
به مناسبت روز معلم و استاد
از زحمات اعضای هیات علمی دانشگاه تقدیر و تجلیل شد

به مناسبت هفته معلم 
استاد  و سالروز شهادت 
مرتضی  اهلل  آیت  شهید 
مطهــری )ره(، رییس و 
معاون آموزشی دانشگاه 
از  جمعــی  همــراه  به 
مســئولین از زحمــات 
اســاتید و گــروه های 

آموزشی تقدیر کرد ند.
د کتــر ســید علیرضا 

مروجــی، ضمــن دیدار بــا اعضــای هیــات علمی              
د انشکد ه های مختلف د انشگاه و تقد یر از زحماتشان، د ر 
مرکز آموزشی د رمانی شهید بهشتی نیز حضور یافت و از 
زحمات گروه های بالینی و اعضای هیات علمی مستقر 

در این مرکز تجلیل نمود.
وی د ر این د ید ارها، با بیان سخن امام خمینی )ره( که 
فرمود ند »معلمی شــغل انبیاء است« به نقش و جایگاه 
ارزشــمند معلمان و اساتید اشــاره کرد و اظهار د اشت: 
معلمان چراغ راه بشــریت و کارشــان جزء مهمترین 

مشاغل د ر جهان است.
رئیس د انشــگاه، هفته معلــم را عالوه بــر تکریم و 
بزرگد اشت مقام معلم و اســتاد، فرصتی برای یاد آوری 

وظایف معلمی و رسالت خطیر این عزیزان عنوان کرد.
د کتر مروجی، با اشــاره به اینکه اعضای هیات علمی 
دانشگاه به مانند دوران د فاع مقد س که با سعی و صبر 
نستوه خود د وشاد وش رزمند گان، مانع از ایستایی چرخ 
تعلیــم و تربیت در جبهه های جنگ شــد ند، از آغازین 
روز  بــروز و فراگیری ویروس مهلک کرونا، مجاهد انه به 
مید ان آمد ند و جلوه های کم نظیری از مسئولیت پذیری، 

سخت کوشی، خالقیت 
و مهربانی را رقم زدند.

آموزشــی  معــاون 
دانشگاه نیز د ر این د ید ار 
اظهار داشــت: در دین 
مبین اســالم اعتقاد بر 
آن اســت که پیامبران 
پس از خد اوند به عنوان 
معلمانی بزرگ آمد ه اند تا 
با نشان د اد ن راه کمال 
و رشد به انســان ها، آنان را به سرمنزل مقصود و هد ف 
برسانند. برماست که امروزه با پیروی از خداوند، پیامبران، 
امامان و معلمان خود اعتبار علم و د انشگاه ها را بیش از 

پیش باال ببریم.
د کتر عباس تقوی ارد کانی، نقش معلم در جامعه را از 
بیناد ی ترین ارکان جامعه اسالمی دانست و افزود: معلم 
مبلغ د ین، علم و دانش د ر نســل امروزی است و آیند ه 
و مســیر جامعه را از تاریکی و کجی به رشد و شکوفایی 

سوق می د هد.
وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقد س، معلمان درس 
استقامت، شجاعت و د فاع از کیان میهن را به جوانان این 
مرز و بوم آموختند، تصریح کرد: معلمان باید به جایگاه 
خود مفتخر باشند چرا که معلمی شغل انبیاست و لوح 

سفید وجود ی انسان ها با قلم معلم نقشد ار می شود.
معاون آموزشی د انشگاه اد امه د اد:  بد بختی و خوشبختی 
انسان ها در گرو تعلیم و تربیت آنهاست و معلم می تواند 
انسان را به راه سعادت رهنمون سازند و قلمرو کار معلمی 
عقول انســان هاست که باید آن را در کالس های درس 

فرهنگ شهامت و ایثار به نسل آیند ه منتقل کرد.

اولین عمل جراحی مغز جهت تعبیه کاتترهای براکی تراپی
در مغز در کاشان انجام شد 

آموزشی  مرکز  رئیس 
د رمانــی شــهید د کتر 
بهشتی کاشان، از انجام 
اولین عمل جراحی مغز 
کاتترهای  تعبیه  جهت 
براکــی تراپــی د ر مغز 
دستگاه  از  اســتفاد ه  با 
نورونویگیشــن با تالش 
تیــم پزشــکی د ر اتاق 
عمــل ایــن مرکــز با 

موفقیت خبر د اد.
د کتر ابوالفضل شجاعی گفت: این عمل بر روی بیمار 
33 ســاله با عود مجد د تود ه مغزی بــا همکاری گروه 
نروســرجری و راد یوتراپی آنکولوژی و کاد ر مجرب اتاق 

عمل بیمارستان با موفقیت انجام شد.
وی، عــد م تحمیل خطرات و عوارض ناشــی از عمل 
جراحی به بیماران، اثر بخشی مطلوب برای کنترل تود ه 
مغز و به حد اقل رســید ن عوارض اشــعه راد یوتراپی به 
د یگر بافت های ســالم مغز را از جمله مزایای این عمل          

عنوان کرد.
د کتر شــجاعی، از تالش های این تیم جراحی تشکر 
و تصریح کــرد:  اتاق عمل جنرال ایــن مرکز واقع د ر 
طبقه اول، با د اشــتن 9 اتاق جراحی فعال و تجهیزات 
پیشــرفته و به روز، امکان انجام اعمال جراحی بزرگ و 
پیچید ه د ر حوزه های جراحی  عمومی، زنان، ارتوپد ی، 
توراکس، مغز و اعصاب، الپاراسکوپی، انواع جراحی های 
معد ه، اسلیو، بای پس، کلیه و مجاری اد راری، ترمیمی 
و زیبایی، جراحی اطفــال و... با حضور جراحان متبحر 
و مجرب و کاد ر بیهوشــی و اتاق عمل،  به صورت 24 

بیماران  برای  را  ساعت 
میسر کرد ه است.

مد یر گروه و متخصص 
جراحی مغــز و اعصاب 
د انشــگاه نیــز، عمــل 
تراپی  براکــی  جراحی 
را به مفهــوم کارگزاری 
یــا وارد کــرد ن د اروی 
کنــار  د ر  راد یواکتیــو 
تومورها بیــان و خاطر 
نشان کرد: این عمل برای بیمارانی که جراحی مغز به 
هر علت برای آنها امکانپذیر نمی باشد، انجام می شود.

د کتر اسماعیل فخاریان، د ر این عمل کاتترهایی د ر 
مجاورت تومور  قرار د اد ه می شود تا د ر چند ین نوبت 
بــا وارد کرد ن مواد راد یو اکتیو بــه مغز، تومور مغزی              

د رمان شود.
وی، با اشــاره به اینکه بخش جراحی مغز و اعصاب 
د ر طبقه دوم مرکز آموزشــی د رمانی شــهید بهشتی 
قرار گرفته، اظهار د اشــت: این بخش د ارای 33 تخت                    
می باشد که بیماران تصاد فی با هر شد تی ازعالئم ضربه 

مغزی بستری می شوند. 
مد یر گروه و متخصص جراحی مغز و اعصاب د انشگاه 
گفت: بیمارن بخش شامل مراقبت و تحت نظر گرفتن 
بیماران تصاد فی ضربه به ســر یا ضربــه مغزی، انواع 
تومورهای مغــزی، بیماران نیازمند به تعبیه شــانت 
مغزی، بیماران مبتال به د یســک هــای کمر وگرد ن 
و نیازمند د ارای شکســتگی در ناحیــه کمر و گرد ن، 
بیماران انتقال داد ه شــد ه از ICU  و نیازمند هر گونه 

جراحی روی سر، ستون فقرات و یا اعصاب می باشد.
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وزیر بهداشت در کاشان عنوان کرد:
مراکز درمانی کشور به 300 دستگاه اکسیژن ساز در سال گذشته تجهیز شدند

هشتاد درصد موارد مرگ و میر
ناشی از بیماری آسم قابل پیشگیری است 
با اصالح باورهای نادرست در باره آسم

موافقت با پذیرش دانشجو
در رشته علوم سلولی کاربردی 

در دانشگاه 

 آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا
 در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

همزمان با سراسر کشور

با اندازه گیری دقیق فشارخون
و کنترل آن، عمر طوالنی تری 

داشته باشید 

مهمترین از  یکی  آمیز  موفقیت   انجام 
 اعمال جراحی قلب باز در مرکز

آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان
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صفحه  3

صفحه   2   

وزیر بهداشت در جلسه ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی کاشانوزیر بهداشت در جلسه ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی کاشان::
روزانه روزانه 120120 بیمار در مراکز ریفرال منطقه کاشان بستری می شوند بیمار در مراکز ریفرال منطقه کاشان بستری می شوند  
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حیات

وزیر بهداشت در کاشان عنوان کرد:
مراکز درمانی کشور به 300 دستگاه اکسیژن ساز در سال گذشته تجهیز شدند

 در راستای مقابله با کرونا:
بیش از هفت هزار بازدید در منطقه صورت گرفته است

در وب سایت دانشگاه ایجاد شد :
لینک پاسخگویی غیرحضوری تست مولکولی کرونا

شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی عنوان شد :
”پیش بینی، آمادگی و پاسخگویی به بحران ها، هم اکنون روی افزایش تاب آوری نظام ایمنی و بهداشت حرفه ای سرمایه گذاری کنیم“

وزیر بهد اشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مراکز 
درمانی کشــور به 300 د ستگاه اکســیژن ساز در سال 

گذشته تجهیز شد ند.
 د کتر سعید نمکی در جلسه ستاد د انشگاهی مقابله با 
کرونا د ر د انشگاه علوم پزشــکی کاشان اظهار داشت: د ر 
اوج تحریم های ظالمانه، حتی در د ور افتاد ه ترین مراکز 

درمانی کشور، کمبود اکسیژن ند اشتیم.
 وی افــزود: یک بیمار بیرون از بخش آی ســی یو به 
حدود 25 لیتر د ر د قیقه اکســیژن نیاز د ارد و وقتی وارد 
ICU شــد به حدود 35 لیتر د ر د قیقه اکسیژن نیازمند 
اســت. با لطف خد ا و همت مد افعان سالمت، نگذاشتیم                                                                                 
لحظه ای، هموطنی احســاس کند کــه به د لیل نقصان 

معاون بهداشتی و ســخنگوی ستاد مقابله با کرونای 
دانشگاه  علوم پزشکی کاشان گفت: در راستای مقابله 
با کرونا بیش از هفت هزار بازدید توسط قرارگاه بازرسی 
ویژه د انشگاه د ر شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 

صورت گرفته است.
د کتر مهد ی د الوری روز ســه شنبه مورخ 1400/2/7 
د ر نشست خبری با اصحاب رسانه به بیان آمار و عملکرد 
قرارگاه بازرسی دانشگاه از زمان تشکیل تاکنون پرد اخت 
و افزود: این بازدیدها د ر بازه زمانی 15 فروردین تا امروز 
از 7027 مورد مراکز و اماکن حســاس، 31 مورد مراکز 
اقامتی و مهمانپذیرها و 719 مــورد واحدهای صنفی،    

د ر اکسیژن بیمارستانها، نفسش تنگ می شود. وقتی در 
کشور همسایه مان چنین اتفاقی افتاد ه غصه می خوریم 
اما خرسند یم که این آبرو را برای جمهوری اسالمی ایران 

حفظ کرد یم.
وزیر بهد اشــت با اشاره به وضعیت ویروس جهش یافته 
در هند به کســب د ستاورد ها و اســتقالل  کشورمان در 
دوران تحریم اشاره کرد و گفت: امروز ونتیالتور و د اروهای 
ضدویروس را عالوه بر تامین نیاز د اخل، صادر هم می کنیم 
و حاضریم به کســانی که د ر د نیا، نیازمند هستند هد یه                    

هم بد هیم.
 وی، به ایثارگری پرســنل حوزه ســالمت در 14 ماهه 
گذشته د ر مقابله با این ویروس منحوس اشاره و تصریح 
کرد: د ر ایران هیچ بیمار کرونایی و حتی غیرکرونایی در 

پشت د رب بیمارستان د ر این مد ت سرگرد ان نشد.
 د کتر نمکی، به دانش و اطالعات امروز حوزه ســالمت 
د ر زمینه مراقبت از بیماری و روش های پیشگیری اشاره 
کرد و تولید و صادر کردن دارو و تجهیزات پزشــکی را از 

افتخارات حوزه سالمت عنوان کرد.
 وی، با بیان اینکه د ر سال گذشته د ر اوج تحریم، ماهی 
1000 تخت بیمارستانی و 3000 تخت ICU راه اند ازی 

بانک ها و ادارات به عمل آمده است.
معاون بهداشتی و ســخنگوی ستاد مقابله با کرونای 
دانشــگاه  علوم پزشکی کاشان، با اشاره به  250 مورد 
بازدید مشترک با سایر ادارات، اظهار داشت: از مجموع 
بازد ید های به عمل آمــده 13 مورد به مراجع قضایی 

معرفی شد ه اند.
د کتر د الوری، به پیگیری 35 مورد از شکایات مردمی 
د ر ســامانه 190 اشــاره و تصریح کرد: 3068 اخطار 
بهداشتی صاد ر و 163 مورد از مراکزی که دستورالعمل 

های بهد اشتی را رعایت نکرد ه اند، پلمپ شد ند.
معاون بهد اشتی و ســخنگوی ستاد مقابله با کرونای 

د ر روزهای همه گیــری کرونا و برای جلوگیری از 
ترد د های غیرضروری، به همــت مرکز مد یریت آمار 
و فن آوری اطالعات دانشــگاه، لینک پاســخگویی 
غیرحضوری تســت کرونا د ر وب ســایت دانشــگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان         

ایجاد شد.
معاون بهداشت و سخنگوی ستاد مقابله با کرونای 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهد اشتی 
درمانی کاشان اظهار داشت: سازمان جهانی کار، شعار 
جهانی این روز را »پیش بینی، آماد گی و پاسخگویی 
بــه بحران ها، هم اکنون روی افزایش تاب آوری نظام 
ایمنی و بهداشــت حرفه ای ســرمایه گذاری کنیم« 

نامگذاری کرده است.
د کتر ســید علیرضا مروجی، گفت: این نامگذاری در 

کرد یم، اد امــه د اد: 13000 تخت جد ید به مراکز د رمانی 
کشور اضافه خواهد شد.

 وزیر بهداشــت، د ر ادامه ضمن تشکر از همکاران حوزه 
بهداشــت و د رمان در این 14 ماه توان فرسا، به سه موج 
سنگین د ر مبارزه با ویروس کووید 19 اشاره کرد و یادآور 
شــد: متاســفانه با برخی کم توجهی ها و ساده انگاری 
ها به موج چهارم رســید یم و د ر حال حاضر با ویروســی                    

سرکش تر مواجه شد ه ایم.
 د کتر نمکی اذعان داشت: در اوج پیک قبلی 23 هزار و 500 
تخت اشغال شد و د ر حال حاضر به 80 هزار تخت نیاز د اریم.

 د کتر نمکی، خودداری از بستری کردن مریض الکتیو، 
افزایش د رمان سرپایی ود رمانگاه های 16 ساعته، استفاده 
از داروی ضــد ویروس برای بیماران ســرپایی به منظور 
پیشگیری از آغاز  فاز دوم  بیماری )درگیری ریه(، تشکیل 
کمیته های ترخیص بیماران، راه اندازی مکانیسم بستری 
موقت د ر بیمارستان و ... را از جمله سیاست های اساسی 
این وزارتخانه برای مقابله با همه گیری کووید 19 برشمرد.

 وی تصریح کرد: مردم می فهمند، می د انند و سپاسگزار 
شما مد افعان سالمت هســتند و وقتی به عنوان سرباز و 
نمایند ه شــما به محلی می رویم می بینم که مرد م عزیز 

د انشگاه  علوم پزشکی کاشان، با اشاره به اینکه  307 نفر 
از 22 فروردین ماه ســال جاری خدمات بستری موقت 
دریافت کرده اند، گفــت: از ابتد ای فرورد ین 1400 تا 
کنون از 14673 تست  pcr انجام شده، تعداد 6110 
)41درصد( مورد مثبت و از  22050 تست رپید، تعداد 

3351 )15درصد( مورد مثبت اعالم شده است.
د کتــر د الوری در پایــان یادآور شــد: همشــهریان 
 pcr مــی تواننــد جهــت اطــالع از نتیجه تســت
خــود،  48 ســاعت پــس از آزمایــش، بــه ســایت                                                          
health.kaums.ac.ir مراجعــه و از تماس تلفنی و 

مراجعه حضوری خود د اری کنند.

دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشــان، روز 18 اردیبهشــت ماه با اعالم این مطلب 
گفت: د ر راســتای مقابله با کرونا و برای تســهیل و 
تسریع در پاسخگویی تست کرونای همشهریان عزیز 
این دسترسی در وب سایت دانشگاه ایجاد شد ه است.

د کتر مهد ی د الوری، ضمن تشکر از همکاری مرکز 
مدیریــت آمار و فن آوری اطالعات دانشــگاه اضافه 

راستای بحران همه گیری ویروس کرونا و تحت تاثیر 
قرار د اد ن سیستم های مد یریت ایمنی و سالمت کار 
در بسیاری از صنایع و کارگاه های بزرگ و کوچک و 
بخش های دولتی و خصوصی کشــورهای د نیا صورت 

گرفته است.
 وی، د ر پایــان ضمــن تشــکر از زحمــات ایــن 
عزیــزان در مقابله بــا ویروس منحــوس کووید19، 

این سرزمین، قد ر و منزلت خد متگزاران شان را به خوبی 
درک می کنند.

 د کتر نمکی تاکید کرد: همه باید باهم هم پیمان و هم 
قسم شویم که رنج بیماری را از دل مردم کشور برد اریم و 
خدا را شاکرم که تا امروز با جانفشانی و ایثار و بی صدا و 
خاموش کار کرد ید که بعضی وقت ها این بی صدایی باعث 
شد ه بقیه فکر کنند که منحنی ها را با فتوشاپ، پایین و 
باال می کنیم، نمــی د انند که هر میلی متر از این صعود 
و نزول منحنی، هزاران لیتــر عرق همکاران عزیز ما زیر                                                                                              
لباس های گرم ریخته شد ه و جان ها و جسم ها از د ست 

رفته و فرسود ه شد ه اند.
 وی یاد آور شــد: در تاریخ کشور ممکن است هر 100 
تا 150 ســال یکبار گرفتاری اپیدمی بیماری شــویم و 
حاال این به نام مد افعان ســالمت رقــم خورد و افتخاری 
بود که این بار ســنگین د ر ایام تنهایی ملت ایران در اوج                                                                          
تحریم های ظالمانه به گونه ای مظلومانه به آنها ســپرد ه 
شــد. خدمت برای مرد م، عنایت و لطف خداوند است و 
این رحمت خد اوند اســت که بند ه ای را الیق بد اند تا د ر                  
عرصه ای از عرصه های سخت کشور، خدمتگزار درد مند ان 

و  نیازمند ان باشد.

وی، د ر پایــان از همشــهریان خواســت بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی، زد ن ماسک و فاصله اجتماعی، 
حوزه ســالمت را د ر مهار ویروس منحوس کووید 19          

یاری کنند.

کــرد: مراجعه کنند گان به ســایت می توانند با ارائه 
کد ملی و تاریخ انجام تست بعد از 48 ساعت نسبت 

به دریافت پاسخ آن اقدام نمایند.
عالقمنــد ان می توانند جهت ورود و دریافت جواب 

تست کرونا به لینک ذیل مراجعه نمایند:
http://www.kaums.ac.ir/index.aspx?si
487=pageid&1=fkeyid=&siteid&1=teid

روز جهانــی بهداشــت حرفه ای و ایمنــی  را به تمام 
اســاتید و کارشناســان بهداشــت حرفه ای، بازرسان 
کار، کارشناسان بهداشــت حرفه ای و ایمنی  بخش 
خصوصی، متخصصان و پزشکان طب کار، د انشجویان، 
کار  بهداشت  رابطان  بهگران،  بهداشتیاران،  بهورزان، 
و ســایر عوامل اجرایی که در عرصه ســالمت کار و 

شاغلین نظارت و فعالیت داشته اند تبریک گفت.



چهار مرکز غیرمجاز زیبایي و یک واحد دخانیات فروشی در آران و بیدگل پلمپ شد

مامایی علم را به خدمت می گیرد   تا عشق را در معرکه راز و تجلیگاه آفرینش به نمایش گذارد
جامعه مامایی مایه مباهات نظام سالمت

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
گفــت: چهار مرکز غیرمجاز لیزر و زیبایي بدون مجوز 
فعال در این شهرســتان و یک واحد د خانیات فروشی 

رئیس د انشــگاه علوم پزشــکی و خد مات بهداشتی 
درمانی کاشان اظهار داشت: مامایی، هنری است که 
علم را به خد مت می گیرد   تا عشــق را د ر معرکه راز و 

تجلیگاه آفرینش به نمایش گذارد.
د کتر ســید علیرضا مروجی به مناسبت فرارسید ن 
پانزد هم ارد یبهشــت ماه، »روز جهانــی ماما«  اظهار 
د اشت: جامعه مامایی به عنوان یکی از اعضای خانواد ه 
پزشکی کشور، به واسطه مهارت، د انش، ایثار، اخالص 
و معنویات خویش که همواره نوید بخش حیات، نشاط 
و ســالمت برای خانواد ه های ایرانی بود ه و به ویژه با 

از ســوي بازرســان نظارت بر درمان شبکه بهداشت 
شناسایي و پلمپ شد.

محمدرضا افاضل، با اشــاره به اخطارهاي شــفاهي 
و کتبي به این مرکزها افــزود: مراکز زیبایی متخلف 
به د لیــل د خالت در امور د رماني از ســوي چند فرد 
غیرپزشــک و تهد ید علیه ســالمت عمومي، با حکم 

مرجع قضایي پلمپ گردید.
وي افزود: پــس از پلمپ این مرکزهــاي غیرمجاز 
زیبایي، پرونــد ه نامبرد گان براي برخــورد قانوني به 

سازمان تعزیرات حکومتي ارجاع د اد ه شد.
محمدرضا افاضل با اشــاره به بازرسی از مراکز تهیه 

توفیقات چشــمگیر و خد مات ارزند ه د ر جهت تامین 
ســالمت ماد ر و کود ک مایه مباهات نظام سالمت به 

شمار می آیند.
رئیس د انشــگاه علوم پزشــکی و خد مات بهد اشتی 
درمانی کاشان گفت: روز جهانی ماما فرصتی است تا 
قدردان کسانی باشیم که با زحمات و تالش های خود 
به روشــن و گرم شد ن چراغ و نهاد خانواد ه ها کمک 
کرده و از اولین لحظات تولد، خدمات ســالمت را به 

هر فرد ی ارائه می د هند.
د کتر مروجی افزود: گستره فعالیت ماماها از سطوح 

و توزیع غذا، گیم نت، ســفره خانه و ... اد امه د اد: در 
بازد ید مشترک کارشــناس بهداشت محیط به همراه 
نماینــد ه واحد اصناف و اماکن نیــروی انتظامی یک 

واحد د خانیات فروشی پلمپ گردید.
وی تصریــح کــرد: فعالیــت این واحــد د خانیات 
فروشــی به دلیل عد م رعایت پروتکل ها بهد اشتی و 
د ستورالعمل های ستاد کرونای شهرستان متوقف شد.

بــه گفته افاضل، بــر پایه قانون، فقــط متخصصان 
پوســت و جراحي پالستیک و پزشکان عمومي د اراي 
گواهینامه معتبر و اطالعات کافي در مورد پوســت و 
مو مي توانند در این حوزه  مد اخله درماني د اشته و از 

مشــاوره و مراقبت های دوران بلوغ، بارد اری، زایمان، 
غربالگری و.... است و این امر نشان د هند ه اهمیت این 
حرفه در نظام ســالمت کشور است و نامگذاری یکی 
از ایام ســال به نام این عزیزان، در جهت قد رشناسی 
و پاسداشــت خدمات این قشــر زحمتکش و د لسوز 

می باشد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشــان، ضمن قــد ر دانــی از زحمات این 
عزیزان تصریح کرد: مامایی حرفه ای د شوار است، زیرا 
مسئولیت جان انسان همزمان د ر د ستان ماماست؛ این 

دستگاه هاي لیزر پرتوان استفاد ه کنند.
معاون درمان شــبکه بهداشــت و درمــان آران و 
بید گل اظهار د اشت: گاهي مشاهد ه مي شود افرادي با 
کمترین دانش و حتي در آرایشگاه ها با ورود به حوزه  
لیزر و زیبایي، آســیب هاي جبران  ناپذیري به سالمت 

مرد م وارد مي کنند.
وي، از مرد م خواســت در صورت مشــاهد ه هرگونه 
تخلف بهداشتي د رماني، به سرعت موضوع را به سامانه 
190 اطــالع د هند و یا به صورت حضوري موارد را به 
کارشناســان شبکه بهداشــت و د رمان آران و بید گل 

گزارش کنند تا با متخلفان برخورد قانوني شود.

عزیزان در مقابله با همه گیری کووید-19، د لســوزی، 
شجاعت و سلحشوری خود را به نمایش گذاشته اند.

سال بیست و چهارم، شماره 172، اردیبهشت ماه 1400نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه3

حیات

وزیر بهداشت در جلسه ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
روزانه 120 بیمار در مراکز ریفرال منطقه کاشان بستری می شوند 

رئیس شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل:
لزوم مداخله گری ادارات و دستگاه های متولی برای مقابله با کرونا 

با حضور وزیر بهد اشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
جلســه ســتاد دانشــگاهی مقابله بــا کرونــا مورخ 
1400/2/5 د ر ســالن د کتــر محمد قریب دانشــگاه                               

برگزار شد.
 رئیس د انشگاه علوم پزشکی کاشان در این نشست، 
گفــت: روزانه 120 بیمار با مراجعه به مرکز آموزشــی 
درمانی شــهید بهشتی و با مکانیســم بستری موقت، 

د اروهای تزریقی الزم برای کرونا را د ریافت می کنند.
 د کتر ســید علیرضا مروجی، اظهار د اشت: به منظور 

مدیریت تخت های بستری و با توجه به روند افزایشی 
بیماران نیازمند به خدمات بستری، با تالش فراوان کاد ر          
درمان، تیم هایی در بیمارستان بهشتی به صورت ویژه 
مســتقر شــد ه اند که کار د رمان بیماران را به صورت 

بستری موقت انجام می د هند.
 به گفتــه وی، د ر این فرایند، پس از اینکه فرد بیمار 
ویزیت می شود، تمام خد مات پزشکی را د ریافت کرد ه و 
پس از چند ساعت ترخیص شد ه و مجد د ا روزهای بعد 
د ر زمان های مشــخص اعالم شد ه از سوی بیمارستان، 
جهت د ریافت دُ زهای بعد ی د ارو و نیز خد مات مورد نیاز 
به بیمارســتان مراجعه می کند و این روند تا بهبود ی 

کامل فرد اد امه پید ا می کند. 
 د کتر سید علیرضا مروجی، با اشاره به آمار باالی مرگ 
و میر کرونا از آغاز همه گیری گفت: با تالش و تشخیص 

به موقع همکارانمان، توانستیم بحران را کنترل کنیم.
 وی، به وضعیت د ر حال حاضر منطقه از نظر شــیوع 
ویروس کووید 19 اشــاره کرد و افزود: ضریب اشــغال 

د ر نشست ســتاد کرونای شهرستان آران و بید گل بر 
لــزوم همکاری بیشــتر اد ارات د ر اعمال محدود یت ها و 

نظارت ها د ر شرایط قرمز کرونایی فعلی تاکید کرد.
رئیس شــبکه بهد اشــت و د رمــان آران و بید گل در 
این نشســت گفت: به مقطع حساســی رسید ه ایم که 
بایستی تک تک افراد جامعه مسئوالنه نسبت به رعایت 
شیوه نامه های بهد اشتی اقد ام کنند، سالمت را حق خود 

بد انند و در قبال سالمت د یگران احساس وظیفه کنند.

تخت های بیمارســتانی منطقه کاشان در حال حاضر 
98 درصد می باشــد  و ســن غالب بیماران  18 تا 59 

سال است.
 رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان، رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، فاصله اجتماعی و زدن ماسک 
را از مهمترین عوامل در قطع زنجیره کرونا عنوان کرد.

  د کتــر مروجــی گفت: روزانه 1000 تســت رپید و               
پی. ســی. آر. به منظور تشخیص بیماری کرونا توسط 
پرسنل بهداشت در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان انجام می شود.
 وی افــزود: پیگیری موارد مثبت این آزمایشــات به 
منظور شــروع روند درمان و انجام تست از سایر اعضا 
خانــواد ه فرد مثبــت از دیگر اقد امات پرســنل حوزه 

بهداشتی د انشگاه می باشد. 
 د کتر مروجــی، د ر اد امه به فعالیــت کلینیک های 
تنفسی برای خدمت به بیماران سرپایی اشاره و تصریح 
کرد: 8871 بیمار از ابتد ای سال 1400 تاکنون در این 

د کتر اعظم باقری تصریح کرد: رعایت قرنطینه توسط 
افــراد بیمار، نمونه ای از این اد ای دِ ین و وظیفه اســت. 
امروز وظیفه د اریم حتی اگر عالیم سرماخورد گی ساد ه 
د اریم از حضور در اجتماعات )مرد م و خانواد ه( بپرهیزیم 

تا جلوی انتشار بیماری به صورت هد فمند گرفته شود.
وی، رعایــت پروتکل های بهداشــتی، زد ن ماســک، 
شستن دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و عد م برگزاری 
دورهمی های خانواد گی را مهم ترین راهکارهای مقابله با 

کلینیک ها د رمان شــد ه و مد اخالت به موقع درمانی 
برای آنها صورت گرفته است.

 بــه گفته وی، با فعالیت ایــن کلینیک ها و مد اخله 
بخش سرپایی، تعداد بستری در بیمارستان و فوتی ها 
کاهش یافته و تخت های بیمارستانی مدیریت شد ه اند.

د کتر مروجی، راه اند ازی ســه د ستگاه سی تی اسکن 
برای تشــخیص و د رمــان به موقــع د ر مراکر د رمانی 
منطقه، تجهیز سالن تربیت بد نی د انشگاه به عنوان طبی 
5 بیمارســتان شهید بهشتی، جذب 17 میلیارد تومان 
کمک از خیرین، تجویز 50 د رصد واکسن ارسال شد ه 
از سوی وزرات متبوع، کشف ژنوم کرونا انگلیسی، تولید 
د اروی گیاهی برای درمان عالئم سرفه و تنگی نفس با 
همکاری علوم پزشــکی اصفهان و ... را از د یگر اقد امات 

د انشگاه برشمرد.
 الزم به ذکر اســت: اعضای هیات رئیسه د انشگاه نیز 
د ر این نشســت به بیان اقد امات و فعالیت های خود د ر          

همه گیری ویروس کووید 19 پرد اختند.

ویروس منحوس کووید 19 ذکر کرد.
رئیس شبکه بهد اشت و د رمان آران و بید گل به همراه 
معاون بهد اشــتی این شــبکه، همچنین بــا حضور د ر           
مراکز جامع ســالمت شــهید ســاکنی آران وبید گل، 
جواد االئمه، زند ه یاد کریمشاهی، شبانه روزی ابوزید آباد و 
ثامن الحجج نوش آباد از روند اجرای طرح واکسیناسیون 
ســالمند ان علیــه کوویــد 19 د ر این مراکــز بازد ید                                                                                     

به عمل آورد ند. 
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نشست مشترک مدیران دفاتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه های کاشان و علوم پزشکی کاشان

در نشست شورای تامین بهداشت روان دانشجویان دانشگاه:
تاکید بر گسترش و در دسترس بودن خدمات مشاوره و روان شناختی

هشتاد درصد موارد مرگ و میر ناشی از بیماری آسم قابل پیشگیری است
با اصالح باورهای نادرست در باره آسم

با همکاری یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه
ویرایش ششم کتاب بین المللی راهنمای عملی برای آموزش پزشکی منتشر شد 

 نشســت مشترک مد یران د فاتر همکاری های علمی 
و بین المللی د انشــگاه کاشان با د انشگاه علوم پزشکی 
کاشــان به منظور تحقق بخشی از تفاهم نامه منعقد ه 

بین د و د انشگاه، برگزار شد.
مد یر د فتر همکاری های علمی و بین المللی د انشگاه 
کاشان د ر این نشست،  فعالیت ها و امکانات د انشگاه  
کاشــان د ر حوزه ی بین الملل را برشمرد و د ر رابطه با 
مرکز زبان، آموزش زبان فارســی به د انشــجویان غیر 
فارســی زبان، نحوه ی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، 
فعالیتهــای بین الملل اعضای هیــأت علمی، برگزاری 

رئیس دانشــگاه، ضمن تاکید بر پیشگیری، درمان و 
ارتقاء سطح سالمت روان د انشجویان، خواستار گسترش 
و د ر دســترس بودن خدمات مشاوره و روان شناختی 

شد.

معاون بهد اشتی د انشــگاه علوم پزشکی و خد مات 
بهد اشتی درمانی کاشــان  اظهار داشت: 80 درصد 
مــوارد مرگ و میــر ناشــی از بیماری آســم قابل 

پیشگیری است.
د کتر مهدی د الوری، به مناسبت چهارم ماه می، روز 
جهانی آسم و آلرژی گفت: »اصالح باورهای ناد رست 

درباره آسم« شعار این هفته نامگذاری شد ه است.
وی افزود: آســم بیماری التهابــی و غیرواگیر ریه 
اســت که تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بروز         
می کند،  بیش از 300 میلیون نفر د ر سراسر د نیا از 
بیماری آســم رنج میبرند و سالیانه حدود 300 هزار 

نفر به علت این بیماری فوت می شوند.
معاون بهد اشتی دانشــگاه علوم پزشکی و خد مات 
بهد اشــتی درمانی کاشــان  تصریح کرد: آسم از نظر 
کاهش ســال های مفید و همراه با ســالمتی انسان 
هــم رد یف بیماری های خطرناک د یابت و نارســایی 
کبد قرار د ارد.همچنین خســارات جانی و مالی ناشی 

جلسات مشترک بین اعضای هیأت علمی د و د انشگاه 
و ... توضیحاتی ارائه داد.

د کتر علیرضا جواد ی، هد ف از این نشست را ارتباطات 
و همکاری های بین المللی بین این دو دانشگاه عنوان 
و اظهار امید واری کرد: با تباد ل تجربیات و ارتباط هر 
چه بیشتر می توان شاهد گسترش و توسعه  همکاری 

های  علمی و بین المللی این د و د انشگاه  بود.
مد یر امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
نیز، در رابطه با فعالیت های امور بین الملل دانشــگاه 
علــوم پزشــکی توضیحاتــی ارائه و نقاط مشــترک                  

دکتر ســید علیرضا مروجی در نشست شورای تامین 
بهداشت روان دانشجویان دانشگاه اظهار داشت: توجه 
بیشــتر به موضوع ســالمت روان، پیش نیاز پویایی و 

سالمت جامعه دانشجویی است.
وی گفت: کسی شــک ندارد که ارزشمندترین گوهر 
هستی حیات است و در حفظ حیات و زندگی انسان ها 
سالمت جسمانی و روانی دو موضوع و مؤلفه بسیار مهم 
هستند. انسان ها ارزشمندترین گوهر وجودی شان یعنی 
حیات و سالمت را در اختیار جامعه پزشکی و روانشناسان 

قرار می د هند و این مسئولیت سنگینی است.
وی افزود: در حوزه ســالمت جســمی افراد آگاهی و 

از بیماری آسم بسیار زیاد است بطوریکه در مجموع 
هزینه های اقتصادی ناشــی از آســم بیش از مجموع 
هزینه های ناشی از ابتال به ویروس اید ز و بیماری سل 

در جوامع می باشد.
وی، با اشاره به اینکه آسم شایع ترین بیماری مزمن 
دوران کود کی است، افزود: تغذیه با شیر مادر به ویژه 
در 6 ماهه اول زندگی موجب کاهش ابتال به بیماری 

آسم و آلرژی می گرد د.
د کتــر د الوری، با بیان اینکه 80 درصد موارد مرگ 
و میر ناشــی از بیماری آســم قابل پیشگیری است، 
تصریح کرد: در صورت به کار بستن اصول پیشگیری 
و درمان آســم، می توان این بیماری را کنترل کرد ه 
و افــراد مبتال دارای زندگی طبیعی و فعال و عملکرد 

مناسبی خواهند بود.
معاون بهد اشتی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی کاشان ، سرفه بیش از 3تا 4هفته 
)معموالً خشــک، اغلب در اواسط و آخر شب و اوایل 

ویرایش ششم کتاب بین المللی راهنمای عملی برای 
مدرســین پزشــکی با همکاری د و تن از اعضای هیات 
علمی دانشــگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی  ایران و کاشان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه و نقل از وب سایت 
مرکز مطالعات و توســعه آموزش، فصــل 41 کتاب »                 
 »A Practical Guide for Medical Teachers
 The Teacher as « با عنوان Elsevier از انتشــارات
a Scholar«  توســط د کتر شعله بیگد لی؛ دانشیار  و 

فعالیت های د و د انشگاه  در حوزه ی بین الملل را مورد 
اشاره قرار داد.

د کتر غزاله مشکد انیان، د ر رابطه با همکاری د رایجاد 
میز مشــترک با دانشگاه کاشــان، انعقاد تفاهم نامه 
همکاری در جهت ارتقاء رتبه های بین المللی، جذب 
توریسم سالمت، شــرکت در نمایشگاه ها به صورت 

مشترک و ... پیشنهاد هایی را ارائه د اد.
گفتنی اســت تمرکز بر نقاط مشترک فعالیت های 
دو د انشــگاه و اســتفاد ه از ظرفیت هــای موجود از 
جمله بررسی امکان اســکان د انشجویان خارجی در                  

اشراف نسبی به وضعیت جسمانی خود دارند، از این رو 
به پزشک مراجعه می کنند و از خد مات آنها بهره می برند. 
اما افراد در حوزه سالمت روان د چار عد م آگاهی هستند 
و اطالعاتــی از وضعیت خود ند ارد. اگر ما شناســایی و 
پایش خوبی نسبت به وضعیت سالمت روان افراد ند اشته 
باشــیم و آنها دچار اختالل باشند و ندانیم که مشکلی 
هست، ممکن است سالمتی و حتی جانشان را از دست 

بد هند.
دکتر حمید رضا گیالسی معاون فرهنگی د انشجویی 
د انشگاه نیز در این نشست، بررسی سالمت روانشناختی، 
ارائــه گزارش عملکرد اد اره مشــاوره و ســالمت روان 

صبح یا هنــگام ورزش(، خس خس و تنگی نفس را 
شایع ترین عالئم آسم بیان کرد.

د کتر د الوری اظهار د اشت: علت د قیق و اصلی آسم 
هنوز نامشخص اســت ولی آنچه که تاکنون مشخص 
شد ه، نشــان می د هد که آســم محصولی از ترکیب 
عوامل محیطی )مانند دود، عوامل عفونی ویروســی، 
مواد حساسیت زا و تماس های شغلی(، سبک و نحوه 
زند گی )مانند عد م تحرک، غذاهای آماد ه، دود سیگار 
و ... ( و خصوصیات زیســتی و ذاتــی فرد )ژنتیک( 
)مانند وجود ســابقه انواع آلرژی ها در افراد خانواد ه( 

می باشد.
وی، شستشــوی پتــو و ملحفه ها دــر آب داغ و 
خشــک کردن در آفتاب یا توســط اتوی د اغ، وجود 
روکش مناســب بالش و تشــک، حتی االمکان عد م 
اســتفاد ه از فرش در اتاق خواب، نظافت و گرد گیری 
مبلمــان و اجتناب از نگهد اری آنهــا د ر اتاق خواب، 
شستشــوی پرد ه ها و اســباب بازی های پشــمی و 

معاون پژوهشــی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی و خد مات بهد اشتی درمانی  ایران 
و دکتر فخرالســاد ات میرحســینی؛ عضو هیات علمی 
گروه هوشبری د انشــکد ه پیراپزشکی و عضو EDC و 
مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی  کاشان تدوین شد ه است.
 A Practical Guide for Medical کتــاب 
Teachers مهمترین و اولین مرجع آموزش پزشــکی 
در د نیا است که هر چند سال یک بار توسط انتشارات 

خوابگاه های د انشگاه کاشان و بازد ید از پژوهشکد ه ی 
اسانس  از د یگر مصوبات این نشست مشترک بود.

د انشــجویان و بررسی وضعیت روانشــناختی و رفاهی 
د ستیاران را از جمله اهد اف این جلسه برشمرد.

 دکتر سید علیرضا طالیی مد یر د انشجویی د انشگاه نیز، 
گزارشــی از آمار د ستیاران ارائه نمود و در اد امه حسین 
بیغم، سرپرست اد اره مشاوره و سالمت روان د انشجویان 
د انشــگاه ضمن ارائه اهم فعالیت های این اد اره، اظهار 
د اشت: د ر یکسال گذشته 341 مورد مشاوره حضوری و 
تلفنی، پنج وبینار  آموزشی روانشناختی، طرح غربالگری 
سالمت روان د انشجویان جد ید الورود، پیگیری وضعیت 
تحصیلی د انشجویان و .... به همت اد اره مشاوره د انشگاه 

انجام شد.

پارچه ای کود کان، حفظ حرارت منزل زیر 20 درجه 
ســانتی گراد و رطوبت کمتر از 50 درصد، نظافت و 
بهداشــت خانه های آلود ه به طور منظم و کامل و در 
صورت امکان اســتفاد ه از حشــره کش ها )این عمل 
بدــون حضور بیمار در خانه صورت گیرد و پس از آن 
نیز تهویه الزم در خانه باید انجام شــود(، اجتناب از 
مصــرف و همچنین اجتناب از قرار گرفتن در معرض 
دود ســیگار و قلیان، پرهیز از نگهداری حیوانات در 

خانه و ... را از راه های پیشگیری از آسم برشمرد.

Elsevier  و زیر نظر پروفســور رونالد هارد ن؛ اســتاد 
برگزیــد ه آموزش پزشــکی جهــان و همــکاران وی 
)پروفســور جان د نت و پروفســور دن هانت( تجدید                                  

چاپ میشود.
د کتر میرحســینی د ر این خصوص اظهار د اشت:  با 
توجه به گســترش آموزش علوم پزشــکی و ضرورت 
توسعه دانش آموزش برای مدرسین این حوزه، نیاز به 
انتشــار کتابی هم مشتمل بر فلسفه آموزش و هم ببان 

نکات کاربردی به صورت عملیاتی احساس شد ه بود. 
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با اندازه گیری دقیق فشارخون و کنترل آن، عمر طوالنی تری داشته باشید

به مناسبت هفته جمعیت عنوان شد:
کاهش فرزندآوری امروز مساوی با فرزندان تنهای فردا

به مناسبت روز جهانی ماما:
از زحمات پرسنل مامایی دانشگاه تجلیل شد

معاون فنی و مدیرگروه پیشــگیری از بیماری های 
غیرواگیر معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشــان با اشاره به شعار 
امســال روز جهانی فشــارخون ) 27 ارد یبهشت ( با 
عنوان »با اندازه گیری د قیق فشــارخون و کنترل آن، 
عمر طوالنی تری د اشــته باشید« گفت: هد ف از این 
نامگذاری افزایش آگاهی از فشــارخون باال و تاکید بر 

اند ازه گیری دقیق فشارخون است.
د کتر مرتضی پنجه شــاهی، با اشاره به اینکه وجود 

رئیس مرکز بهد اشــت و معاون بهد اشــتی د انشگاه 
علوم پزشکی و خد مات بهد اشتی درمانی کاشان اظهار 
داشــت: کاهش فرزند آوری امروز مســاوی با فرزند ان 

تنهای فرد ا است.
د کتــر مهد ی د الوری، به مناســبت هفته جمعیت از 
25 لغایت 31 اردیبهشت ماه سال جاری افزود: مسئله 
جمعیت و کاهش آن طی د هه اخیر در کشور ما تقریباً 
در حال نزدیک شــدن به شــرایط بحرانی است و اگر 
شرایط به همین منوال پیش برود قطعا ما در 20 سال 
آینده با جمعیتی سالخورد ه روبرو خواهیم بود که امکان 
مدیریت بسیاری از شــئون اجتماعی برای آن سخت 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: ارتقا نرخ باروری و جایگزینی و جوان 
ماندن ترکیب جمعیت، اولویتی ملی اســت که از زیر 
ساخت های مهم توســعه هر کشوری بوده و دوام هر 

جامعه به این موضوع مهم بستگی دارد.
د کتر مهــد ی د الوری اد امه د اد: منظور از نرخ باروری 
تعد اد فرزندانی است که جانشین والدین شوند، اگر این 

فشــارخون برای ادامه حیات الزامی است، گفت: در 
افراد باالی 18 سال  فشارخون کمتر از 120 روی 80 
میلیمتر جیوه طبیعی می باشد و فشارخون 140 روی 
90 و باالتر فشــارخون باال یا بیماری پرفشاری خون 

محسوب می شود.
معاون فنی و مدیر گروه پیشــگیری از بیماری های 
غیرواگیر معاونت بهداشــتی دانشگاه گفت: فشارخون 
باال، ســومین عامل مرگ در دنیا است و از هر هشت 
مرگ در دنیا، یک مرگ مربوط به فشارخون باال است.

وی افــزود: در ایران، تقریباً از هر پنج نفریک نفر به 
فشارخون باال مبتال هســتند و نیمی از موارد ابتال به 
فشارخون شناسایی شده است که از این تعداد نیمی 
تحت درمان هستند. از بین افراد تحت درمان نیز تنها 

یک سوم از موارد فشارخون، تحت کنترل هستند.
د کتر مرتضی پنجه شــاهی، با اشاره به اینکه شیوع 
فشــار خون باال در کودکان کمتر اســت، اما احتمال 
ابتــالی کودکان نیز به فشــارخون بــاال وجود دارد، 
تصریح کرد: در کاشــان تاکنــون  17600  نفر بیمار 

مقــد ار در حد دو و یک د هم بچه یا کمتر برای هر زن 
باشد به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض 
نسلی است و در کشــور ما االن این عد د زیر 2 فرزند                 

می باشد و روند کاهند ه آن اد امه د ارد. 
وی تصریح کرد: چالش کاهش روز افزون نرخ باروری 
کلــی و پیامدهای منفی اســتمرار آن منجر به صدور 
سیاســت های کلی نظام درخصوص افزایش جمعیت 
در 30 اردیبهشــت ماه سال 1393 توسط مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی( گردید.
وی ادامه داد: مشــکالت اقتصــاد ی یکی از مواردی 
اســت که برخی از خانواده ها بــه خاطر آن تمایلی به 
فرزندآوری ندارند در حالیکه خداوند در این باره در آیه 
151 انعام می فرماید »ال تقتلوا اوالدکم من امالق نحن 
نرزقکم و ایاهم« فرزندان را از بیم فقر نکشید، ما شما و 

آن را روزی می دهیم.
معاون بهداشتی دانشگاه، با بیان اینکه یکی دیگر از 
عوامل مهم تاثیر گذار بر باروری، ســن ازدواج اســت، 
یادآور شــد: باال رفتن سن ازدواج در سال های اخیر و 

همزمان با فرارســیدن 15 اردیبهشــت ماه »روز 
جهانی ماما«، معاون درمان دانشگاه به همراه جمعی 
از مسئولین از زحمات پرسنل مامایی دانشگاه تقدیر 

و تجلیل کردند.
دکتــر محمد حاجی جعفری دــر بازدید از بخش 
زایمان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان، 

مبتال به فشار خون باال شناسایی شده است که حدود 
8 درصد در جمعیت باالی 30 سال هستند.

وی، ارث، سن، چاقی، فعالیت بدنی کم، مصرف الکل 
و د خانیات، جنس، مصرف زیاد نمک و استرس و فشار 
عصبی را از علل خطر ایجادکننده فشارخون برشمرد.

معاون فنی معاونت بهداشــت دانشگاه، سردرد در 
ناحیه پس سر، سرگیجه، تاری دید، تپش قلب، تنگی 
نفس شــبانه و یا هنگام فعالیت، درد قفســه سینه و 
ادرارکردن بیش از یک  بار در طول شــب را از عالئم 

فشار خون باال عنوان کرد.
وی، با بیان اینکه فشــارخون بــاال معموالً عالمتی 
ایجــاد نمی کند و به همین دلیل به فشــار خون باال 
»قاتل خاموش« هم مــی گویند، گفت: بیماری های 
قلبی- عروقی، ســکته  قلبی و مغزی، آســیب های 
کلیوی و آسیب های چشمی از عوارض فشارخون باال 

می باشد.
وی، با بیان اینکه تنها راه تشــخیص فشارخون باال، 
اندازه گیری آن با د ســتگاه فشارسنج است، افزود: با 

به تبع آن افزایش سن بارداری اول، فرصت یا تصمیم 
برای بارداری های بعدی را کاهش داده است.

وی، افزایش احتمال ابتال به برخی بیماری ها و امکان 
بروز بارداری پرخطر مانند دیابت دوران بارداری، وزن 
کم نوزاد هنگام تولد، افزایش احتمال مسمومیت دوران 
بارداری، زایمان زودرس، جفت سرراهی و ... و احتمال 
از دســت دادن فرصت های مناسب برای فرزندآوری 
ســالم با افزایش احتمال ناباروری )بــا توجه به اینکه 
حدود 20 درصد زوجین به این مسئله مبتال هستند( 
را از مهمترین مشــکالت تاخیر در اقدام به فرزندآوری 

برشمرد.
د کتــر د الوری اظهــار داشــت: نکته مهــم د ر ارتقا 
فرزندآوری، نقش حمایتی و مشــارکت جویانه مردان 
در مراقبت از فرزندان، سالمت باروری زنان و نیازهای 
این دوره می باشــد که سبب خواهد شد که مسئولیت 
فرزندآوری و فرزندپروری بین زوجین تقســیم گردد و 
زنان همه وظایف را متوجه خود نبینند و پذیرش بهتر 
و بیشتری برای فرزندآوری و فرزندپروری داشته باشند.

اظهار داشــت: اهتمــام این ناجیان زندگــی با ایثار                                                                                 
بــی بد یلشــان د ر پاند می ویروس کرونــا و به خطر 
انداختن جانشــان در حفظ ســالمت و تندرســتی 
مادران و نوزادان از تمامی مخاطرات ستودنی است.

وی، با بیان اینکــه زحمات ایثارگرانه ماماها، نقش 
مهمی در ســالمت مادر و نوزاد و دــر نتیجه ایجاد 
امید و نشــاط برای خانواده ها و جامعه د ارد، افزود:                                                                                 
تالش هایی که با نمایش مسئولیت پذیری و شجاعت 
در روزهــای مقابله با کرونا، جلــوه های زیباتری از 

ایثار و مهربانی را به نمایش گذاشت.
دکتر حاجــی جعفری تصریح کــرد: ماما، همیار، 
غمخوار، هــواد ار و امانت دار نبض زندگی و کلیددار 
سالمت خانواده هایی است که چشم انتظار فرشتگان 

شادی آفرین لحظه های زندگی خود هستند.
وی ادامه داد: مامایی رشته کهنی است که از آغاز 
تولد بشر مفهوم پیدا کرد اما امروز به حرفه، تالش و 

یک بار اندازه گیری فشارخون، نمی توان فشارخون باال 
را تشخیص داد و باید پس از چندبار کنترل فشارخون 
در نوبت های مختلف، درصورت وجود فشارخون باال، 

با نظر پزشک، درمان بیماری شروع شود.
د کتر پنجه شاهی یادآور شد: افراد دارای فشارخون 
طبیعی، حداقل هر دو ســال یک بار باید فشــارخون 
خــود را کنترل کننــد و بیماران فشــارخون باید به 
صــورت ماهیانه جهت کنترل بیماری خود به مراکز و 

پایگاه های سالمت مراجعه نمایند.
وی، ورزش و تحــرک بدنــی حداقــل روزانــه نیم 
ســاعت، اجتناب از مصرف د خانیات )سیگار، قلیان و 
...(، افزایش مصرف ســبزی و میــوه روزانه حداقل 5 
ســهم، کاهش مصرف نمک و چربی در رژیم غذایی، 
کنتــرل و حفظ وزن مطلوب دــر افراد، کنترل قند و 
چربی خــون در افراد دارای عامــل خطر و حذف یا 
محــد ود کردن مصرف مــواد غذایی آماد ه )فســت 
فود ها، سوســیس، کالباس، چیپس و...( را از راه های 

پیشگیری فشارخون باال برشمرد.

د کتــر د الوری، کاهــش جمعیــت را تهدیدی برای 
امنیت کشور دانست که باعث افزایش احساس تنهایی 
کودک و تمایل بیشــتر او به بازی با دوستان خیالی، 
د لواپســی های بیش از حــد والدین و ســلب آزادی 
خــود، نیافتن فرصت تجربه کنترل و مدیریت برخی از                           

احساسات می شود.
وی، همچنین محروم شدن والد ین از حمایت فرزندان 
در دوران پیری و فشار تامین این مسئولیت توسط تنها 

یک فرزند را از جمله تبعات تک فرزندی عنوان کرد.

حرکتی عالمانه همراه با دانش روز تبدیل شده و در 
اهمیت آن همین بس که در تقویم رســمی کشور، 
15 اردیبهشــت مصادف با پنجم ماه می  از ســوی 
سازمان بهداشــت جهانی و کنفدراسیون بین المللی 

مامایی، »روز جهانی ماما« نامگذاری شده است.
معاون درمان دانشــگاه یادآور شــد: این روز برای 
اولین بار در ســال1980 با هدــف افزایش آگاهی و 
تبادــل اطالعات بین مادر و نــوزاد و ماما، به عنوان 
روز جهانی ماما پیشــنهاد گردید و ســپس از سال 

1992 به صورت رسمی  اعالم شد.
وی، با بیان اینکه مامایی از رشــته های تاثیرگذار 
در ســالمت جامعه است، اظهار داشــت: این رشته 
فقط مختص به زمان زایمان نیســت بلکه در مشاوره 
ژنتیک، تغذیه، قبل، حین و بعد از بارداری نیز ایفای 

نقش می کند.
وی گفــت: اگــر سیاســتمداران و برنامــه ریزان 

کشــور از اهمیت رشــته مامایی مطلع باشند قطعا                           
سرمایه گذاری خوبی در این زمینه صورت می گیرد.

وی افــزود: میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در 
بســیاری از کشورهای پیشــرفته جهان مالکی برای 
سنجش پیشرفت و ســالمت جامعه است لذا هرچه 
میزان مــرگ و میر مادران و نوزادان کمتر باشــد، 

سطح سالمت آن کشور بیشتر است.
وی گفت: امید اســت دانشجویان رشــته مامایی 
با درک نقش خود در ســالمت مادــر و نوزاد باعث 
ارتقای ســطح سالمت در کشور و جلوگیری از مرگ 

نوزادان شوند.
الزم به ذکر اســت: مســئولین شــبکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل با حضور در بیمارســتان شهید 
رجایی و مراکز خدمات جامع سالمت این شهرستان 
این روز را به پرســنل پرتالش مامایی تبریک گفته و 

از زحمات آنان تقد یر و تجلیل کرد ند.
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حیات

در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه عنوان شد:
اجرای برنامه های فرهنگی کلیه واحدهای دانشگاه، نیاز به اخذ مجوز از شورای فرهنگی دارد

دومین جلسه شــورای فرهنگی د انشــگاه با حضور 
رئیس د انشــگاه، معاون دانشــجویی فرهنگی و سایر 
اعضاء 27 اردیبهشــت ماه سال جاری در سالن شهید 
دکتر محمد زارع ستاد مرکزی برگزار  و بر اخذ مجوز از 
شورای فرهنگی جهت اجرای برنامه های فرهنگی کلیه 

واحد های دانشگاه تاکید شد.
د کتر حمیدرضا گیالسی، معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کاشان در این نشست، ضمن خیر مقدم به دکتر فاطمه 
سادات قریشی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، روز 
روابط عمومی و ارتباطات را به همه دست اندرکاران این 

عرصه تبریک گفت.
محمد جهاند ار سرپرســت مد یریت امــور فرهنگی 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کاشــان نیــز، گزارشــی از برنامه های اجرا شــد ه در 

اردیبهشت ماه را ارائه نمود.

این گزارش حاکیســت: در این جلســه، برنامه های 
فرهنگــی پیشــنهادی خردادماه مــورد تبادل نظر و 
بررســی قرار گرفت و پس از بیان توضیحاتی توســط 

دبیران تشکل ها و .... به تصویب رسید.
شایان ذکر است: اخذ مجوز از شورای فرهنگی جهت 
اجــرای برنامه های فرهنگی توســط کلیــه واحدهای 
دانشگاه، برگزاری برنامه های مربوط به انتخابات و.... از 

جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

موافقت با پذیرش دانشجو در رشته علوم سلولی کاربردی در دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه، از موافقت با پذیرش دانشجو 
در رشته علوم سلولی کاربردی د ر دانشگاه خبر داد.

د کتر عباس تقوی گفت: طی نامه ای از سوی دکتر حق 
دوست معاون آموزشی وزارت متبوع به استناد رأی صادر 
شد ه د ر جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی و 
ارزیابی های انجام شده توسط دبیرخانه شورای آموزش 
علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، با پذیرش مجدد 

دانشــجو در رشته علوم سلولی کاربردی مقطع د کتری 
تخصصــی با ظرفیت پذیرش 2 دانشــجو برای ســال 

تحصیلی جاری موافقت به عمل آمد.
د وره های تحصیالت تکمیلی دایر در دانشکده  پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان عبارت است از: دستیار 
تخصصی کودکان، زنان و زایمان، بیماری های داخلی 
و جراحی عمومــی، ارتوپدی، جراحی مغــز و اعصاب، 

روانپزشکی، و بیهوشــی، عفونی، رادیولوژی، نورولوژی 
و پاتولوژی و کارشناســی ارشد انگل شناسی ومیکروب 
شناسی، آناتومی، فیزیولوژی، د کترای تخصصی سلولی و 

ملکولی و مطالعات اعتیاد، میکروب شناسی.
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشکد ه 
حدود 1200نفر و تعداد دانش آموختگان تاکنون حدود 

1698نفر می باشد.

رئیس دانشگاه در دیدار با مسئولین بانک قرض الحسنه مهر ایران:
از مشارکت عمومی مردم در مقابله با همه گیری ویروس کووید 19 تقدیر کرد

رئیس دانشگاه:
روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی است که درون و برون دانشگاه را به هم پیوند می دهد

رئیس دانشگاه، از مشارکت عمومی مردم در مقابله با 
همه گیری ویروس کووید 19 تقدیر و تشکر کرد.

د کتر ســید علیرضا مروجی در دیدار با مســئولین 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، اقدامات مشــارکتی و 

رئیس دانشــگاه اظهار داشــت: روابط عمومی، هنر و 
علم اجتماعی اســت که درون و برون دانشگاه را به هم                     

خیرخواهانه را از جمله عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 
دانست و بر لزوم استمرار این اقدمات جهت تحقق کامل 

سالمت در جامعه تاکید نمود. 
وی، با اشاره به تعامل بسیار خوب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران بــا نهادهای مدنی و اقشــار مختلف مردم، 
اظهار امیدواری کرد: تعامل و مشارکت بین دو مجموعه 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشان و آن بانک بیش از پیش 

ادامه یابد.
مدیر کل شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران  استان 
اصفهان نیز در این نشســت، ضمن ارائه گزارشــی از 
عملکرد این بانک در اســتان، به نقش مشــارکت های 
اجتماعــی این مجموعه از جمله اعطای وام های قرض 

پیوند می د هد.
د کتر سید علرضا مروجی، 27 اردیبهشت ماه روز روابط 
عمومی و ارتباطات را به فعاالن و تالشــگران این حوزه 
تبریک گفت و افزود: مدیر و کارکنان این حوزه مشاورانی 
امین و قابل اعتماد برای کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه 
هستند و اهمیت واقعی این حوزه به خوبی در این فرمایش 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مشخص است: »روابط 
عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو 
و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسائلی است که 
در آن نهاد می گذرد. روابط عمومی ها به طور هنرمندانه 

الحسنه در حوزه اشتغال، تعامل با  موسسات و نهادهای 
مدنی همچون کمیته امداد امام خمینی، بهزیســتی و 
سایر مجموعه ها، اشتغال زایی و حمایت از اقشار ضعیف 
و بیمــه بیــش از 500 هزار خانوار روســتایی، اعطای 

تسهیالت جهت زنان سرپرست خانوار و... اشاره کرد.
رضا اســفندیاری اظهار داشــت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با اهدای تجهیزات پزشکی کاربردی در حوزه 
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری کرونا بالغ بر 130 
میلیارد ریال به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
کمک کرده اند که از این مبلغ شش میلیارد ریال سهم 
استان اصفهان گردید و بین دانشگاه های سطح استان 

تقسیم شد.

اطالع رسانی کنند تا مردم با جان و دل بپذیرند«.
وی تصریح کــرد: امروزه روابط عمومــی نه به عنوان 
یک حوزه تشــریفاتی بلکه به عنوان یک حوزه مشورتی 
و مدیریتی مهم دــر عرصه اطالع یابی، اطالع پردازی و 
اطالع رسانی در تنویر افکار عمومی بوده و به عنوان عنصر 
اصلی در ارتقا و پیشرفت هر سازمانی جایگاه ویژه ای دارد 
و بدــون روابط عمومی هیچ فعالیتی بدرســتی انعکاس                 

نمی یابد.
وی افزود: همکاری و تعامل روابط عمومی ها با رسانه ها 
بر اســاس اعتماد متقابل از نکات مهم دیگر در عملکرد 

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت 
دانشگاه نیز در این جلســه افزود: 130 قلم تجهیزات 
پزشکی توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران به دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان اهداء شده است.
د کتر فاطمه عطوف تصریح کرد: این اقالم شــامل 9             
عد د کپســول اکسیژن با پایه حمل و نقل، 56 عدد تب 
سنج لیزری،56 عد د پالس اکسی متر و 9 دستگاه ضد 

عفونی محیط و فضا با اشعه فرا بنفش می باشد.
الزم به ذکر است رئیس دانشگاه در پایان این دیدار، 
با اهدای لوح تقدیر و سرد یس ابوعلی سینا از این اقد ام 
نیک در راستای یاری حوزه سالمت منطقه در مبارزه با 

کرونا قدردانی و تشکر کرد.

مثبت و موفقیت های یک ســازمان اســت زیرا روابط 
عمومی نقش هــای گوناگونی را درجایگاه های متفاوت و 
شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می  کند که رسانه ها قادر به 

انعکاس مناسب و سریع آن هستند.
د کتر مروجی ادامه داد: بدون تردید در عرصه سالمت 
روابط عمومی ها به سبب ارتباط دو سویه ای که با مردم 
و خادمین عرصه بهداشــت و درمان دارند و همچنین 
فعالیت هایی که با محوریت آگاهی بخشی و ارتقاء سواد 
سالمت جامعه انجام می د هند نقش اساسی در پیشبرد 

اهداف عالیه نظام سالمت ایفا می کنند.

پروژه های مشترک در زمینه گیاهان دارویی بین دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا می شود
پروژه های مشــترک دانشگاه کاشــان و دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در 

زمینه گیاهان دارویی اجرا می شود.
پیــرو انعقــاد تفاهــم نامه همــکاری فــی مابین 
دانشگاه کاشان و دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشــان در خصوص اجرای پروژه 

هــای مشــترک علمــی و تحقیقاتــی و راه اندازی                                         
رشــته های آموزشی مشترک، گروه محیط زیست و 
رشته گیاهان د ارویی دانشکده منابع طبیعی و علوم 
زمین دانشــگاه کاشــان آمادگی خود را برای انجام 
پروژه های تحقیقاتی مشــترک و راه اندازی رشــته 
های اتنوفارماکولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان د ارویی 

و همچنین تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی  فراورد ه های 
گیاهان دارویی اعالم نمودند.

پژوهشــگران عالقه مند مــی توانند جهت طراحی 
پروژه های مشترک در این زمینه با معاونت پژوهشی 
د انشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهد اشتی درمانی 

کاشان هماهنگی های الزم را انجام د هند.
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حیات

مصاحبه با خانم  مریم سادات امتیازی پور، کارشناس پرستاری
به مناسبت روزهای جهانی تاالسمی و پرستاری 

در این شــماره از نشــریه حیات به مناســبت روزهای جهانی تاالسمی و 
پرســتاری ) هشــتم و دوازد هم ماه می برابر با 18 و 22 ارد یبهشــت ماه( 
مصاحبه ای داریم با یکی از پرســتاران شــاغل در دانشــگاه که در واحد 
تاالســمی و هموفیلی مرکز آموزشی درمانی متینی کاشان، به این بیماران 

خدمت می کند.
لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق کاری خود را بیان نمائید؟

اینجانب مریم ســادات امتیازی پور هستم.کارشناس پرستاری با 15 سال 
سابقه در واحد تاالســمی و هموفیلی بیمارستان متینی کاشان مشغول به 

خدمت این بیماران عزیز می باشم.
شغل خود را با چه انگیزه ای انتخاب کردید ؟ ) چه عاملی باعث 

شد که انتخاب نمائید؟(
مهمترین عاملی که باعث شــد لطف خدای مهربان بود و چون عشــق به 
کارم و شغلم دارم بنظرم چه موهبتی بهتر از این که خدمت به خلق را انجام 
دهم زیرا با هر بار تزریق خون برای بیماران، روحیه شــان بانشاط می شود 

و این احساس نشاط و سالمتی در آنها، احساس خوبی به انسان می د هد.
آیا از شغل خود رضایت دارید؟ چه چیزی باعث رضایت بیشتر 

شما می شود؟
بله- خیلی راضی هســتم و اینکه بیمارم با روحیه خوب و با نشاط از واحد 
بیرون می رود و دعاهای این بیماران همیشه بدرقه من و خانواده ام است و 

از صمیم قلب احساس رضایت دارم.
به نظر شــما یک کارمند )کارشــناس(  خوب باید چه ویژگی های داشته باشد و کدام ویژگی 

مهم تر است؟
یک کارمند به ویژه یک پرســتار خوب باید خوش اخالق و مهربان باشــد، وجد ان کاری داشته باشد، مرتب و 

منظم و وظیفه شناس باشد و تجربه و علم کافی نسبت به شغل خود داشته باشد.
از نظر من همه این ها مهم و تاثیر گذار هستند.

رابطه شغل شما با خدمتگزاری به مردم چیست؟
چه خد متی باالتر از اینکه در راه رضایت خداوند به همنوع خود خدمت کنی و از نظر جســمی و روانی برای 

به دست آوردن سالمتی آنها تالش کنی.
رسالت اصلی حرفه شما چیست؟ 

ارائه د اد ن خدمات درمانی به بهترین نحو ممکن به بیماران تاالسمی حتی درکمبود اهد ای خون.
با توجه به ســوال قبل، این حرفه با چه شغلی )چیزی( بیشتر شباهت دارد و تفاوت آن با دیگر 

مشاغل چیست؟
شــباهتش با پرســتاران بخش دیالیز و کلیوی که آنها هم با جان و  دل برای خدمت به این بیماران به جای 

می گذارند.
و تفاوت اینکه شــغل ما با جان مردم بســتگی دارد و مهمترین موضوع می باشد که با درست و غلط بودن و 

اجرای به موقع خدمت ما بستگی دارد.
به عنوان کادر درمان، عامل موثر در ارتباط بیمار با شما را در چه می دانید؟

اخالق نیکو - مهربان بودن- صبر و حوصله
تا بحال از شغل خود خسته شده اید؟ 

خیر-وقتی عشق به شغل خود داشته باشید هیچ وقت خسته نمی شوید.
تاثیر حرفه شما بر زندگی شــخصی و خانوادگی شما چیست؟ نظر خانواده شما راجع به حرفه 

شما چیست؟ 
تاثیر شغل در خانواد ه من خیلی مورد استقبال بود ه است. همسرم خیلی من را همراهی می کنند و با اشتیاق 
کامل با شغل من موافق هستند. با وجود بچه هایم باز هم کمک حال من هستند که من از حرفه ام عقب نمانم.. 

اول از همه لطف الهی و تشویق خانواده ام بود که با اشتیاق به این شغل 
روی آوردم و دعای پدر و مادرم همیشه بدرقه کارم هست.

اگر به زمان انتخاب رشته )کنکور( بازگردید باز هم این حرفه 
را انتخاب می کردید ؟

بله - صدرصد-چون کمک کردن به خلق را خیلی دوست دارم
برای کســانی که تــازه قدم به ایــن عرصه گذاشــتند و یا                                  
می خواهند این حرفه را به عنوان حرفه خود انتخاب کنند چه 

توصیه هایی دارید؟
اول از همه داشــتن توکل به خدا و امام زمام )عج (، داشــتن عشق به 
این حرفه که باعث موفقیت هســت- اخالق خوب- وظیفه شناس بودن- 

وجدان کاری داشتن و هیچ وقت با شغله ای دیگر مقایسه نکردن.
راجع به سختی ها و شیرینی های شغل تان بگویید؟ 

هیچ شــغلی بدون سختی نیست ولی شغل ما با همه سختیهاش هست 
که خیلی شیرین می شود. همانگونه که مانند حضرت زینب )س( با صبر 

و حوصله که داشت ما هم باید از ایشان الگو بگیریم .
شــیرینی کار این است که با کمک به موقع و سالمتی دوباره به بیمار و 

دیدن رنگ و روی تازه یک حس خوب به انسان دست می دهد.
آیا خاطره اولین شــیفت کاری خــود در این حرفه را به یاد               

می آورید و می توانید تعریف کنید؟ 
من چند ســالی را در اورژانس مشــغول بودم و در ایــن واحد، بعضی 
بیماران که من را دیده بودند یک حس خوشحالی داشتند که من را به وجد آورد و گرفتن رگ بیمار بد رگ 

که قبال خیلی روی دستش تالش میشد من رو خیلی خوشحال کرد.
انتظار شما از مردم و مسئولین چیست؟

انتظار از مردم: که با آگاهی کامل و با انجام دادن آزمایشــات قبل از ازدواج که به تولد نوزاد سالم کمک 
می کند تا انشاهلل دیگر بچه تاالسمی ماژور به دنیا نیاید .

انتظار از مسئولین: در مقابل حجم کار و نبودن نیرو بتوانند از حقوق و مزایای پرسنل خود حمایت کنند 
تا بازخورد های خوبی برای سیستم داشته باشد.

به نظر شما کارمند نمونه کیست؟
کارمند نمونه باید عالوه بر اینکه بر حفظ خانواده خود کوشا باشد، بااخالق و با ایمان باشد وجدان کاری و 
حس وظیفه شناســی داشته باشدو در شغل خود مغرور نباشد و با مهربانی پذیرای بیمارانش باشد،که با این 

کارها، د عای بیماران همیشه بدرقه خود و خانواده اش است.
اولین عبارتی که با دیدن کلمات ذیل به ذهن شما خطور می کند را بیان نمائید.

کرونا: قاتل بیرحم
پرستار: فرشته نجات و صبور و مهربان

بانک خون : مخزن حیات دوباره
اهدای خون: اهدای زندگی
کیسه خون: امید به زیستن

ست خون: جاری شدن مایه حیات در رگ بیمار
استرس و اضطراب:  از بین رفتن تمرکز در حین واکنش به خون

لبخند بیمار: از بین رفتن تمام خستگی های یک پرستار
دانشــگاه علوم پزشکی کاشان: انشــاهلل به امید خدا از بین رفتن بیماری مخصوصا کرونای منحوس و 

سالمتی برای تمام بیماران در سایه آقا امام زمان )عج( 
و در آخر از همســر مهربان و صبورم کمال تشکر را دارم که در تمام مراحل شیفت کاری چه شب هاییکه در 

کنار خانواده نبودم، نبودن من را با یه لبخند محبت امیز پر کردند.

سخنگوی مقابله با کرونا دانشگاه:
ه 8 هزار و 777 نفر در منطقه کاشان واکسن کرونا دریافت کردند

معاون بهد اشتی و ســخنگوی مقابله با کرونا د انشگاه 
علوم پزشکی و خد مات بهد اشتی د رمانی کاشان گفت: 
هشــت هزار و 777 د وز واکسن کرونا به کاد ر بهد اشت 

و د رمان، بیماران خاص، ســالمند ان ساکن د ر خانه های 
سالمند، پاکبانان، جانبازان 50 تا 70د رصد و افراد باالی 

80 سال این منطقه تزریق شد.
د کتر مهد ی د الوری روز د وشــنبه 13 ارد یبهشت ماه 
د ر گفــت و گوی مجازی با خبرنگاران افزود: بر پایه آمار 
واکسیناسیون انجام شد ه د ر د انشگاه علوم پزشکی کاشان 
هفت هزار و 348 واکســن د ر نوبت نخست و یکهزار و 
429 واکسن د ر نوبت د وم برای قشرهای یاد شد ه تزریق 

شد.
معاون بهد اشتی و ســخنگوی مقابله با کرونا د انشگاه 
علوم پزشــکی و خد مات بهد اشتی د رمانی کاشان اد امه 
د اد: د ر نوبت نخست، ســه هزار و 976 نفر و نوبت دوم 

یک هزار و هفت نفر از اعضای کاد ر د رمان علیه بیماری 
کووید 19 واکسینه شد ند.

د کتر د الوری، با اشــاره به تزریق 867 د وز واکســن 
کرونا بــرای کاد ر بهد اشــت د ر نوبت نخســت و 142 
د وز د ر نوبت د وم اظهار د اشــت: بیمــاران خاص نیز د ر 
نوبت نخســت 785 و نوبــت دوم 170 د وز واکســن                                                  

د ریافت کردند.
معاون بهد اشتی و ســخنگوی مقابله با کرونا د انشگاه 
علوم پزشــکی و خد مات بهد اشــتی د رمانی کاشان، با 
یاد اوری تزریق 349 د وز واکسن برای سالمند ان ساکن 
د ر خانه های سالمند د ر نوبت نخست و 110 د وز د ر نوبت 
د وم، اضافه کرد: 88 د وز واکســن نیز برای پاکبانان د ر 

نوبت نخست تزریق شد.
د کتر د الوری خاطر نشــان کرد: 28 د وز واکســن د ر 
نوبت نخســت به جانبازان 50 تا 70 د رصد و یک هزار و 
255 د وز واکسن د ر نوبت نخست به افراد باالی 80 سال                                                                            

تزریق شد.
الزم به ذکر است: واکسیناسیون کرونا از روز 21 بهمن 
1399 د ر کشــور آغاز شد ه و مرحله د وم واکسیناسیون 
گروه های تعیین شــد ه از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
روز  هفتم ارد یبهشت )سه شنبه( د ر سراسر کشور آغاز شد.

جمعیــت نزد یک به 500 هزار نفری شهرســتان های 
کاشان و آران و بید گل، تحت پوشش خد مات بهد اشتی و 

د رمانی د انشگاه علوم پزشکی کاشان قرار د ارد.
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به منظور نظارت بر فرآیند واکسیناســیون گروه های هد ف منطبق بر ســند ملی واکسیناسیون کووید -19 
روز چهارشــنبه مورخ یکم ارد یبهشت ماه از د انشگاه بازد ید کرد.

د کتر مریم حضرتی، با حضور در جلسه کمیته اجرایی واکسیناسیون کووید19، فرآیند انجام واکسیناسیون 
را مورد بررســی قرارد اد و توصیه های الزم به منظور انجام هر چه بهتر این برنامه را ارائه نمود.

د ر این جلسه اعضای کمیته، پیشنهاد ات خود را در جهت ارتقای این فرایند مطرح و مورد بحث و بررسی 
قرار د اد ند.

وی، از پایگاه های متینی و فاطمیه زید ی این د انشــگاه بازد ید و از برنامه ریزی های انجام شــد ه به منظور 
کرد ند. قد رد انی  واکسیناسیون 

د کتر حضرتی در اد امه، به همراه معاون بهداشــتی د انشــگاه از بخش های بستری کرونا در مرکز آموزشی 
درمانی شــهید بهشــتی بازد ید و ضمن قد رد انی از زحمات پرستاران و کاد ر بهد اشــت و د رمان،  فرآیند خد مت رسانی به بیماران مبتال به کووید-19 را بررسی کرد.

رییس د انشگاه علوم پزشکی کاشان، روز سه شنبه مورخ هفتم ارد یبهشت ماه 1400 از محل استقرار تیم واکسیناسیون کووید 19 در مرکز آموزشی د رمانی متینی بازد ید 
کرد و گفت: از امروز همزمان با سراسر کشور فاز د وم واکسیناسیون کرونا د ر شهرستان های کاشان و آران و بید گل آغاز می شود.

د کتر سید علیرضا مروجی، در این بازد ید که به همراه معاون بهد اشتی د انشگاه صورت گرفت، افزود: در این فاز ابتد ا افراد باالی 80 سال و سپس باالی 75 ، 70، 65، و 
60 سال واکسینه می شوند.

وی تصریح کرد: در مرحله آخر این فاز از واکسیناسیون ، افراد د ارای بیماریهای زمینه ای و پرریسک) مثل د یابت، پر فشاری خون، قلبی، آسم، چاقی مفرط، نقص ایمنی 
و ... (  که در رنج سنی 18 تا  59 هستند فراخوانی و ایمن سازی می شوند.

وی با اشاره به جمعیت 9793 نفری افراد باالی 80 سال در این دو شهرستان، تصریح کرد: واکسیناسیون این افراد در پایگاههای سالمت شهری و خانه های بهد اشت 
روستایی انجام می شود.

د کتر مروجی با اشاره به اینکه همکاران مراکز بهد اشتی بر اساس اولویت با تمامی افراد ی که در گروه هد ف این فاز از واکسیناسیون کووید 19 هستند تماس گرفته و 
مکان و زمان مراجعه برای تزریق واکسن را به آن ها اطالع می د هند اظهار د اشت: هیچ محلی برای ثبت نام واکسن کرونا اعالم نشد ه است و مرد م از تجمع در خانه های 

سالمت و مراکز بهد اشتی پرهیز کنند.
 رئیس مرکز بهد اشت و معاون بهد اشتی دانشگاه نیز در این بازد ید حضور د اشت و گزارشی از روند اجرای واکسیناسیون کرونا در منطقه کاشان تاکنون را ارائه کرد. 

د کتر مهد ی د الوری در مورد عوارض این واکسن ها افزود: برای هر فرآورد ه د ارویی من جمله واکسن ها، واکنش های حساسیتی شد ید ی مطرح است، اما فواید تزریق آن خیلی بیشتر از عوارض آن است .
وی تصریح کرد: عوارض شایع تر و کم خطر واکسن شبیه عالئم خفیف بیماری های ویروسی مثل بد ن  د رد، سردرد و تب خفیف و همچنین درد در محل تزریق می باشند که بعد از 24 تا 48 ساعت فروکش می شود. 

د کتر د الوری گفت: با توجه به اینکه واکسن ها باعث ایجاد ایمنی 100 د رصد نمی شود، مانند گذشته باید پروتکل های مرتبط با کنترل و پیشگیری د ر برابر بیماری کرونا از سوی تک تک افراد جامعه رعایت شود.
وی بر لزوم گزارش عوارض احتمالی تزریق واکسن به نزد یک ترین پایگاه بهداشت محل سکونت افراد تاکید کرد و گفت: در محل انجام واکسیناسیون نیز تیم های مجرب اعم از پزشک و گروههای آموزش د ید ه مستقر هستند.

 رئیس مرکز بهد اشت و معاون بهد اشتی د انشگاه اظهار د اشت: برنامه واکسیناسیون کرونا همزمان با سراسر کشور از 22 بهمن ماه سال99 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان شروع شده و پیش بینی می شود این برنامه یک سال به طول انجامد .

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان، از انجام موفقیت آمیز یکی از مهمترین اعمال جراحی قلب باز د ر این مرکز خبر داد.
د کتر ابوالفضل شــجاعی، با اشــاره به انجام این عمل برای یک  خانم 42  ساله با سابقه فشار خون باال و تشخیص دایسکشن آئورت صعودی )جدا شدن الیه ای 
از د یواره ســرخرگ آئورت که در تماس با خون پرفشــار قرار دارد(، گفت: کادر درمان این مرکز بعد از انجام معاینات و بررسی های الزم و تشخیص پزشک آنکال 
قلب مبنی بر پارگی دایسکشــن آئورت طی فرآیند اورژانســی و هماهنگی با اتاق عمل قلب بیمارستان، این عمل جراحی مهم و حیاتی که با ریسک بسیار باالیی 

همراه بود ، به د ست تیم توانمند و فوق تخصصی جراحی قلب این مرکز انجام شد.
د کتر شجاعی، به اهمیت و حساسیت این عمل فوق تخصصی اشاره کرد و افزود: این عمل جراحی مهم تحت بیهوشی عمیق و با حساسیت و د قت زیاد پس از 6 
ســاعت تالش بی وقفه تیم جراحی قلب مرکز با موفقیت به پایان رســید به طوریکه در این روش ریشه آئورت با رگ مصنوعی تعویض و پیوند ه زد ه شد و در حال 

حاضر وضع عمومی بیمار رضایت بخش است.
رییس مرکز آموزشــی درمانی شهید د کتر بهشتی کاشان، ضمن تشــکر از زحمات ارزشمند تیم جراحی قلب مرکز اظهار داشت: پیشرفت های اخیر دانشگاه با 
وجود نیروهای توانمند در انجام موفقیت آمیز جراحی های پرخطر گامی ارزشمند د ر جهت پاسخگویی به اعتماد مرد م فهیم شهرستان و شهرهای اطراف است.

د کتر صادق پورعباســی، سرپرســت تیم جراحی و فوق تخصص جراحی قلب مرکز بهشــتی در توضیح بیماری د ایسکشن آئورت قلب  نیز اظهار داشت: دایسکشن آئورت به بیماری گفته می شود که طی آن آئورت  - به عنوان 
رگ اصلی بد ن، که وظیفه ی انتقال خون از قلب به تمامی اعضای د یگر را بر عهد ه د ارد دچار پارگی می شود که این پارگی به علت حیاتی بودن آئورت معموال بسیار خطرناک است و در صورت رخ دادن، نیازمند درمان فوری 

است که اگر د ایسکشن آئورت به موقع درمان نشود معموال به مرگ منجر خواهد شد.
وی، شــایع ترین عالمت این بیماری را د رد های شــد ید و ناگهانی د ر قفســه ی سینه و پشت بیان کرد و گفت: شایع ترین عامل خطر بروز دایسکشن آئورت، فشارخون باال و کنترل نشده است که به همین دلیل تاکید زیادی 

می شود که بیماران مبتال به بیماری فشار خون باال، تحت درمان منظم و منطقی با دارو های فشار خون باشند و فشار خون خود را همیشه کنترل شود. 
این عمل روز 15 اردیبهشت ماه در مرکز جراحی قلب باز امام علی )ع( مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی انجام شد.

 بازدید معاون پرستاری و ناظر عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
از پایگاه های واکسیناسیون کووید19- کاشان 

آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل همزمان با سراسر کشور

 انجام موفقیت آمیز یکی از مهمترین اعمال جراحی قلب باز
در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان
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