه، در ادامه به شرایط تغذیه دانشجویان پرداخت.

مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس مرکــز 
بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه با رعایت 
پروتــکل های بهداشــتی و با حضور رئیس و 

اعضا هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا، دکتــر ســید علیرضا 
مروجــی، ضمــن تبریــک میالد باســعادت 
از  پرســتار،  روز  و  )س(  زینــب  حضــرت 
زحمــات دکتر رضا رزاقــی در زمان تصدی 
این مســئولیت به خصــوص در زمینه مقابله و 
پیشــگیری از کوویــد 19 تقدیر و برای دکتر 
مهــدی دالوری به عنوان مســئول جدید این 

معاونت آرزوی موفقیت کرد.
وی، دکتر رزاقی را به عنوان یک پزشــک 

فداکار، یک رزمنده و آزاده افتخار آفرین برای میهن عزیزمان و دانشــگاه توصیف و از تالش بی وقفه 
ایشــان در ارتقای جایگاه معاونت بهداشتی و درمان بیماران مبتال به کرونا تقدیر کرد.

دکتر مروجی، جلســات تکریم و معارفه را فرصتی برای بزرگداشت و تجلیل از زحمات اشخاصی که 
در ســمت های مختلف فعالیت می کنند، عنوان کرد.

وی، مســئولیت هــا را تکلیــف و فرصتی بــرای خدمتگزاری عنــوان و تاکید کرد: دانشــگاه پذیرای 
پیشــنهادات سطوح مختلف در راستای رفع مشکالت و مسائل می باشد.

دکتــر مروجــی، در ادامه به آیــات و روایات در زمینه ایمان به خدا و رســول، تقــوی، عمل صالح و 
مجاهده با جان و مال اشــاره کرد و اظهار داشــت: به حق می توان گفت پرسنل حوزه سالمت در سراسر 

کشــور این امور را در برهه کنونی سرلوحه خود قرار دادند و در این زمینه خوش درخشیدند.
رئیس دانشــگاه، با بیان اینکه  هر تالشــی که در زمینه برقراری ســالمت و تندرســتی جامعه صورت 
می گیرد تالشی مقدس است که می توان آن را مصداق روشنی از اعمال صالح تلقی کرد، اظهار داشت: 

خدمات پرســنل بهداشت و درمان در مقابله با ویروس کووید 19 در تاریخ ماندگار شد.
این گزارش حاکیســت: مســئولین جدید و قدیم این معاونت ها نیز در این جلسه سخنانی را به ویژه در 

زمینه فعالیت خود بیان کردند.
شــایان ذکر اســت در پایان این مراســم با اهداء لوح تقدیر از تالش های دکتر رزاقی در زمان تصدی 
رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه تقدیر و تجلیل به عمل آمد و برای دکتر مهدی دالوری 

آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید شد.

رئیــس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــت 
دانشگاه، از 23 هزار مورد بازدید مشترک در 
دوران تشدید محدودیت ها در جمعیت تحت 

پوشش شهرستان کاشان در آذرماه خبر داد.
به گــزارش وب دا، دکتــر مهدی دالوری، 
اظهار داشــت: به دنبال اجرای محدودیت ها و 
به ویژه در بــازه زمانی از یکم الی شــانزدهم 
آذر ماه، بیش از 1100 مورد صدور اخطاریه، 
11500 بازدیــد اضطراری، 20 مــورد معرفی 
به مراجــع قضایی و 104 مورد پلمپ توســط 
بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای این مرکز 

صورت گرفته است.
وی، ضمــن قدردانی از شــهروندان به علت 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، از اجرای حدود 90 درصدی دستورالعمل های بهداشتی در دو هفته 
اول آذرمــاه در این منطقه خبر داد. دکتر دالوری، با اشــاره به اینکه مدافعان ســالمت در تمامی عرصه ها 
با هدف حفظ و ارتقاء ســالمت همنوعان خود گام برمی دارند، توصیه کرد: شــهروندان فهیم کاشــانی با 
مشــارکت خود در اجرای دســتورالعمل های بهداشــتی، نظام ســالمت را در مبارزه با بیماری کووید 19                   

یاری رسانند.
در راســتای تشــدید نظارت ها بر نحوه اجرای 
پروتــکل های بهداشــتی در صنوف، ســه واحد 
ورزشــگاه و باشگاه ورزشی به علت عدم رعایت 

مفاد اجرایی ستاد کرونا، پلمپ شد.
 بــه گــزارش وب دا، در ادامه بازرســی های 
مشــترک واحد بهداشت محیط این شبکه و اداره 
اماکن نیروی انتظامی در راســتای تشدید نظارت 
ها بــر نحوه اجــرای پروتکل های بهداشــتی در 
صنوف، ســه واحد ورزشــگاه و باشگاه ورزشی 
به علت عــدم رعایت مفاد اجرایی ســتاد کرونا، 

پلمپ گردید.

نماینــده مقام معظــم رهبری در منطقــه و امام جمعه 
کاشــان از مجموعه های نقاهتگاهی بیماران کرونایی و 
خوابگاهی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کاشان بازدید کردند.
بــه گزارش وب دا، آیت اهلل عباســعلی ســلیمانی، از 
اداره تربیــت بدنی و محل نقاهتــگاه بیماران کرونایی، 
خوابگاه محتشــم و خوابگاه در حال ســاخت دانشگاه 

بازدید به عمل آورد.
وی، روند کار، سایر مشکالت و کمبودها را بررسی 
کردنــد و ضمن رضایت نســبی از شــرایط موجود از 
وضعیت کشور، از عزم جدی و پیگیری کادر بهداشت 
و درمان دانشــگاه در رســیدگی به بیمــاران کرونایی 

تقدیر و تشکر نمودند.
 گفتنی اســت: اولین نقاهتگاه بیماران کرونایی منطقه 
با هدف مراقبــت از بیماران بهبود یافتــه کرونایی پس 
از ترخیــص از بیمارســتان و قرنطینه آن هــا تا بهبودی 
کامل در ســالن چندمنظوره اداره تربیت بدنی دانشگاه                                                                                                   
آن                                              از  نیــاز  صــورت  در  کــه  اســت  شــده  برپــا 

استفاده می شود.

رئیس مرکز آموزشــی و درمانی شهید دکتر بهشتی کاشــان از افزایش نگران کننده آمار بستری مادران 
باردار کرونایی و اطفال در این مرکز خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر ابوالفضل شــجاعی، با ابراز نگرانــی از این وضعیت گفت: در هفته اخیر، عمال 
چهار مادر باردار و ســه کودک شــش ماهه، 8 و 11 ســاله مبتال به کرونا در این مرکز بستری شده اند که 
این امر نشــان از عدم رعایت اصول مراقبت های بهداشتی توســط آنها و خانواده این بیماران می باشد که 

جای نگرانی است.
وی، به ضعف سیســتم ایمنی مادر باردار و جنین اشــاره کرد و افزود: این وضعیت می تواند هر دو نفر را 
در معرض خطرات بزرگتری قرار دهد، بنابراین باید مسئله ابتالی مادران باردار به کرونا جدی گرفته شود.

دکتر شــجاعی افزود: واقعا هنوز نمی دانیم کرونا در مادر باردار و جنین چه گردش بیماری زایی را طی 
می کند و هنوز هم برای هیچ کس ثابت نشــده که کرونا از مادر به جنین منتقل می شــود و یا مثبت شــدن 
برخی نوزادان به دلیل انتقال ســریع این ویروس هنگام زایمان و از طریق قطرات تنفســی مادر رخ می دهد، 
بنابراین با توجه به اینکه کرونا، درمان قطعی ندارد و خطرات آن برای مادر باردار و جنین ناشناخته است، 
تنها راهکار فعلی رعایت حداکثری نکات پیشگیری است و مادران باردار باید در این زمینه احتیاط بیشتری 

داشته باشند.
وی، از تمام مادران باردار خواســت تا در شــرایط شــیوع کرونا به هیچ عنوان از منزل خارج نشده و تنها 
برای انجام مراقبت های دوران بارداری، آن هم با رعایت حداکثری نکات بهداشتی از خانه خارج شوند.

دکتر شــجاعی، نســبت به مراقبت های بهداشــتی خانواده مادران باردار نیز تاکید کرد و افزود: در کنار 
مادران باردار، خانواده این افراد هم باید نکات بهداشــتی را با دقت بیشتری رعایت کنند و توصیه می شود 
تا زمان به دنیا آمدن نوزاد رعایت فاصله الزم را با مادر باردار در محیط خانه هم داشته باشند. دکتر شجاعی 
ضمن اعالم تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستان برای بیماران کرونایی اظهار داشت: حدود 400 بیمار مبتال 
به کووید 19 در این مرکز درمانی بســتری هستند که با ورود جو ناپایدار و سرما به شهرستان و در صورت 
عدم رعایت نکات بهداشــتی و افزایش تعداد بیماران مبتال به کرونا در روزهای آینده با مشــکالت زیادی 

در پذیرش بیماران در این مرکز مواجه خواهیم شد.

رئیس دانشگاه به مناسبت روز دانشجو عنوان کرد :
 اهمیت مهارت آموزی و توجه به عالئق و توانمندی ها توسط دانشجویان

مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز بهداشت و 
معاون بهداشتی دانشگاه برگزار شد

 انجام بیش از ۲3 هزار مورد بازدید مشترک توسط کارشناسان بهداشت محیط
و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کاشان

پلمپ سه واحد ورزشگاه و باشگاه ورزشی در آران و بیدگل

اخبار دانشگاه را تنها از صفحات مجازی زیر دنبال کنید

http://webda.kaums.ac.ir

kaums.ir

t.me/webdakashan

مجموعه از  کاشان  جمعه  امام   بازدید 
 نقاهتگاهی بیماران کرونایی و

خوابگاهی دانشگاه

افزایش نگران کننده آمار بستری مادران باردار کرونایی
و اطفال در این مرکز 

مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه اظهار داشــت: وظیفه روحانیون در بحران 
کرونا امید و روحیه بخشی به بیماران است.

به گزارش وب دا، حجت االســالم والمسلمین علیرضا شــاه فضل در بازدید از مرکز آموزشی درمانی 
شــهید دکتر بهشتی کاشان، ایجاد روحیه امید را از ضرورت های مقابله با بیماری برشمرد.

وی گفت: روحانیون باید با اســتفاده از آیات و روایــات و بهره گیری از فضای مجازی روحیه امید را 
در راستای تعالیم اسالمی در مردم افزایش دهند.

حجت  االســالم و المســلمین شــاه فضل در ادامــه، از زحمات پرســنل این مرکز در مبــارزه با کرونا 
تقدیر کرد و افزود: فعال کردن روحانیون در بیمارســتان و ســاماندهی نیروهای جهادی طالب بخشــی 

از فعالیت های دفتر نهاد دانشــگاه در راســتای همراهی با کادر درمان جهت مقابله با ویروس کرونا بود.
وی، برنامه های عیادت مســتمر از بیماران بســتری شده، همدلی و دلجویی از پرستاران و کادر درمان، 
گفتگو با بیماران دارای اســترس باال و کمک به بیمارانی که در ادای فرایض دینی با مشکل مواجه بوده 

اند، را از دیگر فعالیت ها این دفتر برشمرد.
حجت  االســالم و المســلمین شــاه فضل، به تقدیــر مقام معظم رهبــری از کادر درمان اشــاره کرد و 
پرســتاران، پزشــکان و بهیاران را سربازان خط مقدم مبارزه با بیماری کووید 19 برشمرد که سرمایه عمر 

را به میدان آوردند.
دکتر ابوالفضل شــجاعی رئیس مرکز آموزشــی درمانی شهید دکتر بهشــتی کاشان نیز در این بازدید، 
حضور روحانیون، صحبت و مشــاوره با کادر درمانی و بیماران در بحران کرونا در این مرکز را بســیار 

موثر و خوب دانســت و اظهار امیدواری کرد: این روند همچنان ادامه داشته باشد.
مســئول دفتر نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه، ضمن بازدید از نماز خانه بیمارســتان و 
حضور در بخش های بســتری بیمــاران کرونایی، از کادر درمانی آن بخش ها با اهدا شــاخه گل تقدیر 

به عمل آوردند.

مسئول دفتر نهاد در دانشگاه عنوان کرد:
وظیفه روحانیون در بحران کرونا روحیه بخشی به بیماران است

رئیــس اداره حقوقــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان گفــت: مرکز غیر 
مجــاز دنــدان پزشــکی در شهرســتان آران و بیدگل 

شد. پلمپ 
به گزارش وب دا، رضا کردی افزود: این دانشــگاه 
در راســتای شــکایت مردمی و اعــالم معاونت درمان 
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل مبنی بر فعالیت 
اقدامات  ایمپلنــت،  هــای غیرمجــاز دندانپزشــکی و 
قضایی را از طریق دادســتانی این شهرستان شروع و با 
عنایت به اینکه نامبرده فاقد مدرک پزشــکی و مجوز 
فعالیت و تخصص بود، در بدو امر با دســتور قضایی، 
محــل پلمپ و به دادســرا جهت ســیر مراحل قضایی، 

ارجاع گردید.
وی تصریــح کــرد: نهایتاً به موجــب حکم دادگاه، 
ضمــن محکومیت نامبــرده، محل فعالیــت تعطیل و با 
انتشــار حکم به مــدت یکماه، از طریــق نصب بنر در 

محل تأســیس مطب، دادنامه صادره اجرایی شد.

پلمپ مرکز غیر مجاز دندان پزشکی در 
آران و بیدگل






