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برنامه پزشک خانواده از نیمه دوم شهریور ماه اجرا می شود

 8درصد ساکنان شهرها و  6درصد روستاییان باالی  30سال دیابت دارند

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت :برنامه پزشک خانواده از  15شهریور ماه در دو شهرستان کاشان
و آران و بیدگل اجرا می ش��ود.به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی در جلسه ستاد اجرایی
برنامه پزش��ک خانواده ش��هری و نظام ارجاع افزود :در این برنامه تیم سالمت نه فقط در بخش درمان بلکه در
بخش پیشگیری برای شناسایی بیماریها و آموزش به مردم فعالیت می کنند.
وی با اش��اره به اینکه کلیه خدمات س��رپایی و دارو در راس��تای س�لامت خانواده به طور رایگان می باشد،
تصریح کرد :با این برنامه در صورت نیاز ،بیمار توسط پزشک خانواده به مراکز ارائه خدمات تخصصی ،فوق
تخصصی و بستری معرفی شده که  90درصد از هزینه ها توسط سازمانهای بیمه ای پرداخت می شود.
رئیس س��تاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه نگاه
س�لامت محور نه صرفا درمان محور برنامه پزشک خانواده شهری ،از نکات برجسته و متمایز این برنامه است،
اظهار داشت :هدف کلی این طرح عدالت محوری در سالمت و کاهش هزینه ها برای مردم است و پزشک به
جای آن که افزایش درآمدش را در تعداد بیماران خود ببیند ،به فکر بیمار نش��دن افراد جامعه بوده و نیازی به
مراجعه تعداد بیش��تری از بیماران برای کسب درآمد ندارد.دکتر اعرابی اذعان داشت :پزشک خانواده موظف
است در ساعات مقرر نسبت به ویزیت بیماران تحت پوشش خود اقدام نموده و در سایر ساعات نسبت به ارائه
مشاوره و راهنمایی پاسخگو باشد .وی ادامه داد :پیشگیری از بیماریها ،ارتقاء سالمت ،حذف تقاضاهای القایی
با تغییر روش پرداخت ،حذف رابطه پولی بین پزش��ک و بیمار ،اصالح الگوی مصرف و ارتقاء س�لامت نیز از
دیگر اهداف این برنامه است.
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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تخمین زده می شود
 8درصد ساکنان شهرها و  6درصد روستاییان باالی  30سال کشور به بیماری دیابت مبتال هستند.
دکتر کوروش اعتماد در حاشیه بازدید از برنامه های مقابله با بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به ویژه غربالگری س��رطان س��ینه و دیابت در گفتگو با خبرنگار وب دا با اش��اره به اینکه نظام ثبت بیماران دیابتی
دستی و فاقد نرم افراز است ،افزود :با راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت ،تعداد بیماران دیابتی مشخص می شود.
وی تصریح کرد :این سامانه ظرف روزهای آینده در  13دانشگاه علوم پزشکی کشور از جمله دانشگاه علوم
پزش��کی کاش��ان راه اندازی می ش��ود.وی با بیان اینکه بیماران دیابتی باید بپذیرند با یک بیماری مزمن بدون
درمان قطعی روبرو هس��تند ،اظهار داش��ت :این بیماران با رعایت توصیه های پزشکی می توانند عوارض شدید
بیماری را به تاخیر انداخته و عمر طبیعی داشته باشند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداش��ت ،با اش��اره به اینکه بس��یاری از انجمن ها با هدف
سود جویی جهت فروش دارو جلسات آموزشی برای این بیماران برگزار می کنند ،ادامه داد :مبتالیان به دیابت
باید داروهای تجویزی خود را با نظر پزشک و تیم پزشکی مصرف کنند.دکتر اعتماد ،انجام فعالیت فیزیکی و
ورزش ،رژیم غذایی س��الم (دوری از مصرف نمک و چربی) و عدم مصرف دخانیات را به عموم توصیه کرد.
وی با اشاره به غربالگری یک میلیون و دویست هزار نوزاد در سال جهت شناسایی بیماری فنیل کتونوریا گفت:
با این غربالگری ضمن تشخیص بیماری و جلوگیری از عوارض جدی آن ،با رعایت رژیم غذایی بیمار می تواند
مانند یک فرد عادی زندگی و حتی مدارج عالی تحصیلی را تمام کند.
ادامه در صفحه 2

همایش «عزم ملی ،رمز پیشگیری از اعتیاد» در دانشگاه برگزار شد
ب��ه مناس��بت هفته
مبارزه با مواد مخدر،
همایش «ع��زم ملی،
رم��ز پیش��گیری از
اعتی��اد» ب��ه هم��ت
معاون��ت بهداش��تی
دانش��ـگاه روز
چهارشنبه  91/4/7در
آمفی تئات��ر مرکزی
دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار
وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان در این
همایش اظهار داش��ت :در مبارزه با پدیده شوم اعتیاد
ضمن بررس��ی مش��کالت و چالش های اصلی باید
جامعی��ت ،برنامه ری��زی ،نظارت و پیگی��ری را جزء
اصلی برنامه ها در این زمینه قرار داد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی گفت :امروزه ،پدیده
شوم اعتیاد بر س��ر خانواده ها و جامعه سایه انداخته
اس��ت و همه اف��راد جامعه ب��ه طور مس��تقیم و غیر
مستقیم از تبعات این پدیده رنج می برند.
وی با اش��اره به آثار متعدد جسمی و روحی اعتیاد
اف��زود :آمار و ارقام گویای گس��ترش ،ترویج ،تغییر
الگوی مصرف و دسترسی آسان به مواد مخدر است.
وی با اش��اره به هزینه های مادی و معنوی فراوانی

ک��ه نظ��ام مق��دس
جمهوری اس�لامی
در راه مب��ارزه با این
پدیده ش��وم صرف
کرده ،تصریح کرد:
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه
ترویج استفاده از مواد
مخدر توسط دشمنان
انق�لاب اس�لامی به
ط��ور مس��تقیم و غیر
مستقیم به وسیله رسانه
ها هدایت می ش��ود ول��ی مقابله با آن نیازمند تالش��ی
جهادگونه اس��ت.رئیس دانشگاه ضمن اشاره به فعالیت
های مختل��ف در مبارزه با اعتیاد بع��د از وقوع انقالب
اس�لامی اذعان داشت :فرهنگ سازی ،حساس سازی،
اطالع رسانی و ارتقای سطح آگاهی مردم در پیشگیری
از اعتیاد موثر است.
دکت��ر اعرابی با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای مختلف
دانش��گاه در پیش��گیری از پدیده ش��وم اعتیاد ادامه
داد :اس��تفاده از تمام ظرفیت ها و پتانس��یل های دو
شهرس��تان کاشان و آران و بیدگل ،شناسایی بهترین
راه و روش پیش��گیری ب��ا اس��تفاده از پژوه��ش و
تحقیق و بومی س��ازی اطالعات در این زمینه بسیار
تاثیرگذار می باشد.
ادامه در صفحه 3

بازدید تیم ارزشیابی شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت از دانشگاه
تی��م ارزش��یابی
دبیرخان��ه ش��ورای
آم��وزش پزش��کی
عموم��ی وزارت
بهداش��ت ،درمان و
آم��وزش پزش��کی
به منظور ارزش��یابی
برنام��ه آموزش��ی
پزش��کی عمومی از
دانش��کده پزش��کی
دانشگاه علوم پزشکی
کاشان روز سه شنبه مورخ  91/4/20بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،سرپرس��ت دانشکده
پزشکی دانشگاه در این بازدید گزارشی از وضعیت
موجود دانشکده پزشکی را ارائه کرد.
دکتر اسماعیل فخاریان با اشاره به بیست و پنجمین
س��الگرد تاس��یس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
گفت :در حال حاضر 110عضو هیأت علمی و 500
دانشجو پزش��کی در حال تحصیل در این دانشکده
فعالیت دارند.وی با اش��اره به تش��کیل دفتر توس��عه
آموزش در دانش��کده پزش��کی ( )EDOاز دی ماه
س��ال  90تصریح کرد :برنامه ریزی درسی ،نظارت و
ارزش��یابی ،ارزیابی الکترونیک اساتید ،استعداد های
درخشان و المپیاد ،برگزاری کارگاههای آموزشی،

پژوه��ش در آموزش
(شرکت در سیزدهمین
همای��ش آم��وزش
پزش��کی با ارائ��ه ده
مقال��ه) ،برنام��ه ریزی
جهت توانمندس��ازی
اعض��اء هی��أت علمی
و ارتق��اء آم��وزش
درمانگاه��ی از مه��م
تری��ن فعالیته��ای این
دفتر است.
دکت��ر فخاریان ،کمب��ود فضای فیزیکی مناس��ب
برای فعالیت های آموزش��ی و اعض��اء هیأت علمی
در مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهش��تی ،محدودیت
س��الن مطالعه مناس��ب در دانش��کده و بیمارستان،
مش��کالت ناش��ی از انتقال بخش آموزش��ی زنان به
مجتمع بیمارس��تانی شهید بهش��تی و محدودیت در
جذب اعضای هیئت علمی برای گروه ها را از جمله
محدودیت های این دانشکده عنوان نمود.
وی در پایان با بیان خالصه ای از اقدامات دانشکده
باتوجه به مس��ائل مطرح ش��ده در بازدیدهای س��ال
گذشته ،فعالیت های جدید آموزشی را بیان کرد.
مسئول دبیرخانه ش��ورای پزشکی عمومی وزارت
بهداشت نیز در این بازدید گفت:
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مراس��م افتتاحیه طرح ضیافت اندیش��ه اساتید به
میزبانی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان روز شنبه
م��ورخ  91/4/31در س��الن آمفی تئات��ر مرکزی
دانش��گاه با حضور اساتید و فرهیختگان دانشگاه -
های شهرستان کاشان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار وب دا ،نماینده مقام
معظ��م رهب��ری و امام جمعه محترم شهرس��تان
کاش��ان در این مراس��م حلول م��اه ضیافت ا...
را تبری��ک گف��ت و م��اه رمضان را م��اه صفا،
صمیمی��ت ،پاکی ،طه��ارت ،اس��تغفار ،انس با
خدای س��بحان ،خلوت و مناجات با آفریدگار
هستی ،زدودن س��یئات از پرونده ها و آمادگی
برای عروج در جمع عرشیان دانستند.
حضرت آیت ا ...عبدالنبی نمازی با اش��اره به
جایگاه انسان در نظام آفرینش و فلسفه وجودی
انسان در این عالم اظهار داشتند :خدای سبحان،
انسان را برای اهداف بلندی به این جهان آورده
اس��ت و آفرینش انس��ان عبث و بیهوده نیست
بلکه دارای فلسفه می باشد.
ایش��ان ضمن اش��اره به آیات قرآن��ی گفتند:
خداوند در  70آیه از قرآن کریم ماهیت انسان،
علت مادی و غایی انس��ان را بی��ان کرده و این
خود نش��ان دهنده محور رس��الت انبیاء و نزول
کتابهای آسمانی و تربیت انسان است.
حضرت آیت ا ...نمازی با اش��اره به عدالت -
خواهی بش��ر تصریح کردند :بش��ر برای تحقق
این خواس��ته همانگونه که در کشورهای عربی
و غربی ش��اهد آن هس��تیم ،قیام م��ی کند،این
مطالبه اس�لام می باش��د و این اسالم است که
پایه هایش بر محور عدالت استوار است.
ایش��ان در قس��مت دیگری از سخنان خود به
محاصره اقتص��ادی و فرهنگی جبهه اس��تکبار
علی��ه ملت ایران اش��اره کردن��د و فرمودند :بر
اس��اس اطالع��ات به دس��ت آمده ،مس��یحیان
وابس��ته به واتیکان مبلغ  50میلی��ون دالر برای
 5قاره دنیا برای تبلیغ مس��یحیت بر علیه اس�لام
سرمایه گذاری کرده اند.عضو مجلس خبرگان
رهبری با بیان توطئه های گس��ترده صهیونیست
و وهابیت جهت مقابله با اس�لام اذعان داشتند:
دس��تگاه مسیحیت  2000س��ایت اینترنتی برای
هجوم علیه پیامبر اس�لام (ص) ،ائمه معصومین
(ع) و مکتب تشیّع راه اندازی کرده اند.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
فاطمه نعیمی راد
تاريخ تولد1333 :
آخرين سمت شغلي:

واحد مبارزه با سل
تاريخ استخدام:
1353
تاريخ بازنشستگي:
1383
آخرين مدرك تحصيلي :دیپلم بهیاری
س�وابق اجراي�ي -:بهی��ار بخ��ش داخل��ی

بیمارس��تان اخوان به مدت  2سال -مسئول بخش
و ناظم��ه فنی به مدت  12س��ال -بخش عفونی به
مدت  3سال -واحد مبارزه با سل به مدت  13سال
خاطره:

در طول مدت  30س��ال خدمت��م ،خاطره های
تلخ و شیرین بسیار بوده که دو مورد را برای شما
عزیزان بیان می کنم:
یک روز در بیمارس��تان اخوان یک بیمار قلبی
( )±Mبس��تری ش��ده بود و پزش��ک این بیمار
دکتر هندی به نام دکتر گوویندن ،پزشک خیلی
خوب و با تجربه ای بود .در آن زمان چون بخش
 CCUراه اندازی نش��ده بود  ،بیمار دو روز در
بخش بس��تری بود که مجددا ً ایست قلبی کرد و
با انجام ماساژ قلبی و تنفس دهان به دهان توسط
من و همکارم و دکتر گوویندن بعد از چند دقیقه
به زندگی برگشت .دکتر به شوخی می گفت :از
بیمار بپرس��ید اون نیا چه خبر بود؟ بیمار آن روز
 24ساعت زنده بود و بعد فوت کرد.
زمان جنگ دراثر بمباران خیابان محتشم و میدان
سنگ کاش��ان ،ترکش های زیادی در بیمارستان
اخوان پرتاب ش��د و صدای مهیبی ایجاد و منجر
به پایین آمدن بیماران از تختهای بس��تری گردید
به طوریکه همه در بخش ،س��رگردان و وحشت
زده بودن��د .دراتاق اول بخش زنان ،بیماران قلبی
تحت درمان آقای دکتر فراست بستری بودند که
به محض سر و صدای من و خانم صالح به طرف
اتاق بیماران قلب��ی دویدیم و هر کدام یک بیمار
را در آغ��وش گرفته و دلداری دادیم .در اس��رع
وقت آقای دکتر فراس��ت خودشان را بیمارستان
رساندند و بیماران را ویزیت کردند و برای امنیت
بیشتر ،بیماران را به طور موقت مرخص کردند و
به منزل فرستادند.

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
ابراهیم کوچکی

متخصص بیماری -
های مغز و اعصاب
تاريخ تولد1348 :
سال استخدام79:
مدارك تحصيلي :

دوره ابتدایی :
در دبستان داورپناه روستای نصرآباد کویر
دوره راهنمایی  :مدرسه استقالل نصرآباد کویر
دوره متوسطه  :دبیرستان امام خمینی (ره)
در س��ال چه��ارم ابتدای��ی بودم ک��ه انقالب
اس�لامی بوقوع پیوس��ت و علت آش��نایی من با
انق�لاب یک��ی از آموزگارانم بود ک��ه در واقعه
 17شهریور حضور داش��ت.در بهمن سال 1366
وارد دانش��گاه ته��ران ،دوره پزش��کی عموم��ی
را ب��ا مع��دل  )A( 17/02درفروردی��ن  1374به
پایان رس��اندم،چون جزء  3دانشجویان برتربودم
ازطرح نیروی انسانی معاف شده و اجازه شرکت
درآزم��ون تخص��ص را پیدا نم��ودم ،درآزمون
دستیاری رتبه اول رش��ته مغز و اعصاب پذیرفته
و ازمهرماه س��ال 1374شروع به تحصیل نموده و
مهر سال  1378فارغ التحصیل شدم.

عنوان ايثارگري :جانباز -رزمنده و خانواده شهید
مدت خدمت در جبهه 9 :ماه
سوابق كاري -:مسئول بخش نرولوژی بیمارستان
بهشتی از سال  88تاكنون
 عضو كميته تحقيقات باليني بيمارس��تان بهشتي ازسال 89تاكنون
 عض��و کمیته انضباط��ی تجدید نظر دانش��جویاناز س��ال  85تاکن��ون  -عضو کمیته ه��ای مرگ مغزی
وگزين��ش عموم��ي هیئت علمی دانش��گاه ازس��ال88
تاکنون  -معاون آموزشی بیمارستان بهشتی از مهر79به
مدت ش��ش ماه -مع��اون آم��وزش بالینی دانش��کده
پزش��کی ازس��ال  85به مدت چند ماه -مع��اون درمان
ودارو از سال  80الي84
خاط�ره :بین سالهای سوم و چهارم دبیرستان که

دانش آموزان آماده کنکور می شدند من در جبهه های
جنوب درخط مقدم فاو حضور داشته و در گرمای
 50درج��ه ش��رجی ،دروس عموم��ی را مطالعه و
خالصه نویس��ی ک��ردم زمانی که دوس��تانم برای
آمادگی کنکور به م��ن اعتراض کردند،خالصه -
هاي دروس را در اختیارشان گذاشتم!
بهتری�ن روز :روز ورود امام خمینی (ره) به ایران-
نظر به اینکه علماء داش��تن تلویزیون را حرام دانس��ته
بودند فقط دو نفر از اهالی روستا تلویزیون داشتند که
روز ورود امام خمینی(ره) منزل آنها مملو ازجمعیت
بود و دهه فجر نیز آزادانه تلویزیون تماشا می کردیم.

حيات

ادامه ازصفحه 1

انعطاف پذیری برنامه پزشک خانواده از مهم ترین ویژگی های آن است

برنامه پزشک
خانواده و نظام
ارجاع از تحوالت
بسیار مهم و به
نوعی یک رفرم
در نظام سالمت
است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفتگوی
زنده برنامه کیمیای س�لامت ش��بکه اصفهان گفت:
انعطاف پذیری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
از مهم ترین ویژگی های آن است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی اف��زود :بعد از انقالب
اس�لامی تحوالت عمده ای در نظام سالمت کشور
ایجاد ش��د که مهمترین آنها استقرار شبکه بهداشت
و درم��ان بود و بعد از آن برنامه پزش��ک خانواده و
نظ��ام ارجاع از تحوالت بس��یار مهم و به نوعی یک
رفرم در نظام سالمت است.وی با اشاره به تاریخچه
پزش��ک خانواده تصریح کرد :ایده پزشک خانواده
از ایرانی��ان و بی��ش از یک هزار و صد س��ال پیش
توسط حکیم زکریای رازی مطرح شده است.
وی اظهار داش��ت :پزشک خانواده در دنیا بیش از
 70س��ال سابقه دارد و در کش��ور ما در برنامه سوم
توس��عه کش��ور موضوع تحول در نظام س�لامت با
محوریت پزش��ک خانواده طرح و ب��ه دنبال آن در
برنامه چهارم توس��عه صراحتاً در ماده  ، 91دولت را
موظف به اجرای برنامه پزشک خانواده کرده است.
وی با اش��اره به اینکه وزیر بهداشت بعد از آن که
در یکی از اجالس روس��ای دانشگاه علوم پزشکی
کش��ور خود را وزیر پزش��ک خانواده نامید ،اذعان

داش��ت :در راس��تای پیش��برد سیاس��ت ه��ای نظام
جمهوری اسالمی ،اجرای سیاست های ابالغی مقام
معظم رهبری ،حرکت در راس��تای اصول مرتبط در
قانون اساس��ی و همچنین اجرای برنامه پنجم توسعه
در جهت اصالح نظام سالمت کشور ،برنامه پزشک
خانواده شهری و نظام ارجاع اجرا می شود.
وی تاکید کرد :مرحله اول برنامه پزش��ک خانواده
در روستاها و در ش��هرهای زیر  20هزار نفر جمعیت
اج��را ش��د و اکن��ون در مرحل��ه دوم قرار اس��ت در
شهرهای باالی  20هزار نفر جمعیت کشور اجرا شود.
وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد ستاد اجرایی
و کمیته های مختلف برنامه پزش��ک خانواده و نظام
ارجاع در دانش��گاه ،تهیه برنام��ه عملیاتی و جدول
گانت ،برنامه ریزی و برگزاری جلس��ات آموزشی
توجیه��ی جه��ت پرس��نل ،مس��ئولین ،پزش��کان و
متخصصان دانش��گاه و سازمان ها و ادارات مختلف
و اطالع رسانی را از جمله برنامه های مختلف انجام
شده در این دانشگاه دانست.
رئیس س��تاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام
ارجاع در دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان با اشاره به
فراخوان خانواده ها جهت ثبت نام از مردادماه اظهار
داشت:لیست اسامی پزشکان تهیه شده و پس از تایید

سازمان های بیمه گر در اختیار مردم قرار می گیرد.
دکتر اعرابی با اش��اره به اینک��ه هر فرد می تواند در
طول س��ال  2بار پزش��ک خود را تغییر ده��د ،اذعان
داش��ت :هر پزش��ک در این طرح  500تا  2500نفر از
جمعیت ش��هری را تحت پوشش قرار می دهد و افراد
با ورود به این طرح از خدمات درمانی رایگان پزشک
خان��واده ای که به دلخواه خود انتخاب می کنند،
بهره مند می ش��وند و ع�لاوه بر ویزیت پزش��ک،
خدمات پیش��گیری و پاراکلینیکی با هزینه کمتر در
مراکز دولتی دریافت می کنند.
وی با اش��اره به اینکه هر یک از اعضاء خانواده نیز
می توانند پزش��ک خانواده خود را انتخاب کنند ،بیان
ک��رد :توصیه می ش��ود تمامی اعض��ای خانواده یک
پزشک خانواده انتخاب کنند.وی ضمن اشاره به اتخاذ
تدابیر الزم جهت مسافران و دانشجویان در این برنامه
گفت :به طور مثال مسافران می توانند در صورت لزوم
به اورژانس ها و مراکز پشتیبان مراجعه کنند و اگر در
اورژانس تشخیص داده شد که مراجعه بیمار ضروری
بوده تم��ام هزینه ها رایگان و در غیر اینصورت مقدار
کمی از هزینه های مراقبت از بیمار گرفته می شود.
دکتر اعرابی با اش��اره به اینک��ه کمتر از  5درصد
افراد در دو شهرس��تان کاشان و آران و بیدگل فاقد
بیمه درمانی هستند ،افزود :افرادی که تحت پوشش
هی��چ بیمه ای نیس��تند باید به س��ازمان بیمه خدمات
درمانی مراجعه و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی در پای��ان با اش��اره ب��ه اجرای ای��ن برنامه در
بسیاری از کشورهای پیش��رفته دنیا ،از تمام مردم به
ویژه همشهریان خواس��ت به این برنامه اعتماد کنند
و با استقبال و رغبت در ثبت نام آن شرکت کنند.
گفتنی اس��ت دکتر س��ید علیرضا مروجی ،معاون
بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در این
گفتگوی زن��ده رئیس دانش��گاه را همراهی کرد و
مصاحب��ه ی انجام ش��ده با ش��هروندان کاش��انی در
خصوص برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز در
این گفتگوی زنده پخش شد.

فراخوان خانواده ها جهت ثبت نام نزد پزشکان خانواده از مرداد ماه آغاز شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت:
فراخ��وان خانواده ه��ا جهت ثبت نام نزد پزش��کان
خانواده از مرداد ماه در دو شهرستان کاشان و آران
و بیدگل آغاز شد.
ب��ه گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر محمد حس��ین
اعرابی در جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده و نظام
ارجاع گف��ت :تاکنون  182پزش��ک عمومی و 84
پزشک متخصص در این برنامه ثبت نام کرده اند.
وی افزود :برنامه پزش��ک خانواده بهترین فرصت
قانون��ی برای ارائه خدمات س�لامت به کل جامعه و
تمرکز زدایی در این زمینه است.

وی گفت :مشارکت رسانه ها در اجرای موفقیت آمیز
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موثر است.
رئی��س س��تاد اجرایی برنامه پزش��ک خان��واده و
نظ��ام ارجاع دانش��گاه تاکید کرد :اطالع رس��انی و
انع��کاس پیرامون اهمیت و ض��رورت اجرای برنامه
پزش��ک خانواده و نظام ارجاع نه تنها بسترهای الزم
برای هموار کردن مس��یر اجرای این برنامه را فراهم
می کند بلکه محقق کننده ارتقای س��طح س�لامت
جامعه است.دکتر اعرابی ،ایجاد عدالت در سالمت
و کاه��ش هزینه ه��ا از جیب م��ردم را از مهم ترین
مزایای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانست.

وی با اشاره به تهیه و آماده سازی بستر الزم جهت
انجام برنامه پزش��ک خانواده توس��ط دانشگاه اظهار
داشت :اطالع رسانی ،تش��کیل کمیته های مختلف،
برنامه ریزی و برگزاری جلسات آموزشی -توجیهی
جهت مسئولین ،پرسنل ،پزشکان عمومی و متخصص
دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از جمله برنامه -
های مختلف انجام شده در این دانشگاه است.
الزم به ذکر اس��ت جلس��ه س��تاد اجرای��ی برنامه
پزش��ک خان��واده و نظام ارجاع ه��ر هفته با حضور
تمام��ی اعضاء و نمایندگان س��ازمان ه��ای بیمه ای
برگزار می شود.

کنترل بیماری های مشترک بین حیوان و انسان مستلزم هماهنگی بین بخشی است
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان با
اش��اره به اینکه  13تیرماه روز ملی مبارزه با بیماری -
های منتقله بین حیوان و انس��ان است ،گفت :کنترل
بیماری های مش��ترک بین حیوان و انس��ان مس��تلزم
همدلی و هماهنگی بین بخشی و برون بخشی و توجه
بیشتر مس��ئولین اس��ت .به گزارش خبرنگار وب دا،
دکتر س��ید علیرضا مروجی ضمن اشاره به اینکه همه
ساله برنامه هایی با هدف آگاه سازی ،حساس سازی
و جلب مش��ارکت جامعه و مس��ئولین در خصوص
عوامل ابتال به این بیماری ها برگزار میشود ،افزود:
بیم��اری های مش��ترک بین انس��ان و حی��وان طیف
گسترده ای از بیماریها را شامل میشود .
وی تصری��ح کرد :گروهی از ای��ن بیماری ها در
س��ال های اخیر به عنوان بیماری های نوپدید (مانند
تب خونریزی دهنده کریم��ه کنگو) ظهور کرده و
سالمت جامعه را در معرض تهدید قرار داده اند.
وی ادامه داد :س��رعت و سهولت انتقال جمعیت
دامی و انس��انی ،افزایش جمعی��ت و در نتیجه نیاز
گس��ترده به م��واد پروتئین��ی و غذایی ب��ر اهمیت
بیماری های فوق الذکر افزوده است.

دکتر مروجی اظهار داشت :بیماری تب خونریزی
دهنده کریمه کنگو نیز نوعی بیماری مش��ترک بین
انس��ان و حیوان اس��ت که مواردی از شیوع آن در
کش��ور گزارش شده اس��ت.وی گفت :بیماری تب
خونری��زی دهنده کریمه کنگو یک بیماری تب دار
ویروسی و خونریزی دهنده است که از طریق گزش
کنه و ل��ه نمودن و یا تماس با خون یا ترش��حات یا
الشه دام و انسان آلوده منتقل می شود.
وی اف��زود :ش��روع ناگهان��ی تب ،س��ردرد ،درد
عضالنی در طی سه روز و پس از  3روز و خونریزی
در پوست به خصوص در قسمت باالی بدن در طول
خطوط زیر بغل��ی ازعالئم بیم��اری تب خونریزی
دهنده کریمه کنگو اس��ت.وی ،گزیده شدن توسط
کنه آلوده ،تماس با خون و مواد آلوده کننده دام
( امحاء و ترش��حات ،بافت ها و  )...و تماس با خون
و مواد آلوده کننده بیمار (مانند کار در بیمارس��تان)
از راه های انتقال این بیماری بیان کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان،
دامداران ،شیردوشان (زنان روستایی) ،دامپزشکان،
قصابان ،س�لاخان ،کارگران کشتارگاه ها و دباغان

و پرسنل بهداش��تی درمانی از گروه های در معرض
خطر این بیماری بیان کرد.
دکت��ر مروج��ی ،انج��ام اقدام��ات ذی��ل جه��ت
پیش��گیری از ابتالء به بیم��اری تب خونریزی دهنده
کریمه کنگو را ضروری دانست:
-1گوشت مصرفی خود را از فروشگاه های مجاز
که مورد تایید با مهر دامپزشکی هستند ،تهیه نمایید.
 -2از خریداری گوشت های کشتار غیربهداشتی
(معابرعمومی) خودداری کنید.
 -3در هن��گام قطعه قطعه کردن گوش��ت حتماً از
دستکش استفاده نمایید.
 -4از کشتار دام در معابر عمومی ( ورود حجاج و
عتبات عالیات ،مراسم مذهبی و  )...جدا ً پرهیز نمائید.
 -5گوش��ت تا  24س��اعت و جگر نی��ز باید تا 48
س��اعت در داخل یخچال نگهداری و س��پس آن را
خوب پخته و مصرف کرد.
 -6در ص��ورت وجود عالئم��ی نظیر تب ناگهانی
و سردرد ،درد عضالت س��ریعاً به نزدیکترین مرکز
بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه و یا با
شماره تلفن  5420020تماس حاصل فرمایید.

پایان عملیات مبارزه با مخزن و ناقل سالک

بازدید مسئولین دانشگاه از سه بیمارستان تهران

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از پایان عملیات مبارزه با بیماری
سالک در س��ال جاری خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی گفت:
در راس��تای کنترل بیماری س��الک طبق برنامه عملیاتی تدوین شده از سوی دانشگاه،
عملیات مبارزه با مخزن (موش صحرایی) در مناطق آلوده روس��تایی کاش��ان ش��امل
آبشیرین و سن سن در مساحت 1800هکتار طی دو مرحله (در اردیبهشت و خرداد)
و همچنین عملیات مبارزه با ناقل بیماری سالک (سمپاشی) در سطحی بالغ بر300000
متر مربع در مناطق شهری راوند ،فین و مرکز فاطمیه زیدی انجام گرفت.
وی تصری��ح ک��رد :عملیات طعمه گ��ذاری در مناطق آران و بی��دگل نیز طی 2
مرحله درهمان زمان در مناطق روستایی ابوزیدآباد و حاشیه شهر آران وبیدگل در
مساحت  2500هکتار انجام ش��د.وی اظهار داشت :مبارزه و کنترل بیماری سالک
جز با همکاری مردم و سازمانهای مرتبط امکان پذیر نیست و هر اقدامی که تاکنون
انجام شده پیرامون کنترل این بیماری بوده است.

گروهی  20نفره متشکل از مسئولین اورژانس ها ،مدیران و مترون های بیمارستانهاو
دفاتر خدمات پرستاری دانشگاه پس از آموزش تریاژ به روش شاخص شدت فوریت
( )ESIاز سه بیمارستان نمونه حضرت رسول اکرم (ص) ،سینا و شهداء تجریش تهران
بازدید کردند.به گزارش خبرنگار وب دا ،سرپرست اورژانس های پیش بیمارستانی و
بیمارستانی دانشگاه ضمن بیان این مطلب گفت :این بازدید به منظور آشنایی با فضای
فیزیکی ،فرآیندها (سیستم تریاژ) و تجهیزات موجود در اورژانس های بیمارستان های
حضرت رسول اکرم (ص) ،سینا و شهداء تجریش تهران انجام شد.
دکتر ابوالفضل شجاعی با اشاره به اینکه این بازدیدها در تبادل اطالعات و تجربیات
بسیار موثر است ،افزود :اینگونه بازدیدها در تغییر نگرش مسئولین بیمارستانها برای به
کارگیری سیستم های جدید و پیشرفته در اورژانس ها بسیار موثر است.
دکتر شجاعی در پایان نتیجه این بازدید را رضایت بخش دانست و اظهار امیدواری
کرد :چنین بازدیدهایی تداوم پیدا کند.

ادامه ازصفحه 1
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بازدید تیم ارزشیابی شورای
آموزش پزشکی عمومی وزارت
بهداشت از دانشگاه

ارزش��یابی برنام��ه ه��ای آموزش��ی دوره دکتری
عموم��ی پزش��کی ،بررس��ی عملکرد دانش��کده در
خصوص میزان رعایت آیین نامه ها و دستورالعملها،
پیاده سازی اس��تانداردها ،اجرای طرح درس جدید
ابالغ ش��ده ،پیگی��ری نتایج اقدامات دانش��کده در
جهت رفع نواقص اعالم شده در گزارش ارزشیابی
قبلی و بررس��ی نتایج ارزیابی درونی برنامه پزشکی
عمومی دانش��کده پزشکی دانش��گاه علوم پزشکی
کاشان از اهداف این بازدید است.
دکت��ر ابوالفضل محمدی با اش��اره ب��ه اینکه این
بازدیدها در راس��تای ارتقاء س��طح آموزش است،
افزود :محور اصلی بحث ،اطالع رسانی درخصوص
تب��ادل اطالعات بین دانش��کده پزش��کی و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
وی تصریح ک��رد :امیدوارم با همکاری مس��ئوالن و
اساتید به اعتباربخشی که یکی از اولویت های وزارتخانه
است دست یافته و در جهت گسترش و ارتقای کیفیت
برنامه های آموزشی پزش��کی عمومی و اهداف متعالی
نظام مقدس جمهوری اسالمی گام برداریم.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در ادامه جلس��ه اعضای تیم
ارزش��یابی وزارت متب��وع ضم��ن بازدی��د از گروه
های عل��وم پایه و بالینی به ارزیاب��ی کمی و کیفی،
بررسی کفایت منابع و تجهیزات آموزشی و کمک
آموزش��ی برنامه اصالح��ات و بحث و تب��ادل نظر
پیرامون آموزش پزشکی عمومی از طریق برگزاری
نشست مشترک با اعضای هیأت علمی و دانشجویان
دانشکده پزش��کی پرداختند و از نزدیک در جریان
نقاط قوت و ضعف برنامه قرار گرفتند.
گفتنی است در پایان بازدید ،اعضای تیم ارزشیابی
وزارت بهداش��ت و همچنین مس��ئولین دانش��کده و
دانش��گاه نتایج ای��ن بازدید را مثب��ت و مفید ارزیابی
کردند و اظهار امیدواری کردندکه بتوان از آن جهت
پیش��برد و تعال��ی برنامه آموزش پزش��کی در س��طح
دانشکده و همچنین در سطح کشور استفاده کرد.
ادامه ازصفحه 1

 8درصد ساکنان شهرها و  6درصد
روستاییان باالی  30سال کشور
دیابت دارند

وی همچنین ب��ه برنامه وارنیش فلوراید برای کلیه
دانش آموزان  12 -6س��اله از مهرماه اش��اره کرد و
اف��زود :با انجام ای��ن برنامه ظرف چند س��ال آینده
کودکی با پوسیدگی دندان وجود نخواهد داشت.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت دانش��گاه علوم کاش��ان به
عنوان یکی از دانش��گاههای منتخب در برنامه های
غربالگری س��رطان سینه و دیابت ش��هری از سوی
وزارت بهداشت معرفی شده است.
«بیماری فنیل کتونوریا» ی��ا «پیکییو(»)PKU
از جمله بیماریهای متابولیک ارثی است که باعث
ایج��اد عقب ماندگی ذهنی در کودکان می ش��ود.
این بیماری ،نوعی اختالل متابولیک ارثی است که
از پ��در و م��ادر به فرزند منتقل میش��ود و به علت
کمبود نوعی آنزیم کبدی (برای تبدیل اس��یدآمینه
فنیل آالنین به تیروزین) در نوزاد بهوجود می آید.
ادامه ازصفحه 1

برنامه پزشک خانواده از نیمه دوم
شهریور ماه اجرا می شود

وی در پای��ان تاکید کرد :با طبقه بندی و تقس��یم
ش��هر به چند منطق��ه ،از تمرکز پزش��کان در نقاط
مرکزی ش��هر کاسته می ش��ود به طوریکه دسترسی
به پزشک منتخب در منطقه خود امکان پذیر خواهد
بود و دسترس��ی مردم به خدم��ات تخصصی و فوق
تخصصی در قالب نظام ارجاع تسهیل می یابد.
الزم به ذکر است اعضاء حاضر در جلسه گزارشی
از فعالیت های کمیته مربوط به خود را ارائه کردند.
گفتنی است جلس��ه س��تاد اجرایی برنامه پزشک
خان��واده و نظام ارج��اع هر هفته با حض��ور تمامی
اعضاء و نمایندگان س��ازمان های بیمه ای در س��تاد
مرکزی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان برگزار می
ش��ود.عالقمندان می توانند جهت کس��ب اطالعات
بیشتر به مراکز بهداش��تی درمانی ،سازمان های بیمه
ای و یا پورتال دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان به
آدرس www.kaums.ac.irمراجعه کنند.

برگزاری یکصد و هجدهمین نشست
شورای برنامه ریزی و توسعه استان

یکصد و هجدهمین نشس��ت ش��ورای برنامه ریزی و
توسعه اس��تان با حضور اس��تاندار و کلیه اعضا از جمله
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،روز شنبه 91/4/24
تشکیل ش��د.در این جلس��ه پیرامون مصوبات کارگروه
تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی از جمله واگذاری
زمی��ن بلوار ام��ام رضا برای بیمارس��تان  280تختخوابی
کاش��ان و بودجه س��ال  91دس��تگاههای اجرایی استان
بحث و بررسی به عمل آمد و تصمیماتی اتخاذ گردید.

3

حيات
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

اولین جلسه کمیته دانشگاهی برنامه کنترل سرطان پستان برگزار شد

اولین جلسه کمیته دانشگاهی برنامه کنترل سرطان
پستان با حضور رئیس دانش��گاه روز دوشنبه مورخ
 91/4/5در س��الن ش��هداء س��تاد مرکزی دانش��گاه
برگ��زار ش��د.به گ��زارش خبرن��گار وب دا ،رئیس
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در این جلسه ضمن
تبریک اعیاد ش��عبانیه گفت :دانش��گاه در راس��تای
پیش��برد و اجرای برنامه کنترل سرطان پستان از تمام
توان خود استفاده می کند.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،تش��ویق ،فرهنگ -
سازی ،آموزش و آمادگی الزم در اجرای برنامه را
از اولویت های این برنامه مطرح کرد.
وی ،ب��ر خری��د تجهی��زات الزم و تش��کیل
کارگروههای کارشناس��ی برای تسهیل و مشخص
نمودن فرآیندها برای اجرای برنامه تاکید کرد.
وی با تاکید بر تشکیل کمیته پایش و نظارت برای
اجرای برنامه با کیفیت بیش��تر افزود :با تش��کیل این
کمیته نقاط قوت و ضعف برنامه مشخص می شود.
وی با اش��اره به اینکه پوش��ش تمام اهداف برنامه
نیازمند برنامه ریزی و طراحی کلی اس��ت ،تصریح
کرد :س��رطان پس��تان به یک معضل مهم در جامعه
تبدیل ش��ده اس��ت.وی در پایان با اش��اره به اجرای
برنامه کنترل س��رطان پس��تان در دانش��گاه که جزء
معدود دانشگاه هاست ،خواستار همکاری واحدهای
مختلف درجهت هرچه بهتراجراشدن این طرح شد.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان نیز در این جلسه گفت :آش��نایی اعضاء با برنامه غربالگری
سرطان پستان در دانشگاه ،مشارکت ،همکاری و ارائه نقطه نظرات در این زمینه از اهداف این جلسه است.
دکتر س��ید علیرضا مروجی با اشاره به اینکه امکانات نرم افزاری (تغییر نگرش) و سخت افزاری (تجهیزات)
برای اجرای برنامه مورد نیاز است ،افزود :فرهنگ سازی زمینه ساز تداوم اجرای این برنامه است.
کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در ابتدای این جلسه گفت:
سرطان پستان سومین عامل مرگ در ایران و دومین عامل مرگ در کاشان محسوب می شود و براساس گزارشات
اولیه نظام ثبت مرگ کشور ساالنه بیش از  30000نفر از بیماران سرطانی جان خود را از دست میدهند.
دکتر مرتضی پنجه شاهی افزود :هزینه درمان ساالنه سرطان در کشور بیش از  700میلیون دالر برآورد شده
که بیش از  70درصد آن را بیماران و مابقی (کمتر از  30درصد) توسط دولت پرداخت میشود.
وی تصری��ح کرد :تق��دم برنامه ها و فعالیت های پیش��گیری بر درم��ان و تقدم برنامه های درمان س��رپایی
به درمانهای بس��تری ،کاهش هزینه های تحمیل ش��ده ب��ر مردم ،کاهش نابرابری در توزیع س�لامتی ،کاهش

معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

نابرابری در تأمین منابع مالی نظام س�لامت ،حفظ و
تعمیق دس��تاوردهای نظام سالمت ،جلب حمایت و
مشارکت سیاستگذاران کشوری و جلب حمایت و
مشارکت های مردمی و نهادهای خیریه از سیاستهای
کلی برنامه پیشگیری و کنترل سرطان پستان است.
وی با اش��اره به اینکه کاهش بار ناش��ی از سرطان
پستان در کاشان به عنوان هدف کلی کنترل سرطان
پستان در کاشان است ،اظهار داشت :کاهش مرگ
ناشی از سرطان پستان ،بهبود کیفیت زندگی مبتالیان
به س��رطان پستان و کاهش نابرابری در افزایش بقا و
بهب��ود کیفیت زندگی بیماران از اهداف اختصاصی
این برنامه است.
وی ،گ��روه ه��دف برنامه را غربالگری دو س��ال
یکب��ار کلی��ه بانوان  69-40س��ال و آم��وزش زنان
 39-20ساله در خصوص معاینه خودآزمایی پستان
ساکن در مناطق شهری و روستایی کاشان و آران و
بیدگل عنوان کرد.
دکتر پنجه ش��اهی ادامه داد :در ای��ن برنامه بانوان
گروه هدف دانشگاه پس از اخذ شرح حال و ارزیابی
خطر ،مورد معاینه فیزیکی توس��ط پزش��ک زن و یا
مامای خانواده آموزش دیده قرار می گیرند و سپس
برای ماموگرافی به رادیولوژیست معرفی میشوند.
الزم به ذکر اس��ت در صورت تش��خیص بیماری،
فرد جهت درمان به سطوح تخصصی ارجاع می شود.

به مناسبت روز جهانی جمعیت:

تنظیم خانواده منجر به ارتقای بهداشت و توسعه انسانی می شود

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
گف��ت :تنظیم خان��واده منجر به ارتقای بهداش��ت و
توسعه انسانی می شود.
دکتر س��ید علیرضا مروجی در گفتگو با خبرنگار
وب دا با اشاره به ش��عار امسال روز جهانی جمعیت
«دسترس��ی همگانی ب��ه خدمات س�لامت خانواده
وب��اروری» افزود :بنابراین دس��تیابی ب��ه خدمات با
کیفی��ت و کمیت مناس��ب تنظیم خان��واده که جزء
اصلی بهداش��ت باروری اس��ت را می توان از جمله
حقوقی برش��مرد که خانواده ها در راستای دستیابی
به اهداف سالمت باروری نیازمند به آن هستند.
وی تصری��ح کرد :تنظی��م خان��واده ،بخش اصلی
بهداشت باروری و کلید بهداشت و سالمت مادران،
کودکان ،خانواده ها ،اجتماعات و جوامع است.
وی ،با بیان اینکه افزایش فاصله بین بارداری ها تا 36
م��اه می تواند از مرگ  1/8میلیون کودک جلوگیری
نمای��د ،تاکید کرد :تحقیقات نش��ان م��ی دهد تنظیم
خانواده می تواند مرگ مادران را تا یک سوم کاهش

داده و از مرگ نوزادان تا  20درصد جلوگیری کند.
وی ب��ا اش��اره به اهمی��ت تنظیم خان��واده در دو بعد
خان��واده وجامعه اظهار داش��ت :تنظی��م خانواده در
مقیاس خانوادگی ،وسیله ای برای فاصله گذاری بین
فرزندان و تعیین تعداد فرزندان است.
معاون بهداش��تی دانش��گاه اذعان داشت :برخالف
برداشت عمومی ،برنامه های تنظیم خانواده و جمعیت،
منحص��ر و محدود به کنترل باروری در زن نیس��ت و
ابعاد مه��م تری نظیر جنبه های بهداش��تی ،اجتماعی،
اقتصادی ،حقوقی ،روانی و فرهنگی را شامل می شود
که به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند.
دکتر مروجی ضمن اش��اره به اینکه اهداف برنامه
تنظیم خانواده در راس��تای قادر س��اختن خانواده ها
ب��ه تصمیم گیری آگاهان��ه و آزادانه درباره انتخاب
تعداد فرزن��دان ،فاصله گ��ذاری بین ب��ارداری ها،
انتخاب زمان بارداری و فرزندآوری با رعایت و در
نظر گرفتن اصول س�لامت و سالمت باروری است،
گفت :بدیهی است با کاهش بارداری های ناخواسته

و پر خطر ،می توان سالمت مادر ،کودک ،خانواده
و جامعه را افزایش داد.
وی با بیان اینکه حق دسترسی به اطالعات صحیح
درباره سالمت باروری یکی از حقوق اولیه ای است،
افزود :وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
در راس��تای تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران
نسبت به تحقق این حق اقدام نموده است.
وی تصری��ح ک��رد :حق دسترس��ی ب��ه خدمات
س�لامت ب��اروری ،انتخ��اب روش پیش��گیری از
بارداری و برخورداری از دامنه وس��یع و متنوعی از
روش های س��الم ،اثر بخش و بی خطر پیشگیری از
بارداری از حقوق بسیار مهمی است که مرگ و میر
مادران و عوارض ناشی از آن را کاهش می دهد.
وی اظهار داشت :برنامه تنظیم خانواده بخش مهمی
از مراقبت های بهداش��تی ،مخصوصاً بهداشت مادر و
ک��ودک را تش��کیل داده و افراد را ی��اری می دهد تا
از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری کرده ،زمان تولد
فرزند خویش را با سن و شرایط دیگر خود تطبیق داده

و آگاهانه درباره تعداد فرزندانشان تصمیم بگبرند.
وی اذعان داش��ت :اه��داف برنامه تنظی��م خانواده
صرفا کنترل جمعیت نمی باشد و صراحتاً در راستای
سالمت مادر ،کودک و خانواده است.
دکتر مروجی ،این اهداف را به شرح ذیل بیان کرد:
-1کاهش مرگ و میر مادران
 -2کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان
-3جلوگیری از سوء تغذیه مادر وکودک
 -4جلوگی��ری از زایم��ان های زود هن��گام و دیر
هنگام و کاهش بیماری های ژنتیکی
 -5جلوگیری از حاملگی های ناخواس��ته و س��قط -
ه��ای عمدی و عواق��ب حامله ،نظیر وق��وع بیماری،
معلولیت و مرگ
 -6جلوگیری از بارداری های پرخطر
 -7فراه��م نم��ودن زمین��ه مس��اعد برای س�لامت
جسمانی مادر و روانی خانواده
 -8برخورداری از سطح زیستی مناسب و تعلیم و تربیت
و افزایش میزان مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی
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این کت��اب در مورد
ریز مغ��ذی ه��ا ،ایدز،
سرطانها ،س��وختگیها،
جراح��ی ه��ا ،اقدامات
ترمیم��ی ،تروما ،چاقی،
بیم��اری ه��ای کبدی،
ترانس��پالنت ارگانهای
ب��دن ،بیماریهای کلیه و
پانک��راس و مواردی از
این قبیل می باشد.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)

«گامي در مسير»

(خودسازي و عرفان براي جوانان)

(چگونه؟)
اي��ن اولي��ن س��والي
اس��ت ك��ه ب��راي همه
آنان ك��ه در پي (كمال
اخالقي ،خودس��ازي و
س��عادت ابدي) هستند
و مي خواهند به فلس��فه
و راز خلق��ت انس��ان و
بعثت رس��والن دس��ت
يابند ،مطرح است .
خوب ش��دن ،پاك زيستن و س��الك راه حق گشتن
براي همه ميسر است .پس راهي هم براي براي پيمودن
و رس��يدن هس��ت .اين (راه و راهنما) را بايد شناخت و
گام در راه نهاد(( ،گامي درمسير))!
وقتي بهش��ت را چشم انداز ما قرار مي دهند و ما را به
آن فرا مي خوانند ،پس مي توان بهشتي شد و از دوزخ
رست(.جواني) هم بهترين فصل رسيدن به خود باوري
و خداباوري و اصالح نفس اس��ت ،هم خطرناك ترين
دوران كه پرتگاهها و لغزشهاي بسياري سر راه است و
دزدان ايمان و رهزنان دل در كمين اند و غفلت ،آدمي
را تا قعر جهنم و دوزخ ابدي مي برد.
ولي ...آينه دل جوانان ش��فاف است و خلق و خويي
تربيت پذير دارند .اين نقطه قوت را بايد قدر دانس��ت و
از آن بهره ب��رد .جهت گيري مطالب در كتاب حاضر،
جوانان بوده و هدف ،اين بوده اس��ت كه اين مخاطبين
عزيز ،با زباني ساده و خودماني ،با معارف واال و ژرف
مكتب در زمينه خودس��ازي و س��لوك و عرفان آش��نا
ش��وند .از اين رو ،با آنكه محتواي اين نوشته ها عمدتاً
معارف��ي برگرفته از آيات ق��رآن و احاديث معصومين
عليهم الس�لام و معارف دين مي باش��د ام��ا در زبان و
قالب استفاده شده ،اصولي چون:كوتاهي مطالب ،تنوع
موضوعات ،رواني و س��ادگي قل��م و لحن صميمي و
خودمان��ي مراعات ش��ده اس��ت .اين مجموع��ه ،براي
جوانان شيفته تهذيب نفس و عالقمند به تربيت روحي
و اخالقي خويش « گامي درمس��ير» اس��ت البته هرچند
اين راه چندان هم بي خطر و آسان نيست.
كتاب «گامي در مسير خودس��ازي و عرفان جوانان»
نوش��ته جواد محدثي و از سري انتشارات بوستان كتاب
بوده و در مجموع��ه كتابخانه هاي نهاد نمايندگي مقام
معظم رهبري در دانشگاه موجود مي باشد.

معرفي سايت
www.medtube.ir

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر ،نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در کاشان و آران وبیدگل دایر شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت:
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه پیشگیری
از اعتی��اد ب��ه همت دانش��گاه عل��وم پزش��کی ،نیروی
انتظامی ،سازمان بهزیستی،فرمانداری و اداره فرهنگ و
ارشاد اس�لامی در شهرستانهای کاشان و آران وبیدگل
به تفکیک دایر شد.
به گ��زارش خبرن��گار وب دا ،دکتر س��ید علیرضا
مروجی ،هدف از برپایی این نمایش��گاه هارا آش��نا
ک��ردن خان��واده ها و جوان��ان با انواع م��واد مخدر،
عوارض آن و راه های پیشگیری از اعتیاد دانست.
وی ،اقدامات انجام ش��ده در این نمایشگاه ها را به

ادامه ازصفحه 1

شرح ذیل بیان کرد:
 .1برگ��زاری کالس های آموزش��ی در رابطه با
تاریخچ��ه مواد مخدر و انواع جاس��ازی های مواد
در اشیاء
 .2پخش کلیپ های اعتیاد و جوانان
 .3توزیع بروشورها و پمفلت های اعتیاد
 .4توزیع کتاب های سیگار و اعتیاد
 .5برگزاری مسابقه
 .6اطالع رس��انی در مورد ایدز و سایر بیماری های
ناشی از مواد مخدر تزریقی
 .7بازی مار و پله برای کودکان به همراه جوایز

ادامه ازصفحه 1

مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه

برگزاري همایش «عزم ملی ،رمز پیشگیری از اعتیاد» در دانشگاه

حال با توجه به این اوضاع و احوال ،تدبیر شما اساتید برای مقابله با این اتفاقات چیست؟ جوانان ما امانت های
الهی هستند و نباید فقط به آموزش های علمی قناعت کرد .بلکه جوانان به ارشاد و آگاهی نیاز دارند .
حضرت آیت ا ...نمازی با اشاره به ضرورت برگزاری طرح ضیافت اندیشه اظهار داشتند :این دوره ها و مباحث اصلی
نگاه نافذ اس��اتید به معارف الهی ،مبدأشناسی و معاد شناس��ی است ،چنانچه بشریت این دو موضوع را درک کند سراغ
چیز دیگری نمی رود.ایش��ان ضمن اش��اره به سخن گرانبهای پیامبر اکرم (ص) «گرامی ترین دانش ها معرفت ا ...است»
گفتند :گناه و فس��اد معلول این اس��ت که ما خدا را به درس��تی نشناخته ایم و اگر کسی ذات اقدس ربوبی را درک کرد
س��راغ چیزهای بیهوده نمی رود.ایشان افزودند :جوانان و دانشجویان سرمایه آینده نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند
و اگر درس��ت تربیت ش��وند نظام ما آینده خوبی خواهد داشت.رئیس دانش��گاه نیز در ابتدای این مراسم ضمن تبریک
حلول ماه مبارک رمضان و خیر مقدم به اساتید و فرهیختگان دانشگاههای کاشان ،این ماه مبارک را فرصت و ایام بسیار
گرانقدری در راستای تزکیه نفس دانست.دکتر اعرابی با اشاره به ضرورت برگزاری طرح هایی همچون ضیافت اندیشه
گفت :از آنجایی که روش و منش اس��اتید برای دانش��جویان الگو و سرمشق می باشد ،اس��اتید باید علم خود را به روز
کنند همچنان که دشمنان اسالم و انقالب ،خودشان را به روز می کنند و این یکی از مهمترین رسالتهای اساتید است.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز در این مراسم برنامه های این طرح را تشریح کرد.
حجت االسالم شاه فضل با اشاره به رشد  30درصدی شرکت کنندگان در طرح ضیافت اندیشه افزود :تعداد 202
نفر از اساتید دانشگاههای شهرستان کاشان در این طرح شرکت کرده اند که از این تعداد  156نفر آقا و  44نفر خانم
هستند .وی ،با بیان اینکه  150نفر از اساتید شرکت کننده در این طرح دارای مدرک دکترا و  41نفر از آن ها دارای
مدرک کارشناسی ارشد می باشند ،تصریح کرد :بیشترین اساتید به ترتیب از دانشگاه کاشان ( 98نفر) ،علوم پزشکی
( 86نفر) ،آزاد ( 5نفر) ،پیام نور ( 4نفر) ،صنعتی بهبهان ( 2نفر) و تهران ( 1نفر) در این طرح شرکت کرده اند.

وی بیان کرد :مساجد و حوزه های علمیه بهترین ظرفیت و پتانسیل را برای پیشگیری از اعتیاد دارند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان نیز در این همایش گفت :معضل اعتیاد به مواد مخدر
یک معضل جهانی است.س��رهنگ حسین زاده با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و واقع شدن در همسایگی
دو کشور عمده تولید کننده مواد مخدر افزود :سن مصرف مواد مخدر در کشور ما کاهش یافته است.
وی ،اساس��ی تری��ن معضل اعتیاد را از هم پاش��یدگی کانون خانواده عنوان و تصری��ح کرد :کاهش امنیت
اجتماعی و فرهنگی ،فقر ،فحشا ،و تحمیل هزینه های گزاف اقتصادی به دولتها از دیگر پیامدهای مصرف مواد
مخدر در جامعه است.وی با اشاره به اینکه مجازات مجرمان تنها راه مبارزه با گسترش تولید ،توزیع و مصرف
مواد مخدر نیست ،تاکید کرد :در زمینه مقابله با اعتیاد باید تقاضا به مواد مخدر را کاهش داد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت :با مس��ئله مجازات مخالف نیست اما با
توجه به اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهای پیشگام در عرصه مقابله با مواد مخدر به حساب
می آید باید راهکارهای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد.س��رهنگ حس��ین زاده با اش��اره به اینکه  90درصد
معتادین به مواد مخدر ابتدا از سیگار شروع می کنند ،ادامه داد :بیش از  50درصد معتادان ایرانی بین  17تا 30
س��ال سن دارند و خودنمایی ،کنجکاوی و ناآگاهی مهم ترین علت های گرایش جوانان و نوجوانان به سمت
مصرف مواد مخدر است.
وی گفت :افزایش س��طح آگاهی همگانی ،شناسایی و برخورد با تولید کنندگان مواد مخدر ،تجدیدنظر در
بعضی از قوانین ،کاهش دسترس��ی به مواد مخدر ،کاهش تقاضا در جامعه ،توزیع عادالنه ثروت ،تحکیم بنیان
خانواده ،ایجاد محیطی سالم ،افزایش تفریحات سالم و ورزش از جمله عوامل مهم در مبارزه با این پدیده شوم
است.وی در پایان تاکید کرد :بحران های ملی ،عزم ملی را طلب می کند.

مدتی��وب (بان��ک جام��ع و تخصص��ی فیل��م
پزشکی) :اولین بانک تخصصی ویدئوی پزشکی
ایران و مرجع تخصصی فیلم های پزشکی
پوشش موضوعی :آموزش جراحی ،ارتوپدی،
ارولوژی و نفرولوژی ،اندوس��کوپی مری ،معده
و اثنی عش��ر ،پاتول��وژی ،جراحی بیم��اری قوز
قرنیه توس��ط پیوند الیه ای ،جراحی همزمان آب
مروارید و آب س��یاه ،چشم پزشکی ،ریه ،زالوی
چس��بیده به منطقه  sub glottisحنجره ،معرفی
کولونوسکوپی

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی جهت
صدور احکام سال  91کارکنان دانشگاه

کارگاه آموزش��ی توجیهی جهت صدور احکام
س��ال  91کلی��ه کارکنان دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان روز چهارشنبه مورخ  91/4/14در دانشکده
پیراپزش��کی دانش��گاه برگ��زار ش��د.به گ��زارش
خبرنگار وب دا ،سرپرست مدیریت توسعه و منابع
انسانی دانش��گاه ضمن بیان این مطلب گفت :کلیه
کارگزین ها و مس��ئولین صدور اح��کام کارکنان
در واحده��ای مختلف دانش��گاه در ای��ن کارگاه
حضور داشتند.محمد واحدی پور افزود :آموزش،
بررس��ی و توضیح بخش نامه ه��ای افزایش حقوق
و مزایا س��ال  91مصوبه هیات وزیران و مفاد آیین
نامه اداری و اس��تخدامی کارکنان غیر هیأت علمی
دانشگاه از موضوعات این کارگاه بود.وی تصریح
ک��رد :در ای��ن کارگاه احکام کارکنان بر حس��ب
بخشنامه های مذکور صادر شد.
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

انتصابات تير ماه 1391
•آقایان دکتر افش��ین احمدوند ،دکتر فرجی
پور،دکتر عطارد ،دکترحس��ین غنی  ،دکتر علی
عظیم��ی و خان��م دکتر فریب��ا مینایی ب��ه عنوان
اعضای کمیته دانش��گاهی مراقبت بیماری های
منتقله از آب و غذا از تاریخ 91/4/31
•آقای رضا کردی به عنوان عضو دانش��گاهی
کرسیهای آزاد اندیشی دانشگاه از تاریخ91/4/26
•آقای دکترس��ید علیرضا مروجی به عنوان عضو
و دبی��ر کمیت��ه دانش��گاهی برنامه کنترل س��رطان
پس��تان و آقای��ان دکت��ر محم��ود س�لامی ،دکت��ر
احم��د خورش��یدی ،دکت��ر مرتضی پنجه ش��اهی،
دکت��ر داوود خیرخ��واه ،دکتر غالمعل��ی حمیدی،
دکترمجید احسانی  ،دکتر حمیدرضا طاالری،دکتر
مصطفی س��روی زاده،دکتر حس��ن حلواچی ،سید
مهردادجزای��ری و خانمه��ا دکتر زه��را نخی ،دکتر
خامه چیان ،نوشین موسوی ،حمزه ای ،فاطمه عباس
زاده به عنوان اعضای این کمیته از تاریخ 91/4/23
•آقای دکتر عبدالحس��ین داوود آبادی عضو
کارگروه بررس��ی توانایی علم��ی هئیت اجرایی
جذب دانش��گاه در رش��ته تخصص��ی جراحی
عمومی به مدت یک سال از تاریخ 91/4/13
•آق��ای دکت��ر مهردادفرزندی پ��ور به عنوان
رئی��س کمیته آم��وزش و توانمندس��ازی منابع
انسانی دانشگاه از تاریخ 91/4/11
•آقای دکتر محمود س�لامی ب��ه عنوان رئیس و
عضو کمیته مسکن دانش��گاه و آقایان دکتر مهرداد
فرزندی پور و دکتر علی اصغرزاده به عنوان اعضای
این کمیته به مدت یک سال از تاریخ 91/4/11
•خان��م زه��را تقربی ب��ه عن��وان مدیر گروه
آموزش پرستاری در مدیریت بهداشت به مدت
دوسال دیگر از تاریخ 91/4/10
•آقای محمد افشار به عنوان مدیر گروه اتاق عمل
دانشگاه به مدت دو سال دیگر از تاریخ 91/4/10
•خان��م فاطم��ه عب��اس زاده به عن��وان مدیر
گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی به مدت
دوسال از تاریخ 91/4/8
•آقای علی درودگر به عنوان عضو ش��ورای
مرکزی امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه به
مدت یک سال دیگر از تاریخ 91/4/4
• خان��م دکتر نگین مس��عودی عل��وی به عنوان
عض��و ش��ورای سیاس��تگذاری پژوه��ش در نظام
سالمت دانشگاه به مدت دو سال از تاریخ 91/4/4
• آقای دکتراحمد خورشیدی به عنوان عضو
س��تاد اجرایی نظام ارجاع و پزشک خانواده در
مناطق شهری سطح دانشگاه از تاریخ 91/4/4
• آقایان دکتر مهدی رجبی ،احمدرضا لطف
آبادی،مرتض��ی عبدالوند،محم��د جهان��دار و
خانمه��ا دکتر مازوچی ،طیبه اله وردیان،فرش��ته
زم��ان دار به عنوان اعضای کمیته قرآن و عترت
دانشگاه به مدت دو سال از تاریخ 91/4/30
• خانم دکتر طاه��ره مازوچی به عنوان عضو
و دبیر ش��ورای تخصصی فرهنگ��ی و اجتماعی
دانش��گاه و آقایان دکترمحمود س�لامی ،دکتر
مهدی رجبی،حجه االس�لام والمس��لمین ش��اه
فضل،علیرضا کاش��انی نژاد ،مرتض��ی عبدالوند
و محمدجهاندار به عنوان اعضای این ش��ورا به
مدت دو سال از تاریخ 91/4/30
•آقای��ان دکتر نس��اج ب��ه عنوان کارش��ناس
ام��ور دارویی،دکتر حمیدرض��ا ناظری به عنوان
کارش��ناس امور پزش��کی ،حمیدرض��ا فرحدل
به عن��وان کارش��ناس امور پرس��تاری ،احس��ان
مقدس��یان به عنوان نماینده سازمان بیمه خدمات
درمانی،مهدی توکلی به عنوان کارش��ناس امور
مالی،جالل دس��تان به عن��وان کارش��ناس امور
تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی ،مصطفی جوادی
مقدم به عن��وان کارش��ناس ام��ور اداری،جواد
س��لمانی به عنوان کارش��ناس بهداش��ت محیط،
حس��ن دلخواه به عنوان کارش��ناس آزمایشگاه،
س��ید مجتبی ش��فیعی مطهر و مهدی رضایی به
عنوان کارش��ناس امور تاسیس��ات،خانمها فاطمه
مدنی به عنوان نماینده س��ازمان تامین اجتماعی،
افس��انه همتی به عنوان کارش��ناس امور مامایی،
اکرم واحدی به عنوان کارشناس آمار و مدارک
پزشکی تیم ارزشیابی بیمارستان دانشگاه به مدت
دو سال از تاریخ 91/4/30

کشف  5تن گالب تقلبی در جاده قمصر
کارش��ناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه گفت:
 5ت��ن گالب تقلبی با پروانه س��اخت جعلی در یک
کارگاه متروکه واقع در جاده قمصر کش��ف شد.به
گزارش خبرنگار وب دا ،محسن فتحی مقدم با اشاره
به گزارش تلفنی به س��امانه ارتباطی س��تاد فوریتهای
سالمت محیط این دانشگاه ساعت  23مورخ 91/4/8
مبنی بر تهیه و تولید مقدار قابل توجهی گالب تقلبی
در یک کارگاه متروکه واقع در جاده قمصر ،افزود:
با انجام هماهنگی های الزم با فرماندهی کالنتری به
محل مراجعه و بیش از  5تن گالب تقلبی با اس��انس
غیر مجاز و پروانه ساخت جعلی کشف و معدوم شد.
وی تصری��ح ک��رد :متخلفی��ن جهت بررس��ی و
رس��یدگی پرونده به معاونت غذا و دارو دانش��گاه
علوم پزشکی کاشان معرفی شدند.
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برگزاری نشست مشترک اورژانس  115كاشان و آران و بیدگل

طرح ارتقای کلینیکهای ویژه بخش
دولتی در کاشان اجرا می شود

نشست مش��ترک مرکز فوریت های پزشکی 115
کاش��ان و آران و بیدگل در شبکه بهداشت و درمان
شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش وب دا ،سرپرست شبکه بهداشت و درمان
شهرس��تان آران و بیدگل در این نشس��ت ضمن خوش
آمدگویی ب��ه مدعوین ،جای��گاه مرک��ز فوریت های
پزشکی را جایگاهی حساس دانست.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی با اش��اره به اینکه
توانمندسازی نیروهای شاغل در مرکز فوریت های
پزشکی از مس��ائل بس��یار مهم در این زمینه است،
افزود :برای مقابله و آمادگ��ی با حوادث ،مامورین
اورژانس  115باید از توانایی فنی ،پزشکی و درمانی
برخوردار باشند.
دکتر حس��ین ریاحی ،سرپرست مرکز فوریت های
پزشکی شهرس��تان آران و بیدگل نیز در این نشست
ضمن تاکید ب��ر آموزش کمک ه��ای اولیه و احیاء
ب��رای عموم مخصوص��اً کارکن��ان ادارات ،نهادها و
ارگان ها گفت :اپراتور مرکز فوریت های پزشکی به
جهت برخورداری از جایگاه ویژه در پاسخگویی به
تلفن های شهروندان در هنگام حادثه باید به صورت
اختصاص��ی و ویژه در تم��ام زمینه ها به خصوص در
گرفتن شرح حال آموزش های الزم را ببیند.
مس��ئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی شهرستان کاشان نیز برگزاری جلسه فوق

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،از اجرای
ط��رح ارتقای کلینیک های وی��ژه بخش دولتی
زیر پوشش این دانشگاه خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمدحس��ین اعرابی
اظهار داش��ت :این طرح ،به منظور ارتقای سطح
خدم��ات ارای��ه ش��ده و رضایتمندی پزش��کان
متخصص در کلینیک های ویژه این شهرس��تان
انجام می شود.
وی گف��ت :بکارگی��ری پزش��کان متخصص
مقی��م ،یکی از راهکارهای دیگر ارتقای س��طح
خدمات درمانی در مراکز پزشکی است.
وی افزود :این طرحها با هدف کاهش هزینه ها
از جی��ب مردم با بهره مندی مناس��ب از ظرفیتها
و پتانس��یل کلینیک ه��ای وی��ژه و متخصصین
درجهت افزایش کیفیت خدمات حوزه سالمت
انج��ام می ش��ود .الزم به ذکر اس��ت هم اکنون
منطقه کاش��ان دارای هش��ت مرکز بیمارستانی
دولتی و خصوصی اس��ت که شش مرکز آن در
شهرس��تان کاشان و دو مرکز دیگر در شهرستان
آران و بیدگل فعال است.دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان ع�لاوه ب��ر مراک��ز بهداش��تی درمانی
شهرس��تان کاش��ان ،مراکز بهداش��تی و درمانی
شهرستان آران و بیدگل را نیز زیر پوشش دارد.

را جهت بررس��ی راهکارهای جدید برای بهبود وضعیت مرکز فوریت های پزشکی  115شهرستان آران
و بیدگل عنوان کرد.
دکتر ابوالفضل ش��جاعی افزود :نیروهای شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی با توجه به
توانایی و کارایی فردی باید به صورت چرخشی در واحدهای تابعه انجام وظیفه کنند.
وی تصریح کرد :مرکز فوریت های پزش��کی دانشگاه آمادگی الزم را برای آموزش نیروهای مرکز فوریت -
های پزشکی شهرستان آران و بیدگل در تمام زمینه ها دارد.
وی اظهار داش��ت :از نظر س��اختار و فضای فیزیکی باید مکان مناس��بی را برای مرکز فوریت های پزش��کی
(قسمت ستادی ،اپراتوری و ماموریتی) به صورت جداگانه تدارک دید.
در پایان نشست اعضاء حاضر در خصوص احداث پایگاه فوریت های پزشکی در کمربندی جدید شهرستان
آران و بیدگل به تبادل نظر پرداختند.

دیدار مدیر و کارکنان هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی با رئیس دانشگاه
در سالگرد ش��هادت مظلومانه شهید آیت ا ...دکتر
بهش��تی و  72تن از یاران ش��هید با وف��ای انقالب در
حادثه تروریس��تی هفتم تیر ،مدیر ،اعضاء و کارکنان
هسته گزینش دانشگاه با رئیس دانشگاه دیدار کردند.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این دیدار
ضم��ن تبریک و تهنی��ت اعیاد ش��عبانیه و همچنین
بزرگداش��ت هفتم تیر و س��الگرد ش��هادت ش��هید
بهشتی و  72تن از یارانش ،از عملکرد هسته گزینش
تقدیر و تشکر کرد.
دکتر محمد حسین اعرابی با اشاره به حساسیت کار
هسته گزینش گفت :باید از خداوند مسئلت نمود که
توفیق انجام این کار ب��زرگ را بدهد و از خدا دائماً
بخواهیم که دچار وسوسه های شیطانی نشویم.
رئیس دانش��گاه در بخش دیگری از سخنان خود
با اش��اره به آمار و ارقام موفقیت های هسته گزینش
افزود :این موفقیت ناش��ی از تالش مدیریت ،اعضاء
و کارکنان هس��ته گزینش ،عملکرد مطلوب ،نظم،
سازماندهی و برنامه ریزی در این واحد است.
دکت��ر اعراب��ی ،در پایان ب��رای تم��ام کارکنان و
اعضاء هسته گزینش دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.
مدیر هس��ته گزینش دانش��گاه نی��ز در ابتدای این
دی��دار ضم��ن تبری��ک و تهنی��ت اعیاد ش��عبانیه و

بزرگداش��ت شهادت ش��هید مظلوم بهشتی و  72تن از یاران شهیدش اظهار داش��ت :امید است بتوانیم رهروان
خوبی برای آن شهیدان بزرگوار و عزیز باشیم.
محمود نعمتیان در ادامه ،گزارش عملکرد هس��ته گزینش را در سال گذشته در محورهای تحقیق ،مصاحبه،
صدور رأی و تشکیل جلسات صدور رأی ،کارگروه های مصاحبه و تحقیق و نیز جلسات مشترک کارگروه ها
و اعضاء و کارکنان را بطور مفصل بر اساس شاخصهای مصوب گزینش ارائه کرد.

طرح غربالگری سالمت زنان سرپرست خانوار در بیمارستان نقوی اجرا می شود
مدی��ر بیمارس��تان نق��وی کاش��ان گف��ت :طرح
غربالگری س�لامت زنان سرپرس��ت خانوار در این
بیمارستان اجرا می شود.
به گزارش وب دا ،دکتر حسین یاوری تبار با اشاره
به اینکه این طرح بر اس��اس تفاهم نامه همکاری بین
مشاور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
امور بانوان و رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
منعقد شده است ،افزود :مشاوره شیوه زندگی سالم
و شناخت شایع ترین عوامل خطر و بیماری ها شامل
پرفش��اری خون ،چربی خون ،دیاب��ت ،اضافه وزن،
کم خونی ،توده های س��ینه ،ضایعات دهانه رحم و
عفونتهای تناسلی از اهداف این طرح است.
دکتر حسین یاوری تبار ،سنجش توانایی دانشگاه

علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان
در ارائ��ه خدم��ات دولتی ب��رای اج��رای طرحهای
غربالگ��ری را از دیگر اهداف طرح س�لامت زنان
سرپرست خانوار عنوان کرد.
وی تصریح کرد :بر اس��اس ای��ن طرح هیچگونه
هزینه درمانی از بیماران مشمول طرح بابت خدمات
کلینیکی و پاراکلینیکی دریافت نمی شود و بیماران
معرفی شده از طرف سازمان طرف قرار داد (کمیته
امداد و بهزیس��تی) در روزهای شنبه ،سه شنبه و پنج
ش��نبه هر هفته از تاریخ  1391/3/31به مدت  2ماه به
مرور به این مرکز ارجاع داده شده و به آنها خدمات
ارائه می شود.
وی با اش��اره به تشکیل یک پرونده پزشکی برای

هر یک از افراد معرفی ش��ده در طرح سالمت زنان
سرپرست خانوار گفت :افراد در این طرح در تاریخ
مذکور و از س��اعت  8تا  12صبح ،توسط پزشک
عمومی معاینه و جهت انجام آزمایش��ات و معاینات
به واحده��ای پاراکلینیکی بیمارس��تان نقوی ارجاع
داده می شوند.
مدیر بیمارس��تان نقوی کاش��ان ادام��ه داد :نتایج
آزمایش��ات و معاینات توس��ط پزش��ک در پرونده
بیمار ثب��ت و ضبط و در نهایت راهنمایی های الزم
جهت انجام درم��ان های تکمیلی ب��ه بیماران ارائه
می ش��ود.دکتر یاوری تبار در پایان تاکید کرد :در
نهایت گزارش نتیجه خدمات به وزارت بهداش��ت
ارسال می گردد.

آزمون کارشناسی ارشد سال  91همزمان با سراسر کشور در دانشگاه برگزار شد
مدیر تحصیالت تکمیلی دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان گفت :آزمون
کارشناس��ی ارشد سال  91همزمان با سراسر کشور،
در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 1و  2تیرماه سال
ج��اری در دو نوبت صبح و بعدازظهر در دانش��گاه
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علیرضا سلیمانی
اف��زود :در این آزم��ون  583نف��ر ( 186مرد و 397
خان��م) در رش��ته های مختل��ف بهداش��تی درمانی
حضور داشتند.
به گفته وی ،بیشترین شرکت کننده در رشته های
پرستاری ،مامایی و روان شناسی بالینی بود.
ش��ایان ذکر اس��ت این آزمون به هم��ت معاونت
آموزش��ی دانش��گاه و با همکاری رواب��ط عمومی
دانشگاه در دانشکده پزشکی برگزار شد.

جلسه توجیهی برنامه پزشک خانواده
در بیمارستان نقوی برگزار شد
جلس��ه توجیهی برنامه پزش��ک خانواده و نظام
ارجاع صبح روزهای چهارش��نبه و پنج ش��نبه در
سالن کنفرانس بیمارستان نقوی با حضور جمعی
از کارکنان بخشهای مختلف درمانی و اداری این
بیمارس��تان برگزار ش��د.به گزارش وب دا ،مدیر
بیمارستان نقوی در ابتدای این جلسه در خصوص
اهداف نظام جمهوری اسالمی برای اجرای برنامه
پزشک خانواده توضیحاتی را ارائه کرد.
دکتر حس��ین یاوری تبار با کمک اسالیدهای
نمایش��ی ،ش��یوه نام��ه اجرایی س��طح2و 3برنامه
پزشک خانواده ونظام ارجاع در کشور را تشریح
کرد.وی در ادامه در خصوص دستورالعمل برنامه
«پزش��ک خانواده ونظام ارجاع درمناطق شهری»
بر اس��اس نسخه 02منتشر ش��ده از سوی وزارت
بهداشت توضیحات مبسوطی را بیان کرد.
وی در پای��ان به س��واالت کارکنان ش��رکت
کنن��ده در جلس��ه در خصوص برنامه پزش��ک
خانواده ونظام ارجاع پاسخ الزم را ارائه کرد.

فرزند مادر تحت درمان با دیالیز
سالم متولد شد
مس��ئول واحد دیالیز مرکز پزشکی ،آموزشی
و درمانی اخوان کاش��ان گفت :برای نخس��تین
بار در کاش��ان ،فرزند مادر تحت درمان با دیالیز
در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان سالم
متولد شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار وب دا ،عل��ی محمد
باصری ضمن اش��اره ب��ه اینکه ن��وزاد این مادر
دختر اس��ت ،افزود :وزن ن��وزاد  2/5کیلو گرم
است و از لحاظ سالمتی هیچ مشکل ندارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه میزان ب��ارداری در بیماران
دیالیزی  ./3درصد اس��ت و احتمال سقط جنین
در آنها باالس��ت ،تصریح کرد :این مادر در 37
هفتگی توانس��ت ن��وزاد خود را ب��ا انجام عمل
سزارین به دنیا آورد.وی اذعان داشت :علت این
موفقیت پس از خواست خدا ،مراقبت پزشکی و
پرستاری دقیق در حین بارداری مادر بوده است.
وی با اش��اره به اینکه این مادر  38سال دارد،
اظهار داش��ت :این مادر چندین س��ال است که
تحت درم��ان با دیالی��ز قرار دارد.وی با اش��اره
به اینکه نوزاد متولد ش��ده فرزن��د دوم این مادر
اس��ت ،بیان کرد :این مادر فرزند اول خود را در
دورانی که از لحاظ س�لامتی مشکلی نداشته به
دنیا آورده است.وی ادامه داد :حال عمومی مادر
مناس��ب و برای مراقبت های بیش��تر در مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی کاشان بستری شد.

برگزاری جلسه توجیهی طرح صالحین
پایگاه حمزه سیدالشهداء (ع)

جلس��ه توجیهی طرح صالحی��ن پایگاه حمزه
سیدالش��هداء (ع) جه��ت کلیه برادران بس��یجی
دانشگاه روز دوشنبه مورخ  91/4/12در آمفی -
تئاتر مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،علیرضا کاشانی نژاد،
فرمانده پایگاه حمزه سیدالش��هداء (ع) دانشگاه
در این مراس��م پیرامون شیوه نامه طرح صالحین
جه��ت توجی��ه حاضری��ن ب��ه ص��ورت مفصل
سخنانی را بیان کرد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

رئیس دانشگاه خواستار مشارکت
کارکنان در اداره امور دانشگاه شد
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از تمام
کارکنان دانش��گاه خواس��ت با ارائه پیش��نهادات
س��ازنده و موث��ر خ��ود در اداره امور دانش��گاه
مش��ارکت کنند.به گ��زارش خبرن��گار وب دا،
دکت��ر اعرابی با اش��اره به تدوین ش��یوه نامه نظام
پیش��نهادات در راس��تای افزایش نرخ مش��ارکت
کارکنان و اس��تفاده از تمامی اندیشه های خالق
گف��ت :کلی��ه کارکنان دانش��گاه اع��م از هیأت
علم��ی و غیر هیأت علمی می توانند پیش��نهادات
خ��ود را از طریق س��امانه الکترونیکی نظام جامع
پیش��نهادات (درج در صفحه اصلی وب س��ایت
دانشگاه) به صورت الکترونیکی به دبیرخانه شورا
ارسال کنند.وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین
عوامل موفقیت سازمانها ،حاکمیت روابط مناسب
بین مدیران و کارکنان اس��ت ،افزود :مش��ارکت
کارکنان ،انگیزه آنان را در حل مس��ائل افزایش
داده و عوامل��ی ک��ه موجب نارضایتی می ش��ود
را کاه��ش می ده��د.وی تصریح کرد :ش��ورای
پذیرش و بررس��ی پیشنهادات دانش��گاه ،نظامی
است که در قالب آن میتوان از فکر و اندیشه های
کارکنان برای مسئله یابی ،حل مسائل و مشکالت
سازمانی بهره جست.
رئیس دانشگاه اذعان داشت :در این نظام کلیه
افراد درباره روش��ها ،حل مس��ائل و ارتقاء بهره
وری فعاالنه ،فکر کرده و اندیش��ه های خود را
در قالب طرح ها و پیشنهادها ارائه می دهند.
دکترمحمد حس��ین اعرابی در پایان از تمامی
مدی��ران دانش��گاه خواس��ت عالوه ب��ر اطالع
رس��انی موثر به کارکنان در خصوص امتیازات
منظور ش��ده در این ش��یوه نام��ه ،ترتیبی اتخاذ
کنند تا ضمن تش��ویق پرسنل ،زمینه حضور هر
چه بیشتر آنان در این طرح فراهم گردد.

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی
تدوین شد
در راس��تای دس��ت یابی به اهداف نقشه جامع
علم��ی س�لامت دانش��گاه برنامه اس��تراتژیک
بیمارستان متینی کاشان تدوین شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،مدیر بیمارس��تان
متینی کاش��ان با اش��اره ب��ه این مطل��ب گفت:
این برنامه ش��امل رس��الت ،دورنم��ا ،ارزش ها،
شناس��ایی نقاط ق��وت و ضع��ف ،تحلیل محیط
داخلی (فرص��ت ها و چالش ه��ا) ،موضوعات
اس��تراتژیک و اولویت بندی ای��ن موضوعات،
اهداف ،ش��اخص ه��ا و اس��تراتژیهای پایش و
ارزیابی است.
دکت��ر عل��ی خن��دان اف��زود :تدوی��ن برنامه
استراتژیک این بیمارس��تان با همکاری شورای
سیاس��ت گذاری دانش��گاه و با حضور مسئولین
بخش ها و واحدهای بیمارستان از فروردین ماه
 91آغاز و طی پانزده جلس��ه منظم و مس��تمر در
تیرماه سال جاری به پایان رسید.
مدیر بیمارس��تان متینی کاش��ان ،ارتقاء کمی
و کیف��ی خدمات تخصصی و ف��وق تخصصی،
معرف��ی اثربخش این خدمات ،جذب توریس��م
درمان��ی ،اص�لاح فرآینده��ای مدیری��ت مالی
بیمارس��تان ،افزایش توان تخصصی و گس��ترش
خدمات رفاهی را از اهداف این بیمارس��تان در
پنج سال آینده برشمرد.
دکتر علی خندان تصریح کرد :برنامه های
عملیاتی توسعه ای متناسب با استراتژی های
برنامه مذکور جهت سال  91نیز تدوین شده
است.

افتتاح اتاق عمل اورژانس مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

مدیر مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی کاشان
گف��ت :اتاق عمل اورژانس مجتمع بیمارس��تانی
شهید بهشتی کاشان افتتاح شد.
به گ��زارش خبرن��گار وب دا ،دکتر س��ید
احمد حس��ینی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن اتاق
عمل مابین اورژانس ه��ای جراحی و داخلی
بیمارس��تان واقع شده است ،افزود :عمل های
اورژانس مانند آپاندکتومی ،ضایعات ناشی از
تروما و س��ایر موارد مرتبط در این اتاق عمل
قابل انجام است.
وی با اش��اره به اینکه قبل از افتت��اح این اتاق
عمل ،بیماران نیازمند به عمل جراحی اورژانسی
با مش��کل اتالف زمان تا رس��یدن ب��ه اتاق عمل
روب��رو بوده اند ،تصریح کرد :با این اقدام ضمن
صرف��ه جویی در زم��ان ،نظم ات��اق عمل اصلی
بیمارستان نیز حفظ می شود.
وی ادام��ه داد :جه��ت راه ان��دازی اتاق عمل
اورژانس بیش از  640میلیون ریال ش��امل خرید
یک دس��تگاه بیهوش��ی ،س��ت های پزش��کی،
تجهیزات پزش��کی ،تخت بس��تری و  ...از محل
اعتبارات مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
هزینه شده است.

حيات

مراسم جشن نیمه شعبان در آران و بیدگل برگزار شد
پرسنل در هر

وظیفه و شغلی

که به عهده دارند
کیفیت خدمات
خود را

به مردم شهرستان

در سال پیش رو

ارتقا دهند.

مراس��م جش��ن با ش��کوه نیمه ش��عبان با همت
شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل در تاالر
ش��هید عربیان این شهرستان س��ه شنبه شب مورخ
 91/4/13برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این آیین جمعی از مسئولین
و مدیران شهرستان آران و بیدگل ،مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ،معاونین

درمان و بهداشتی دانشگاه و نیز پرسنل حوزه ستادی
ش��بکه ،بیمارس��تانها و مراکز بهداش��تی درمانی این
شهرستان به همراه خانواده هایشان حضور داشتند.
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در
این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میالد با سعادت
حضرت ولیعصر (عج) و خوش آمدگویی به میهمانان،
از برگزار کنندگان مراسم تقدیر و تشکر کرد.

دکتر س��ید محمد حس��ین ّ
مک��ی در این مراس��م
عملکرد ش��بکه بهداش��ت و درمان را در بخش های
عمرانی-تمل��ک دارای��ی -درمان��ی و بهداش��تی و
پرداخت های پرسنلی رضایت بخش توصیف کرد.
وی با اشاره به اهداف بلند مدت بهداشت و درمان
در شهرستان آران و بیدگل افزود :امیدوارم به یاری
خداوند متعال ،همکاری و همیاری مسئولین دانشگاه
و شهرس��تان آران و بی��دگل بتوانی��م موفقیت های
بیشتری را در زمینه های مختلف کسب نماییم.
وی ضمن تقدیر و تش��کر از خدمات کلیه پرسنل
در سال گذش��ته اظهار امیدواری کرد :پرسنل در هر
وظیفه و ش��غلی که به عهده دارن��د کیفیت خدمات
خود را به مردم شهرستان در سال پیش رو ارتقا دهند.
دکت��ر مکی به مناس��بت بزرگداش��ت مقام و روز
جانباز نیز از جانبازان ش��اغل در ش��بکه بهداشت و
درمان شهرستان آران و بیدگل تقدیر و تشکر کرد.
حجت االس�لام و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل،
مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در
دانش��گاه نیز در ادامه مراس��م ضم��ن تبریک اعیاد
شعبانیه و تقدیر و تش��کر از دست اندرکاران جشن
میالد ،سخنانی را پیرامون فرهنگ انتظار و مهدویت
ایراد نمود.
گفتن��ی اس��ت در پایان ای��ن آیی��ن از جانبازان و
بازنشستگان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با
اهدای لوح تقدیر و هدیه به رسم یاد بود تقدیر شد.

جلسه ای با صنف فروشندگان گوشت آران و بیدگل در مورد کشتار غیرمجاز برگزار شد
جلس��ه ای با صنف فروش��ندگان گوشت آران و
بیدگل در مورد کشتار غیر مجاز در تاریخ 91/4/17
در س��الن اجتماعات مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه
ای��ن شهرس��تان برگ��زار ش��د.به گ��زارش وب دا،
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و
بیدگل در این نشست ،هدف این شبکه را جلوگیری
از کش��تار غیرمج��از دام در مرحله اول ،نجات جان
صنف قصاب و فروش��ندگان گوش��ت دانست و از
تولیدکنندگان و فروش��ندگان گوشت خواست تا با
این موضوع مهم جدی برخورد کنند.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی ،مصرف گوشت
آلوده به ویروس را یک��ی از راههای انتقال بیماری
تب کریمه کنگو از دام به انس��ان دانس��ت و گفت:
جلوگیری از کشتار غیر مجاز یکی از راههای مبارزه
با این بیماری است.وی با اشاره به خاطره اقامت امام
خمینی (ره) در نوفل لوشاتو تصریح کرد :ایشان در
مملکت غیر اسالمی بعنوان یک مجتهد ،گوشتی که
ذبح شرعی شده بود ولی به دلیل اینکه در چارچوب
قانون آن کشور نبود مصرف نمی کردند.
وی اظهار داشت :شبکه بهداشت و درمان شهرستان از
هیچ تالش��ی در این زمینه برای نجات جان شهروندان و
نظارت بر عرضه گوشت س��الم از سوی تولید کنندگان
گوشت به مردم کوتاهی نخواهد کرد.
دکتر مکی گفت :ش��بکه بهداش��ت و درمان در زمینه
ساخت کشتارگاه صنعتی تا جایی که در حیطه فعالیتهای
این ش��بکه باش��د از هیچ گون��ه تالش و کم��ک دریغ
نخواهد کرد.معاون بهداش��تی ش��بکه بهداشت و درمان
آران و بیدگل نیز در ابتدای این جلسه ضمن خیرمقدم به
ش��رکت کنندگان ،مطالبی رادر مورد شیوع بیماری تب
کریمه کنگو و چگونگی انتقال آن به انسان بیان کرد.
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برگزاری بیستمین همایش
مدیران منابع انسانی دانشگاههای
علوم پزشکی کشور
بیس��تمین همایش مدیران منابع انسانی دانشگاه
های علوم پزش��کی سراس��ر کش��ور روز دوشنبه
مورخ  12تیرماه سال جاری برگزار شد.
به گزارش وب دا ،سرپرس��ت مدیریت توسعه و
منابع انسانی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت:
این همایش با موضوع «تش��ریح و عملیاتی س��ازی
سیاستها و راهکارهای اجرایی آیین نامه های اداری
و اس��تخدامی اعضای هی��أت علم��ی و غیر هیأت
علمی و دستورالعمل های مربوطه « برگزار گردید.
محمد واحدی پور اف��زود :در این همایش دکتر
مبارکی مدیر کل منابع انس��انی و پشتیبانی وزارت
بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��کی ،مدیران و
کارشناسان ستاد وزارت متبوع ،مدیران منابع انسانی
و روس��ای کارگزین��ی هیأت علمی دانش��گاههای
علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند.
شایان ذکر است در این همایش که به مدت 2
روز در مرکز همایشهای علمی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان برگزار شد ،مدیر منابع انسانی،
کارش��ناس مس��ئول نرم افزار پرسنلی و حقوق
و مزایا و کارش��ناس مس��ئول ام��ور کارگزینی
هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان نیز حضور یافتند.
گفتنی است سخنرانان در این همایش پیرامون
مباحث��ی از قبیل :ورود به خدمت و اس��تخدام،
حقوق و تکالیف کارمندان ،بازنشستگی ،تبیین
دس��تورالعمل آم��وزش و توانمندس��ازی منابع
انس��انی ،آیین نامه اداری و استخدامی اعضای
هی��أت علمی به بحث و تب��ادل نظر پرداختند و
در فواصل برنامه نیز جلس��ات پرس��ش و پاسخ
برگزار شد.

دستورالعمل نظام آموزش کارکنان
دانشگاه تشریح شد

دکتر علی یوسفیان ضمن اشاره به اهمیت موضوع ،خواستار همکاری الزم با حوزه بهداشت و درمان شد.
دادس��تان شهرس��تان آران و بیدگل نیز در این جلسه ضمن تقدیر و تش��کر از فعالیت های شبکه بهداشت و
درمان این شهرستان ،کشتار دام در کوچه ،خیابان و معابر عمومی را غیرمجاز و غیرقانونی عنوان کرد.
تاج افروز با اش��اره به اینکه در صورت مش��اهده و گزارش کشتار غیرمجاز دام با متخلفین به شدت برخورد
خواهد ش��د ،گفت :کش��تار غیرمجاز از موارد مصادیق تهدید علیه بهداش��ت عمومی است.وی ،در خصوص
قانون ماده  688مجازات اسالمی و مصادیق تخلفات بهداشتی و تهدید علیه بهداشت مطالبی را بیان کرد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آران و بیدگل نیز در این نشست ضمن اشاره به اهمیت بیماری تب کریمه
کنگو ،شیوع بیماری و راهکارهای الزم برای پیشگیری از این بیماری از فروشندگان گوشت خواست تا تحت
هر شرایطی از کشتار دام به صورت غیر مجاز صرف نظر کرده و حتماً از کشتارگاه صنعتی گوشت مورد نیاز
مردم را تهیه و عرضه کنند.
دکتر علیزاده ،ش��یوع این بیماری در چند ش��هر کش��ور و ف��وت افرادی را نیز به علت ع��دم آگاهی در این
زمینه بیان کرد.گفتنی اس��ت دادستان ،سرپرست شبکه بهداشت و درمان ،معاون بهداشتی و کارشناسان واحد
بهداشت محیط شبکه و جمعی از فروشندگان گوشت شهرستان آران و بیدگل در این جلسه حضور داشتند.

برگزاری جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر
در شهرستان آران و بیدگل

دیدار رئیس دانشگاه از چند خانواده ایثارگر دانشگاه
به مناسبت اعیاد شعبانیه

جلس��ه ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر ش��بکه بهداشت و درمان آران و
بیدگل برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شبکه بهداشت
و درمان آران و بیدگل در این جلس��ه ضم��ن تاکید بر توجه و پیگیری جدی در
مراقب��ت از بیت المال گف��ت :مدیران و کارکنان واحد ه��ای مختلف با رعایت
صرفه جویی و مراقبت از بیت المال بهتر می توانند به مردم خدمت رسانی کنند.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی با اش��اره به اجرای قانون انطباق امور اداری و
پزش��کی با موازین ش��رع در محل کار افزود :رعایت شئونات و موازین اسالمی
وظیفه همگانی است و نیاز به برنامه ریزی دارد.
وی توصیه مدیران را در زمینه رعایت موازین ش��رعی واجب دانست و تصریح
کرد :این امر باعث خواهد ش��د تا همه کارکنان در محیط کار ،موازین ش��رعی
و اخالقی را رعایت کنند.حجت االس�لام و المسلمین آقاییان نیز در ادامه جلسه
ضمن اشاره به آیات و دستورات قرآن کریم در مورد صرفه جویی تصریح کرد:
مدیران کلیه دس��تگاهها باید موکدا ً به پرس��نل موضوع حفظ و حراست از
بیت المال را گوش��زد کرده تا همه خود را در قبال این امر مس��ئول و حفظ
اموال و صرفه جویی را وظیفه شرعی خود بدانند.
اعضاء ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر ش��بکه بهداشت و درمان آران و
بی��دگل نیز در این جلس��ه ایجاد زمینه فرهنگی و آموزش ه��ای الزم در روابط،
رعایت حریم ها ،ایجاد الگو سازی در جامعه و دانشگاه به ویژه برای فرزندان در
زمینه های اخالقی ،اجتماعی و اس�لامی و  ...را از راههای احیاء امر به معروف و
نهی از منکر عنوان کردند.
الزم به ذکر اس��ت با پیش��نهاد اعضای حاضر در جلس��ه مقرر ش��د تا جلسات
شورای اداری با حضور مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و
جلسات آموزش��ی برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در این
زمینه برگزار شود.

به مناس��بت موالید خجسته ش��عبانیه(حضرت امام حس��ین(ع) ،حضرت ابوالفضل
العب��اس(ع) ،حضرت امام زین العابدین(ع) وحض��رت علی اکبر (ع)،حضرت ولی
عصر(عج) ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان به همراه معاون دفتر نهاد نمایندگی
مق��ام معظم رهبری در دانش��گاه ،مس��ئول ام��ور ایثارگران دانش��گاه و تعدادی از
کارکنان دانشگاه از خانواده های چندین ایثارگر دوران دفاع مقدس دیدار کرد.
ب��ه گزارش وب دا ،یکی از این دیدارها به منظور دلجویی و عیادت از خانواده
مهدی خاندایی کارمند ش��اغل در دانشگاه به مناسبت درگذشت ابویشان مرحوم
علی آقا خاندایی ،پدر دو شهید «محمد و اصغرخاندایی» صورت گرفت.
دکتر محمدحسین اعرابی در این دیدار جویای احوال وی شد و برای وی که به
تازگی دچار کسالت جسمی شده است ،آرزوی سالمتی کرد و از خداوند متعال
برای پدر مرحومشان طلب رحمت و مغفرت کرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان همچنین در دیدارهای جداگانه ای از
خان��واده ه��ای علیرضا کبوتری آزاده جانباز ش��اغل در دانش��گاه و محمد رضا
هادیان جانباز  65درصد ش��اغل در دانش��گاه جویای احوال ایش��ان و خانواده -
هایش��ان شد و از نزدیک خاطرات زمان جنگ را از زبان این رزمندگان سرافراز
استماع کرد.
دکتر اعرابی همچنین از خانواده های دکتر عباس یوسفی جانباز  70درصد
و س��ید علیرضا حس��ینی جانب��از  45درصد که هم اکنون در حالت اش��تغال
جانبازان به س��ر می برند به طور جداگانه دیدار کرد وجویای احوال ایشان و
خانواده هایشان شد.
وی همچنی��ن در دی��دار از خانواده عزیز ا ...نیکبخت آرانی ،جانباز بازنشس��ته
دانش��گاه ضمن تبریک روز جانباز ،از خداوند متعال خواستار بهبود حال وی شد
و از نزدیک خاطرات رزمندگان را از زبان وی استماع کرد.
همچنین به پ��اس ارج نهادن به زحمات بی دری��غ و صادقانه این ایثارگران در
دانشگاه به هریک از آنان به رسم یادبود لوح تقدیری اهدا شد.

دس��تورالعمل نظام آم��وزش کارکنان جهت
کارشناسان آموزش و توانمند سازی واحدهای
تابعه دانشگاه تشریح شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار وب دا ،مس��ئول واحد
آموزش و توانمندس��ازی کارکنان دانشگاه ضمن
بی��ان اهمیت و جایگاه بند ب ماده  20قانون برنامه
پنجم توس��عه و بهره مندی دانشگاهها از امتیازات
ذکر شده در بند فوق ،تدوین و تصویب آئین نامه
اداری استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت
علم��ی دانش��گاهها را گام مهم��ی در تحول نظام
اداری و استخدامی کارکنان دانشگاهها بر شمرد.
مهدی حاجی نوروزی ،این آیین نامه را نتیجه
زحمات و پیگیری های مستمر مقام عالی وزارت
بهداشت و مسئولین دانست و گفت :مصوبات آن
نتایج خوبی برای کلیه کارکنان به همراه دارد.
وی ،مف��اد دس��تورالعمل نظ��ام آم��وزش و
توانمندس��ازی کارکنان ،نحوه اعط��ای گواهینامه
های نوع دوم و س��ایر س��از و کارهای انگیزش��ی
حاص��ل از اجرای ای��ن دس��تورالعمل را به همراه
فرآیندهای کاری آن برای کلیه کارشناسان حاضر
در جلس��ه بیان ک��رد.الزم به ذکر اس��ت در پایان
جلس��ه نیز به س��واالت حاضرین پاس��خ داده شد.
گفتنی است این جلسه روز دوشنبه مورخ 91/4/26
در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی با همت
واحد آموزش و توانمند س��ازی کارکنان دانشگاه
و با حضور کارشناس��ان آموزش و توانمندس��ازی
واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد.

دیدار رئیس دانشگاه با فرزندان
شاهد شاغل در دانشگاه
جلسه پرسش و پاسخ رئیس دانشگاه با فرزندان
ش��اهد شاغل در دانشگاه در س��الن شهداء ستاد
مرک��زی دانش��گاه برگزار ش��د.به گزارش وب
دا ،دکتر اعرابی ،رئیس دانش��گاه در این جلس��ه
ضمن تشکر از حضار ،از فرزندان شهدا خواست
مسائل و مشکالت خود را بیان کنند.
ه��ادی نیکخواه ،مدی��ر دفتر ام��ور ایثارگران
دانشگاه دراین نشس��ت ضمن خوش آمدگویی
به ش��رکت کنندگان ،به بیان مشکالت و مسائل
اداری فرزندان شاهد پرداخت.
محم��د واحدی پ��ور ،مدی��ر توس��عه و منابع
انسانی دانش��گاه نیز در این جلس��ه پس از ارائه
پ��اره ای از توضیح��ات در رابطه با مش��کالت
ذکر ش��ده ،موظف به پیگیری م��وارد مطروحه
تا حصول نتیجه شد.گفتنی است فرزندان شاهد
نیز در گفتگویی دوس��تانه ضمن بیان مشکالت،
خواستار رفع مسائل خود شدند.
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برگزاری نشست کمیته منطقه ای
مدیران کل آموزشی دانشگاههای
علوم پزشکی کشور
نشس��ت کمیته منطقه ای مدیران کل آموزش��ی
دانش��گاههای علوم پزشکی کشور (منطقه هشت)
در دانش��گاه عل��وم پزش��کی کاش��ان در س��الن
اجتماعات دکتر محمد قریب دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش خبرنگار وب دا ،معاون آموزش��ی
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در این نشست
ضمن خیرمقدم به ش��رکت کنن��دگان ،کمک به
دانش��جویانی را که در حین تحصیل دچار مشکل
می شوند از کارهای نیک و ماندگار عنوان کرد.
دکتر محمود سالمی با اش��اره به تالش در رفع
مشکل تحصیلی دانشجویان گفت :حل مشکالت
تحصیلی دانش��جویان منجر به ارتقاء و رشد علمی
دانشگاه می شود.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت ،مش��کالت تحصیل��ی
تعدادی از دانش��جویان دانشگاههای منطقه هشت
کشور بررسی و راهکارهای الزم اتخاذ شد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت نشس��ت کمیت��ه منطقه ای
مدیران کل آموزش��ی دانشگاههای علوم پزشکی
کش��ور (منطقه هش��ت) س��االنه  2بار در یکی از
دانشگاههای عضو برگزار می شود.

برگزاری همایش پیاده روی
خانوادگی
همایش پیاده روی خانوادگ��ی با هدف مبارزه
با مواد مخ��در با حضور جمع��ی از خانواده های
کاشانی روز جمعه مورخ  91/4/9برگزار شد.
این مراس��م به هم��ت اداره ورزش و جوانان و
همکاری دانش��گاه علوم پزشکی ،اداره بهزیستی،
شهرداری ،فرمانداری و نیروی انتظامی شهرستان
کاشان برگزار گردید.
گفتنی اس��ت در ای��ن همایش جوای��زی به قید
قرعه به  25نفر از ش��رکت کنندگان اهدا ش��د و
ش��رکت کنندگان مسیر باش��گاه تختی تا پارک
آیت ا ...مدنی را طی کردند.

افتتاح بخش تشخیصی تحقیقاتی
مولکولی در بیمارستان بهشتی
سرپرس��ت مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی
کاش��ان گفت :همزم��ان با اعیاد ش��عبانیه و طبق
مصوب��ه هیات رئیس��ه دانش��گاه علوم پزش��کی
کاش��ان  ،بخش تش��خیصی تحقیقاتی مولکولی
با خری��د دس��تگاه Real time PCRدر این
بیمارستان افتتاح شد.
به گزارش وب دا ،دکتر مهرداد حس��ین پور
اف��زود :دس��تگاه  Real time PCRبا هزینه
بالغ بر یک میلیارد ریال توسط بخش خصوصی
راه اندازی شد.
وی ،تشخیص سریع بیماری های عفونی و غیر
عفونی ،بیان واس��طه های س��لولی (سیتوکینها)،
بررس��ی کارای��ی درم��ان داروی��ی (Drug
 ،)therapy efficacyتعیی��ن می��زان حضور
عوامل عفونی ،بررس��ی س��رطان ه��ای خونی و
خطر بازگش��ت آنها ،پیوند اعضاء ،ژن درمانی،
تعیین نوع عوامل عفونی (ژنوتایپینگ) ،تشخیص
قب��ل از تولد جنس جنین در هفته هفتم حاملگی
و قبل از النه گزینی و تشخیص ناقلین ناهنجاری
های کروموزومی را از جمله خدمات تشخیصی
و تحقیقاتی مولکولی این دستگاه بیان کرد.
وی با اش��اره به اینکه راه اندازی این دس��تگاه
جهت رفاه حال بیماران بس��تری در بیمارس��تان
اس��ت ،ادام��ه داد :خرید این دس��تگاه همچنین
از مراجع��ات بیماران  -کس��انی که نیاز به انجام
آزمایش��ات پیون��دی و کروموزم��ی دارند  -به
س��ایر مراکز اس��تانها و صرف هزینه های بیشتر
جلوگیری می کند.
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کارگاه دو روزه آموزش تریاژ بیمارستانی در دانشگاه برگزار شد
تریاژ به معنای
دسته بندی
بیماران بمنظور
تعیین اولویت و
مراقبتهای پزشکی
و تخصیص منابع
است.

کارگاه دو روزه آم��وزش تری��اژ ب��ه روش
ش��اخص ش��دت فوریت ( )ESIجهت پرس��نل
پرستاری ،پزشکان ،مدیران ،مترون ،سوپروایزر و
مسئولین بخش های بیمارستان های شهرستانهای
کاش��ان و آران و بیدگل به همت مرکز مدیریت

حوادث و فوریتهای پزش��کی و دفتر پرس��تاری
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.
به گ��زارش خبرن��گار وب دا ،مع��اون درمان
دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات بهداش��تی

درمانی کاش��ان با اش��اره ب��ه مراجعه
بی��ش از  30ه��زار بیم��ار در س��ال به
اورژانس��های بیمارس��تانی و نیاز به راه
اندازی این سیستم تریاژ ( )ESIگفت:
این کارگاه در راس��تای اجرای سیستم
تری��اژ در اورژانس های بیمارس��تانی
طبق اس��تانداردها و دستورالعمل های
وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی تشکیل شد.
دکتر داود خیرخواه افزود :آموزش،
افزای��ش آگاه��ی و مه��ارت ه��ای
تجربی پرسنل ش��اغل در اورژانسهای
بیمارس��تانی جه��ت اولوی��ت بن��دی
بیم��اران در دریافت خدم��ات درمانی از اهداف
این کارگاه بود.
وی تصریح کرد :تریاژ به معنای دس��ته بندی و
اولویت بندی بیماران ب��ه منظور تعیین اولویت و
مراقبت های پزشکی و تخصیص منابع است.

مراسم اختتامیه سومین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه برگزار شد
مراس��م اختتامیه س��ومین دوره لیگ فوتس��ال کارکنان دانش��گاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان با حضور رئیس دانشگاه روز یک شنبه  91/4/4در
سالن تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش خبرنگار وب دا ،این لیگ با عنوان» جام ورزش ،آزادگی ،بصیرت «
نامگذاری شده بود و از سه تیم برتر این دوره از مسابقات با اهداء جوایز ،تقدیر شد.
س��ه تیم برتر این دوره از مس��ابقات به ترتیب «تیم بیمارستان متینی»»،تیم مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی الف» و «تیم معاونت بهداشتی» معرفی شدند.
تیم بیمارستان نقوی به عنوان تیم اخالق این دوره از مسابقات شناخته شد.
در ای��ن دوره از مس��ابقات  11تیم ش��امل اورژان��س  ،115بیمارس��تان اخوان و
گالبچی ،بیمارستان متینی ،بیمارستان نقوی و معاونت درمان ،ستاد مرکزی ،شبکه
بهداش��ت و درمان آران و بیدگل ،فیض ،دانشکده بهداشت و پیراپزشکی ،مجتمع
بیمارس��تانی شهید بهشتی الف ،تیم مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی ب ،دانشکده
پزشکی ،محتشم و معاونت بهداشتی شرکت داشتند.
الزم به ذکر اس��ت جمعاً در این دوره از مس��ابقات دانشگاه علوم پزشکی اصلی و هفت بازیکن ذخیره) ،یک مربی و یک سرپرست بوده است.
گفتنی است جام «ورزش ،آزادگی ،بصیرت « از تاریخ  90/9/20آغاز شده بود.
کاشان یکصد مسابقه برگزار شد و هر تیم دارای دوازده بازیکن ( پنج بازیکن

نشست مشترک دانشگاه
با شرکت حسابرسی طرف قرارداد برگزار شد

برگزاری جلس�ه توجیهی شیوه نامه اجرائی نحوه ارجاع
در برنامه پزشک خانواده

نشس��ت مشترک دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با
شرکت حسابرس��ی طرف قرارداد با حضور رئیس دانشگاه روز یک شنبه مورخ
 91/4/4در دفتر رئیس دانش��گاه برگزار شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در این نشست ضمن خیر مقدم به حاضرین ،خواستار حضور مداوم تیم حسابرس
در دانشگاه و ارائه جدول زمانبندی عملیات حسابرسی در دانشگاه گردید.
دکتر اعرابی ضمن تاکید در ارس��ال نامه مدیریتی توس��ط حسابرس ،خواستار
تسریع در تهیه گزارش حسابرسی سال مالی  90شد.
مدیر مالی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در این جلسه با اشاره به نزدیک
بودن جلس��ه هیات امناء دانش��گاه و لزوم ارائه گزارش حسابرس از عملیات سال
مال��ی  90گفت :این جلس��ه به منظور افزای��ش هماهنگی امور مالی دانش��گاه با
ش��رکت حسابرس در خصوص ارائه گزارش حسابرس در جلسه آتی هیات امناء
دانشگاه تشکیل شده است.
س��ید محمد بهش��تی افزود :تبادل نظر و ارائه دیدگاه های حسابرسی در خصوص
عملیات مالی سال  90و عملکرد انبارگردانی دانشگاه از دیگر اهداف این جلسه بود.
دکتر دولت آبادی ،مدیر عامل این ش��رکت حسابرسی نیز در این جلسه ضمن
ارائه گزارش��ی از عملکرد مالی و انبارگردانی دانشگاه ،پیشنهاداتی در خصوص
تهیه صورت های مالی دانش��گاه ارائه کرد.الزم به ذکر است در این جلسه مقرر
شد مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خصوص ارائه صورتهای مالی به
حسابرس حداکثر تالش ممکن را به عمل آورد.

جلس��ه توجیهی ش��یوه نام��ه اجرائی نحوه ارج��اع در برنامه پزش��ک خانواده ویژه
مس��ئولین مراکز درمانی ،کلینیک ها و درمانگاههای دولتی و خصوصی شهرستانهای
کاشان و آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون درمان دانش��گاه در این جلسه در خصوص اهمیت برنامه
پزشک خانواده و اجرای آن سخنانی را بیان کرد.
دکتر داود خیرخواه ،دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را توضیح
داد و گزارشی از اقداماتی که تاکنون در این راستا انجام گرفته را ارائه نمود.
مرتض��ی نادی ،مس��ئول واحد فن آوری اطالعات دانش��گاه نیز در این جلس��ه
در خصوص زیر س��اختهای مورد نیاز جهت ایجاد ش��بکه ملی برای اجرای طرح
پزشک خانواده ،نحوه ثبت نام در برنامه و تشکیل پرونده سالمت برای شهروندان
مطالبی را ارائه کرد.در ادامه جلس��ه ش��رکت کنندگان سواالت و اشکاالت خود
را در زمینه ش��یوه نامه اجرائی مطرح و پاسخ های الزم را دریافت کردند .الزم به
ذکراس��ت عالقمندان اس��تفاده از این برنامه می توانند دستورالعمل برنامه پزشک
خانواده نسخه  ،02شیوه نامه اجرائی آن ،نحوه ثبت نام و سایر اطالعات مورد نیاز
خود را در وب سایت دانشگاه مالحظه کنند.گفتنی است جلسه توجیهی شیوه نامه
اجرائی نحوه ارجاع در برنامه پزش��ک خانواده با حضور معاون درمان دانش��گاه،
مدیران و مسئولین دانشگاه ،بیمارستان ها ،شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل،
س��ازمان تامین اجتماعی کاش��ان ،کلینیک های ویژه وابسته به دانشگاه و تعدادی
از پزشکان متخصص و عمومی در سالن اجتماعات بیمارستان متینی برگزار شد.

صعود گروه کوهنوردی همنورد دانشگاه به قله الوند همدان
همزمان با والدت با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) اعضای گروه
کوهنوردی همنورد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در روز جمعه مورخ1391/4/16
به قله  3570متری الوند همدان صعود کردند.
به گزارش وب دا ،در این برنامه تعداد  16نفر از اعضای گروه همنورد دانش��گاه
به همراه گروههای کوهنوردی صبا و ُکهبد کاشان پس از برپایی کمپ شبانه طی
مسافت حدود  7ساعت رأس ساعت  12ظهر موفق به فتح قله الوند شدند.
نفرات شرکت کننده در این برنامه عبارتند از:
آقایان :مهدی حاجی نوروزی (سرپرس��ت برنامه) ،سید محمد افضلی ،علی اکبر
محبی فر ،علیرضا امانتی ،رضا رضایی بارونقی ،ایرج س��لیمانی ،جواد شاهین مهر،
مجید رضا زاده ،مجید صلواتی
خانمها:لیال س��حرخوان ،لیال حاجی فروش ،معصومه گندمی ،زهرا ایلیاتی ،زهره
فالح ،مهدیه صابری ،فاطمه معصومی ثانی

آموزش  2700نمازگزار کاشانی در مساجد مروج سالمت
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان از آموزش س�لامت 2700
نمازگزار کاشانی در مساجد مروج سالمت خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید علیرضا مروجی با اش��اره به اجرای این طرح از
 6ماهه دوم س��ال  90به صورت هفتگی و همزمان در مس��اجد ولی عصر (عج)،
الزهرا و س��لمان فارسی کاش��ان گفت :در مجموع از ابتدای شروع طرح تاکنون
 9موض��وع با عناوی��ن بیماریهای قلبی عروقی ،تغذیه س��المندان ،ش��ناخت مواد
اعتیاد آور ،فرزندپروری ،دخانیات ،راههای کنترل بیماریهای اس��کلتی عضالنی،
اثرات نامطلوب نور خورش��ید ،مبارزه با حشرات و جوندگان ،بهداشت مساجد و
مشکالت بهداشت محیط شهری در این جلسات ارائه شده است .

وی با اش��اره به برگزاری این جلس��ات به مدت  30دقیقه و بعد از نماز مغرب و
عش��اء برای نمازگزاران افزود :دوره های آموزشی با همکاری واحدهای ستادی
معاونت بهداش��تی دانشگاه و با استفاده از ش��یوه های آموزشی (پرسش و پاسخ،
س��خنرانی) و وس��ایل کمک آموزش��ی (پاورپوین��ت ،ویدئوپروژکتور ،پمفلت
آموزشی) تشکیل گردیده است.
دکت��ر مروج��ی در پایان با اش��اره به اینکه این طرح در مس��اجد فوق و س��ایر
مساجد شهرستان ادامه خواهد یافت ،اظهار داشت :به منظور بررسی نقاط قوت و
ضعف برنامه ،جلس��ه هماهنگی با حضور هیات امناء و امام جماعت مساجد فوق،
کارشناسان آموزش سالمت دانشگاه و مدرسان طرح برگزار خواهد شد.

کارگاه خانواده درمانی در
دانشگاه برگزار شد

کارگاه خان��واده درمان��ی ویژه روانشناس��ان
ش��اغل در مراکز ترک سوء مصرف مواد تحت
نظارت دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان با هدف
باال بردن سطح علمی و توانمند سازی این روان
شناس��ان برگزار ش��د.به گزارش خبرنگار وب
دا ،عضو هیأت علمی دانش��گاه در این کارگاه،
مداخالت و حمایت ه��ای خانوادگی را عالوه
ب��ر روان درمان��ی ف��ردی جهت کاه��ش میزان
بازگشت رفتارهای ناش��ی از سوء مصرف مواد
مخ��در در بیماران موث��ر دانس��ت.دکتر عبدا...
امیدی گفت :خان��واده با مداخله و فراهم کردن
شرایطی برای غلبه بر استرس می تواند در کاهش
رفتارهای ناشی از سوء مصرف مواد موثر باشد.
وی ،آموزش مهارتهای اساس��ی خانواده ،مدیریت
خش��م و تعارض و مقابله با خش��م ،درک و تغییر
رفتارهای اشتباه ،شناسایی و مداخله در سیستمهای
زناش��ویی و ایجاد تمایز بین همس��ر و والدین را از
مباحث این کارگاه دو روزه بیان کرد.گفتنی است
این کارگاه با همت دفتر پیشگیری و درمان سوء
مصرف مواد در دانشگاه از تاریخ  23لغایت 24
تیرماه در سالن دکتر قریب برگزار شد.

مراسم جشنی جهت کودکان
بخش شیمی درمانی بیمارستان
شهید بهشتی برگزار شد
به مناس��بت عید باشکوه نیمه ش��عبان ،مراسم
جشنی جهت کودکان بس��تری در بخش شیمی
درمانی مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی کاشان
برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا به نقل از روابط
عمومی بیمارس��تان ،این مراسم به همت پرسنل
بخش ش��یمی درمانی مجتمع بیمارس��تانی شهید
بهشتی کاشان جهت ش��ادی دل این کودکان و
نقش بستن لبخند بر لب خانواده هایشان برپا شد.
این مراسم با تقدیم هدایایی به بیماران به رسم
یادبود پایان یافت.

ارتقاء یکی از اعضاء هیأت علمی گروه
عفونی دانشگاه به مرتبه دانشیاری
براس��اس رای ص��ادره در یکص��د و چهل و
چهارمین جلس��ه هیأت ممی��زه مرکزی وزارت
بهداشت مورخ  91/4/14دکتر علیرضا شریف،
عض��و هیأت علم��ی گ��روه آموزش��ی عفونی
دانش��گاه از مرتبه اس��تادیاری به مرتبه دانشیاری
ارتقاء یافت.گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان در حال حاضر دارای  166عضو هیأت
علم��ی می باش��د ک��ه  6نف��ر از آنه��ا در مرتبه
اس��تادی 26 ،نفر در مرتبه دانشیاری 83 ،نفر در
مرتبه اس��تادیاری و  51نف��ر در مرتبه مربی قرار
دارند .روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به
تمام دانشگاهیان تبریک عرض می نماید.

برگزاری همایش مبارزه با مواد مخدر و
مسابقات ورزشی در آران و بیدگل
ب��ه مناس��بت روز جهانی مب��ارزه با م��واد مخدر،
همایش و مسابقات ورزشی با حضور سرپرست شبکه
بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در این همایش از س��ه نفر از
افراد فعال در عرصه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
و متادون درمانی تقدیر شد.
دکتر تقی زاده ،پزشک مسئول برنامه ایدز دانشگاه
و دکتر قریش��ی ،مسئول دفتر پیشگیری و درمان سوء
مصرف مواد در دانش��گاه دراین همایش سخنانی را
بیان کردند.همچنین در این راستا با همکاری ورزش
روستایی بخش مرکزی شهرستان ،مسابقات ورزشی
در بین جوانان و نوجوانان برگزار شد.
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خنك كردن فرد گرمازده از مهم ترین اقدامات الزم در مواجهه با فرد گرمازده است
مس��ئول واحد آموزش مركز مدیریت حوادث و
فوریت های پزش��كی كاش��ان گفت :انتقال به یك
مكان خنك و دور كردن از منبع تولید گرما ،خنك
كردن توس��ط كمپرس سرد و خیس و باد زدن آرام
ب��ه گونه ای كه بیمار دچار لرز نش��ود ،از مهم ترین
اقدامات الزم در مواجهه با فرد گرمازده است.
به گزارش وب دا ،محمد پرآور با اش��اره به اینکه
ب��اال آوردن  30درجه ای پاهای فرد گرمازده ،برای
خون رس��انی بهتر به ب��دن ضروری اس��ت ،افزود:
اكس��یژن رس��انی به بیمار ،خارج كردن لباس ها تا
حد امكان ،شل كردن مقدار لباسی كه امكان بیرون
آوردن آنها نیس��ت و نگه داشتن بیمار در راحتترین
وضعی��ت ممك��ن از دیگر اقدامات ض��روری برای
بهبود وضعیت فرد گرما زده است.

وی تصریح کرد :براین اساس ،بدن دائما حرارت
و میزان تعادل مقدار گرمای تولید ش��ده و از دست
رفته را كنترل می كند.
وی تاكید كرد :این مس��اله ،ب��ا توجه به اینكه بدن
بایستی حرارت خود را در یك حد بهینه نگه دارد تا
جایی كه س��لول ها بتوانند به فعالیت عادی خودشان
ادامه دهند ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مس��ئول واحد آموزش مركز مدیریت حوادث و
فوریت های پزشكی كاشان اظهار داشت :مشكالت
قرار گرفتن انس��ان در معرض گرم��ا از ایجاد نوعی
احس��اس ناراحتی خفیف تا موارد اورژانسی تهدید
كننده حیات ،متغیر است.
محمد پرآور خاطرنش��ان كرد :اغلب آسیب های
گرمایی در اوایل تابس��تان بروز می كند ،پیش از آن

بیماران تاالسمی از مصرف مواد حاوی آهن زیاد خودداری کنند
مس��ئول واحد بیماری های خاص مرکز پزشکی،
آموزش��ی و درمانی اخوان کاش��ان گفت :بیماران
تاالس��می از مصرف مواد غذای��ی حاوی آهن
زیاد خودداری کنند.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر جواد الماس��ی
با اشاره به اینکه تاالسمی نوعی بیماری
ژنتیکی است ،گفت :بیماران مبتال
به تاالسمی به علت دریافت خون
های مکرر ،کمبود هموگلوبین
ب��ا درجات��ی از هیپوکس��ی
(کمبود اکس��یژن) و جذب
آهن بیش��تر از مواد غذایی
ب��رای تولی��د س��لول های
خونی ،ن��ه تنها دچار کمبود
آهن نیس��تند بلکه مستعد ابتال
به مسمومیت هستند.
وی گفت :گوشت ،جگر و فرآورده
هایی مانند همبرگر ،سوس��یس و کالباس از جمله
موادی هس��تند ک��ه بیماران تاالس��می بایس��تی در
مصرف آن دقت کنند.
وی تصری��ح کرد :حبوبات ،س��ویا ،ک��ره ،بادام
زمینی ،گندم ،کلم بروکلی و دیگر سبزیجات برگ
سبز ،هندوانه ،کش��مش ،نخود فرنگی ،آب آلبالو،

آلو ،خرما ،انگور و نخود نیز از دیگر مواد غذایی به
حساب می آیند که بیماران بایستی در حد اعتدال
از آنها استفاده کنند.
دکتر الماس��ی اظهار داشت :در این میان،
مصرف روزانه میوه و سبزیجات به میزان
کافی در این بیماران توصیه می شود
چرا که استفاده این مواد خطر بروز
گرفتگی عروق را در مبتالیان به
تاالسمی کاهش می دهد.
دکت��ر ج��واد الماس��ی
خاطرنشان کرد :براین اساس
و ب��رای مقابل��ه و کاه��ش
عوارض ای��ن بیماری ،افراد
بایستی رژیم غذایی خاصی
را رعایت ک��رده و اطالعات
تغذیه خود را باال ببرند چرا که
برخی از م��واد غذای��ی مفید برای
افراد سالم ،عوارض خطرناکی برای یک بیمار مبتال
به تاالسمی دارد.
وی یادآور ش��د :از سوی دیگر ،تاالسمی نوعی
بیماری ژنتیک اس��ت که از ابت��دا تا انتهای عمر با
ف��رد همراه اس��ت و تغذیه اثر بس��یاری بر بهبود یا
تشدید آن دارد.

كه بدن انسان خود را با دمای این فصل وفق دهد.
وی یادآور شد :مواردی همچون كرامپ(گرفتگی
عضالنی) ،بی رمقی و گرمازدگی از اورژانس های
مربوط به آسیب های گرمایی هستند.
مس��ئول واحد آموزش مركز مدیریت حوادث و
فوریت های پزشكی كاشان اظهار داشت :كرامپها،
كم خطرترین شكل آسیب های گرمایی هستند كه
به شكل اسپاسم های عضالنی به دلیل از دست دادن
مقدار بس��یار زیادی نمك در ط��ی تعریق فراوان یا
مقدار بس��یار زیادی آب نوشیده ش��ده توسط بیمار
رخ می دهد.
پ��رآور گف��ت :بی رمق��ی گرمایی نی��ز در نتیجه
فعالی��ت جس��مانی ش��دید در ی��ك محی��ط داغ و
مرطوب رخ می دهد.

محمد پ��رآور اف��زود :در چنین م��وردی ،دمای
پوس��ت بیم��ار عادی ت��ا خن��ك ،رنگ پری��ده یا
خاكستری و عرق كرده است.
وی تصریح كرد :اگ��ر اقداماتی برای انتقال بیمار
به ی��ك محیط خنك یا توقف فعالیت جس��مانی و
جایگزی��ن كردن مایع��ات از دس��ت رفته صورت
نگی��رد ،وضعی��ت او وخیم تر ش��ده و بیم��ار دچار
گرمازدگی می شود.
مس��ئول واحد آم��وزش مرك��ز مدیریت حوادث
و فوریت های پزش��كی دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدمات بهداشتی درمانی كاشان تاکید كرد :پیدایش
این شرایط ،نوعی اورژانس طبی تهدیدكننده حیات
با مرگ و میر متغیر از  20تا  70درصد است و چنین
بیماری از پوستی داغ و قرمز برخوردار است.

اصلی ترین عارضه جانبی آسپرین ایجاد مشکالت گوارشی است
اصلی تری��ن عارضه جانبی آس��پرین و س��ایر
داروه��ای ض��د الته��اب غیر
اس��تروئیدی ایج��اد
مش��کالت گوارش��ی
اس��ت.به گزارش وبدا،
کارش��ناس داروی��ی
دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان ضمن بیان
ای��ن مطلب گفت:
ای��ن مش��کالت
می توان��د از یک
ناراحتی ساده معده
ت��ا خونریزیه��ای
گوارش��ی باش��د که
م��ورد خونریزی های گوارش��ی
بیشتر در سنین باالتر بروز می کند.
دکتر س��ارا خوش سرور ضمن اش��اره به اینکه
هرچه مقدار مصرف این داروها و طول دوره درمان با این
داروها بیش��تر باشد احتمال بروز خونریزی های گوارشی
بیش��تر است ،تصریح کرد :حتی مصرف یک عدد قرص
آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نیز
ممکن است خونریزی گوارشی اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد :از عوارض جانبی دیگر این داروها

آسیبهای کلیوی اس��ت که از یک التهاب قابل
برگشت س��اده کلیه تا آس��یب های پایدار
جدی می تواند متغیر باشد.
وی اظهار داشت :باال رفتن فشار خون
بخصوص در کسانی است که از داروی
فش��ار خون اس��تفاده می کنند ،از دیگر
عوارض آس��پیرین و س��ایر مسکن های
ضد التهاب غیر استروئیدی است.
به گفت��ه وی ،دوز باالی ای��ن داروها در
کسانیکه بیماری کبدی دارند و یا مبتال به آرتریت
جوانان و یا تب روماتیسمی (روماتیسم قلبی)
هس��تند می تواند ریسک
آس��یب های
کبدی را باال
ببرد.گفتن��ی
است :داروهای
ض��د الته��اب غیر
()NSAID
اس��تروئیدی
یک��ی از پرکاربردترین داروهای پزش��کی هس��تند.
این داروها باعث مهار سیکلواکس��یژناز می ش��وند و
س��ه خاصیت مهم کاهش التهاب ،ضد درد و تب بر
دارند .ناپروکسن ،آسپیرین و ایبوبروفن از جمله این
داروها محسوب می شود.

حافظه با خوردن ماهی قوی می شود

استفاده از ضد آفتاب باید هر  3یا  4ساعت تکرار شود

نوع��ی اس��ید چرب امگا  3موج��ود در ماهی به ن��ام  DHAباعث بهبود حافظه و قویتر ش��دن آن
میشود.
به گزارش وبدا ،به نقل از نش��ریه فیزیولوژی ،تغذیه و متابولیس��م ،محققان مرکز علوم اعصاب دانش��گاه
آلبرتا با تجویز یک رژیم غذایی سرشار از  DHAدر مدل حیوانی دریافتند که این اسید چرب میتواند نقش
مؤثری در بهبود حافظه و وضوح آن داشته باشد.
براساس این گزارش :مصرف ماهی و دیگر مکملهای غذایی حاوی  DHAباال ،میتواند منجر به برقراری
ارتباط و رله کردن بهتر پیامها توسط سلولهای حافظه در هیپوکامپوس مغز شود.
نتای��ج حاصل از این گزارش میافزاید :مصرف مداوم ماهیها میتواند از کاهش س��طوح  DHAدر مغز
افراد حتی با باال رفتن سن نیز جلوگیری کند.
به گفته محققان ،پیشتر نیز اثرات مثبت  DHAدر جلوگیری از تجمع مولکولهای س��می در پش��ت چشم
که با افزایش سن باعث افت دید و از دست دادن بینایی میشود ،به اثبات رسیده بود.

کارش��ناس مواد آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت :استفاده از ضد آفتاب ها باید هر 3
یا  4ساعت یکبار بر حسب شرایط تکرار شود تا اثر خود را حفظ کند.
زینب نراقی در گفتگو با خبرنگار وب دا افزود :با ش��نا کردن در آب اس��تخر یا دریا ،ضد آفتاب در عرض
یک س��اعت کم کم اثر خود را از دس��ت داده و پس از  80دقیقه دیگر اثری از ضد آفتاب باقی نخواهد ماند،
بنابراین باید در این شرایط هر یک ساعت یکبار آن را تکرار کرد.
وی تصریح کرد :استفاده از ضد آفتاب از اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش و نور مرئی جلوگیری می کند.
وی ادامه داد :اثرات مضر نور و اشعه ماوراء بنفش ضمن آسیب به  ،DNAایجاد اختالل در ایمنی پوست،
ایجاد چروک و لک در پوست همچنین منجر به سرطان پوست می شود.
وی اظهار داش��ت :باید در هر س��انتی متر مربع پوس��ت 2 ،میلی گرم ضد آفتاب مالیده شود تا اثر خود را در
حفاظت از پوست به بهترین شکل ممکن نشان دهد در حالی که بررسی ها نشان داده که بیشتر افراد نصف این
مقدار و یا حتی کمتر از آن را استفاده می کنند.

نان سبوس دار خطر ابتال به بیماریهای قلبی  ،عروقی و گوارشی

خودداری از کشتار غیرمجاز دام در پیشگیری از ابتال به بیماری

را کاهش می دهد

کارشناس مسئول امور غذایی شبکه بهداشت و
درمان آران و بیدگل گفت :نان س��بوس دار خطر
ابت�لا ب��ه بیماریهای قلبی  ،عروقی و گوارش��ی را
کاهش می دهد.
به گزارش وب دا ،مهندس فاطمه علیان با تاکید
در خص��وص
از
اس��تفاده
نانهای س��بوس
دار نس��بت ب��ه
نان سفید افزود:
نانهای س��بوس
دار منبع مناسبی
از برخ��ی مواد
معدن��ی ب��وده
ک��ه در صورت
انج��ام تخمی��ر
کامل برای بدن
قاب��ل اس��تفاده
خواهد بود.
فاطمه علیان
تصریح ک��رد :نان های س��بوس دار غنی از فیبر
هستند که وجود آن در رژیم غذایی باعث تنظیم
قند خ��ون و کاهش خطر ابتال ب��ه دیابت نوع 2
می شود.
کارشناس مس��ئول امور غذایی شبکه بهداشت
و درمان شهرس��تان آران و بیدگل با اش��اره به
اینکه نان س��بوس دار با افزایش حرکات سیستم
گوارشی باعث هضم بهتر غذا شده و از یبوست

جلوگی��ری میکند ،ادامه داد :ای��ن نان با کاهش
جذب چرب��ی موج��ب کاهش چرب��ی خون و
کلسترول تام نیز می شود.
مهندس فاطمه علیان اظهار داش��ت :نان سبوس
دار با دارا بودن منبع فیتواس��ترول ها سبب کاهش
کلس��ترول بد تا
میزان ده درصد
می شود و بعلت
ج��ذب آب ب��ا
ایجاد احس��اس
س��یری در رژیم
غذای��ی ،اثرات
مثبتی در کاهش
وزن افراد دارد.
کا ر ش��نا س
مس��ئول ام��ور
غذای��ی ش��بکه
بهداش��ت و
درم��ان آران و
بیدگل در پایان
اذعان داش��ت :وجود سبوس در نان باعث تخمیر
بهت��ر و باال رفت��ن کیفیت و ماندگاری نان ش��ده
و همچنی��ن افزایش س��بوس آرد باعث افزایش
جذب آب و بهبود عطر و طعم نان می شود.
الزم به ذکر اس��ت فیتواس��ترول ها ،از گروه
اس��ترول هاس��ت که منش��اء گیاهی داشته و از
نظر ترکیبات ساختمانی بسیار شبیه به کلسترول
است.

اثرات سوء اشعه ماورای بنفش در
ابتالء به سرطان پوست موثر است
عض��و هی��أت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی
کاش��ان گفت :اثرات سوء اش��عه ماورای بنفش
آفتاب در ابتالء به انواع س��رطان های پوس��ت و
همچنین سرطان پوست پلک موثر است.
دکت��ر مهدی ش��اعری در گفتگو ب��ا خبرنگار
وبدا اف��زود :افرادی که بیماری هایی مثل نقرس،
آرتریت روماتوئید ،ماالری��ا یا دیابت دارند یا از
داروهای��ی مثل قرص های فنوتیازین ،قرص های
ضد بارداری و تتراسیکلین استفاده می کنند بیشتر
در خطر اش��عه ماورای بنف��ش آفتاب قرار دارند.
وی با اشاره به تاثیر این اشعه به صورت درد چشم
بر روی قرنیه چشم تصریح کرد :این حالت مشابه
زمانی است که شخص به انجام جوشکاری بدون
استفاده از عینک محافظ می پردازد.
وی با اش��اره به اینکه اش��عه آفتاب در پوست
ب��دن منجر به چرخ��ه تولید ویتامی��ن  Dدر بدن
اس��ت ادامه داد :میزان این اشعه در کوهستان در
انعکاس از برف و یا سطح آب افزایش می یابد.
وی در پایان اظهار داش��ت :برای جلوگیری از
اثرات سوء اشعه ماورای بنفش استفاده از عینک
آفتابی توصیه می شود.

جلوگیری از بوی بد دهان با مصرف
لیموترش ،شربت پرتقال و سبزی
مصرف م��واد غذایی مثل لیموترش ،ش��ربت
پرتق��ال و س��بزیهای معط��ر مثل نعن��اع ،مرزه
و ترخ��ون از ب��وی بد دهان به وی��ژه در ایام ماه
مبارک رمضان جلوگیری می کند.
به گزارش وب دا ،کارش��ناس مسئول بهداشت
دهان و دندان ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران
و بی��دگل ضمن بی��ان این مطلب اظهار داش��ت:
اس��تفاده از قرصها و اس��پریهای خوشبو کننده
ع�لاوه ب��ر بیماریهای ری��ه ،باعث فرس��ودگی
دندانها به مرور زمان می شود.
دکتر عف��ت المع گفت :نخ کش��یدن دندانها
روش بس��یار مناس��بی برای برداش��تن خردههای
غذایی از البهالی دندانها و حفظ سالمت دندان
اس��ت که اغلب افراد پیش از مسواک زدن آن را
فراموش میکنند.
وی افزود :با اس��تفاده از مواد غذایی مناسب
و پرهی��ز از مصرف م��واد غذایی مثل س��یر،
پیاز و ادویه در س��حر می ت��وان از بوی دهان
جلوگیری کرد.
این کارشناس مس��ئول بهداشت دهان و دندان
با اش��اره به اینکه بوی دهان می تواند نشانه وجود
مش��کلی در دهان ،لث��ه و دندان باش��د ،تصریح
کرد :این مش��کل همچنین ممکن اس��ت به دلیل
عفونتهای تنفس��ی و اختالالت گوارش��ی برای
هر فرد روی دهد.
دکتر المع با تاکید بر مراجعه به پزش��ک برای
اطمینان از س�لامت ده��ان و لثه اظهار داش��ت:
معم��وال در برخی افراد چند س��اعت قبل از زمان
افطار به علت گرس��نگی و استفاده بدن از ذخایر
چربی موجود ب��رای تامین کالری مورد نیاز بوی
خاصی از دهان استش��مام میش��ود ک��ه پس از
صرف افطار این بو برطرف خواهد شد.
وی تاکید کرد :هنگام مسواک زدن حتما باید
مس��واک را روی زبان کش��ید ت��ا باقیمانده مواد
غذایی بودار کامال از روی زبان پاک شود.

تب کریمه کنگو ضروری است

کارش��ناس بهداش��ت محیط ش��بکه بهداشت و
درم��ان آران و بیدگل گفت :خودداری از کش��تار
غیرمجاز دام در پیش��گیری از ابت�لا به بیماری تب
کریمه کنگو ضروری است.
صدیقه سادات خاتمی در گفتگو با وب دا گفت:
با توجه به شروع
فص��ل گرم��ا و
تکثی��ر و فعالیت
حشرات به ویژه
کن��ه  ،احتم��ال
ب��روز م��واردی
از بیم��اری تب
خونریزی دهنده
کریم��ه کنگ��و
وجود دارد.
وی ب��ا اش��اره
ب��ه اینک��ه ای��ن
بیم��اری قاب��ل
انتقال به انس��ان
و حیوان اس��ت،
افزود :مخاطرات بالق��وه این بیماری برای جمعیت
انسانی گروه های در معرض خطر از جمله بازرسان
بهداش��تی دامپزش��کی ،دامداران ،قصابان و نقل و
انتقال دهندگان دام ،این افراد باید نکات بهداشتی
را در این زمینه رعایت کنند.
کارش��ناس بهداش��ت محیط ش��بکه بهداشت و
درم��ان آران و بی��دگل برای جلوگیری از ش��یوع
این بیماری ،خودداری از خرید گوش��ت فاقد مهر

دامپزشکی ،نگهداری گوش��ت در یخچال ،خرید
نکردن ف��رآورده های دامی به ص��ورت خیابانی و
اس��تفاده از دس��تکش هنگام خرد کردن گوش��ت
برای شهروندان را ضروری دانست.
خاتم��ی همچنین شستش��و و ضدعفونی دس��ت -
ه��ا ،وس��ایل و
البس��ه پ��س از
کار روزان��ه،
اطمینان از عدم
وج��ود خراش
و جراح��ت
پوس��تی پی��ش
از آغ��از کار،
خ��ودداری از
جداسازی و له
کردن حشرات
موج��ود روی
بدن دام و مراجعه
سریع به مراکز
درمان��ی در
ص��ورت ایجاد هر گونه زخم یا جراحت جلدی
در حین کش��تار را از موارد ضروری دانست که
قصابان و دامداران برای پیش��گیری از شیوع این
بیماری بایستی رعایت کنند.
صدیقه سادات خاتمی تاکید کرد :شهروندان در
صورت خرید گوشت و جگر باید آن را به ترتیب
به مدت  24و  48س��اعت در یخچ��ال نگهداری و
سپس مصرف کنند.

جه�ت جلوگیری از ابتال به بیماری تب کریمه
کنگو رعایت کدام یک از موارد الزامی است؟
الف) خودداری از خرید گوشت فاقد مهر دامپزشکی
ب) خرید نکردن فرآورده های دامی به صورت خیابانی
ج) استفاده از دستکش هنگام خرد کردن گوشت
د) هر سه مورد
قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی ،سوال مطرح
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام
خانوادگ��ی خود و عبارت (حیــات )122به س��امانه پیام
کوتاه دانش��گاه به شماره  30001423تا  20مرداد ماه 91
ارسال نمایید .از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحيح
را ارس��ال کنند ب��ه یک نفر به قید قرع��ه ،جایزه اهداء و
ن��ام برنده در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می ش��ود.
ضمناً روابط عمومی دانش��گاه آماده دریافت توصیه های
پزش��کی اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداشتی
درمانی دانشگاه با محور ارتقاء سالمت جامعه می باشد.
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر
به نقل از خودتان در س��ایت خبـری و اطـالع رس��انی
وزارت بهـداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی كشـور
به آدرس ، www.webda.irسايت دانشگاه و دیگر
سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره  121نشريه:
مریم کریمی-معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

سخنرانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل پیرامون «پزشک خانواده » در نماز جمعه
صاحب امتیاز:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مديرمسئول :عليرضا كاشاني نژاد
تهیه و تنظیم :ليال سحرخوان  ،اقدس شیخی  ،زهرا ساكني
گرافيست :فاطمه هاشمی
همکاران این شماره :روح ا ..بادي زاده ،حسن سلماني،
حسيـن خدابخش ،مهدي مقيمي پور ،احمدرضا لطف آبادي ،
اصغر حسینی ،محمدرضا قاسمي و فهيمه طاهري فرد
آدرس:کاشان /میدان  15خرداد /ابتدای خیابان اباذر /ستاد

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی كاشان
صندوق پستی87137/81147 :
دورنگار4450999 :
تلفن4471212-4450999 :

پيامك30001423:

آدرس سايتwww.kaums.ac.ir :

نشست مشترک معاون توسعه دانشگاههای
علوم پزشکی کاشان و قم برگزار شد

سرپرست شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل
در جم��ع نمازگ��زاران نمازجمعه قب��ل از خطبه های
پرصالبت نمازجمعه در خصوص برنامه ملی «پزشک
خانواده و نظام ارجاع « سخنانی را بیان کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید محمد حسین مکی
در ابتدا ضمن تش��کر از س��تاد برگ��زاری نمازجمعه
شهرس��تان و تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت:
در راس��تای پیش��برد سیاس��ت های نظ��ام جمهوری
اس�لامی ،اجرای سیاس��ت های ابالغی مق��ام معظم
رهبری ،حرکت در راس��تای اص��ول مرتبط در قانون
اساس��ی و همچنین اج��رای برنامه پنجم توس��عه در
جهت اصالح نظام س�لامت کش��ور ،برنامه پزشک
خانواده شهری و نظام ارجاع اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام
ارجاع در نیمه دوم ش��هریورماه در شهرس��تان افزود:
خان��واده ها در این برنامه می توانند یک پزش��ک را
بعنوان پزش��ک خانواده انتخاب کرده و برای درمان،
مشاوره و تمام امور بهداشتی و درمانی خود از طریق
این پزشک اقدام کنند.
وی تصریح کرد :در ای��ن برنامه چناچه فرد نیاز به

پزش��ک متخصص و یا فوق متخصص داش��ته باشد با مش��ورت پزش��ک خانواده خود و در صورت نیاز توسط
پزشک خانواده به متخصص مربوطه معرفی می شود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل ،جلوگیری از سرگردانی در حوزه درمان را از مزایای اجرای

این برنامه عنوان کرد و اظهار داش��ت :در این برنامه،
پزش��ک خانواده از دوران کودکی تا بزرگس��الی با
بیمار و مشکالت وی آشنا می باشد و فرد را به شکل
صحیح راهنمایی خواهد کرد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی ،با اشاره به کاهش
هزین��ه ها از جی��ب مردم ب��ا اجرای برنامه پزش��ک
خان��واده و نظام ارجاع ،از مردم خواس��ت کس��انیکه
تاکنون موف��ق به ثبت نام در برنامه پزش��ک خانواده
نش��ده اند به مراکز بهداش��تی درمان��ی نزدیک محل
سکونت خود مراجعه و ثبت نام کنند.
وی ،محل استقرار پزشک خانواده را در مطبهای
خصوصی ،مراکز بهداش��تی درمانی ،کلینیک ها و
پلی کلینیک ها بیان کرد و اذعان داش��ت :پزش��ک
خانواده موظف اس��ت در س��اعات مقرر نس��بت به
ویزیت بیماران تحت پوش��ش خ��ود اقدام نموده و
در سایر ساعات نس��بت به ارائه مشاوره و راهنمایی
پاسخگو باشد.
دکتر مکی ،در پایان از مردم ش��ریف خواس��ت با
همراهی در اج��رای بهتر این برنامه که متعلق به مردم
است شبکه بهداشت و درمان را یاری نمایند.

عملیات احداث ساختمان مجتمع فضاهای آموزشی و بالینی دانشگاه آغاز شد
نشست مشترک معاون توس��عه دانشگاههای
علوم پزشکی کاشان و قم روز چهارشنبه مورخ
 91/4/7در س��الن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاونت توس��عه
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در این نشست
ضمن خیرمقدم به میهمانان گفت :این نشس��ت
با ه��دف تبادل نظر بین دو دانش��گاه در حوزه
فعالیت های معاونت توسعه تشکیل شده است.
دکتر مه��رداد فرزندی پور اف��زود :امیدوارم
مس��ئولین دو دانش��گاه از ای��ن جلس��ه نهایت
استفاده و بهره را برده و مسیر رشد را با سرعت
و شتاب بیشتر طی کنند.
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در
این جلس��ه تصریح کرد :دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان از ش��اخص های توس��عه یافته خوبی
برخوردار است.
دکتر امیر اکبری با تاکید بر استفاده از تجربیات
دانش��گاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت :این
دانش��گاه در برخی از شاخص های توسعه ای از
دانشگاه علوم پزشکی قم جلوتر است.
وی ادام��ه داد :امیدوارم این جلس��ه زمینه ای
ب��رای تبادل نظر و اس��تفاده از تج��ارب معاونت
توس��عه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه -
ه��ای مختلف به ویژه در ح��وزه تحول اداری،
امور رفاهی کارکنان ،برون سپاری ،حسابداری
تعهدی و  ...ایجاد کند.
دکتر اکبری در پایان خواستار برگزاری نشست
مشترک معاونت توس��عه این دو دانشگاه درآینده
نزدیک در دانشگاه علوم پزشکی قم شد.

معرفی چند تن از اعضاء هیأت
علمی دانشگاه بعنوان اعضای کمیته
ارزشیابی رشته های تخصصی
چند تن از اعضاء هیأت علمی بعنوان اعضای
هی��ات ب��ورد و کمیته ارزش��یابی رش��ته های
تخصص��ی از س��وی وزیر بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکی معرفی شدند.
به گزارش وب دا ،دکتر عبدالحس��ین داود -
آبادی به عنوان عضو کمیته ارزش��یابی رش��ته
جراح��ی عموم��ی ،دکتر حس��ن افضلی عضو
کمیت��ه ارزش��یابی رش��ته بیماریه��ای عفونی،
دکتر طاهره خامه چیان عضو کمیته ارزش��یابی
رشته آس��یب شناسی ،دکتر س��ید علی مسعود
عض��و کمیته ارزش��یابی رش��ته بیماریهای مغز
و اعص��اب ،دکت��ر ابراهیم رض��ی عضو کمیته
سیاس��تگذاری رش��ته بیماریهای داخلی ،دکتر
اس��ماعیل فخاریان عضو کمیته رش��ته جراحی
مغ��ز و اعصاب و دکت��ر احم��د طالبیان عضو
کمیت��ه آزمون های رش��ته ک��ودکان به مدت
یکسال منصوب شدند.

رشته روانشناسی بالینی
مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه
راه اندازی می شود
به استناد رای صادره در دویست و هفدهمین
جلس��ه شورای گس��ترش دانش��گاه های علوم
پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی مورخ
 91/4/17با راه اندازی رش��ته روانشناسی بالینی
در مقطع کارشناسی ارش��د ناپیوسته با ظرفیت
پذیرش  5دانش��جو برای یک دوره در دانشگاه
موافقت بعمل آمد.

عملی��ات اح��داث س��اختمان مجتم��ع فضاه��ای
آموزش��ی و بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمان��ی کاش��ان روز س��ه ش��نبه مورخ
 91/4/20با حضور جمعی از اعضاء شورای آموزش
پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون توسعه دانشگاه
علوم پزش��کی کاشان گفت:این مجتمع با دو هزار و
 100مترمربع زیربنا ش��امل کالس های آموزش��ی و
سالن های آموزش مهارت های بالینی است.
دکت��ر مهرداد فرزندی پور افزود :برای اجرای این
پروژه  18میلیارد ریال اعتبار نیاز است که  50درصد
آن توس��ط خانواده خیر مرحوم دکت��ر زهرا فرقانی
و بقیه توس��ط دانشگاه علوم پزش��کی این شهرستان
تامین می شود.
سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

کاش��ان نیز در این آیین اظهار داش��ت :ب��ا توجه به
کمب��ود فضاه��ای آموزش��ی بالینی اح��داث چنین
ساختمانی برای دانشگاه ضروری بود.
دکتر اس��ماعیل فخاریان اظهار داشت :این مجتمع
ب��ه یادبود مرح��وم دکتر ‹زهرا فرقانی› عضو س��ابق
هی��أت علمی دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان نامگذاری شده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت دکت��ر زه��را فرقانی عضو
هیأت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان در س��ال  1348در شهرستان کاشان متولد
و در س��ال  1388در اثر سکته ناگهانی دار فانی را
وداع گفت.
گفتنی اس��ت در این مراسم خانواده مرحوم دکتر
زهرا فرقانی ،جمعی از خیرین س�لامت شهرستان و
مسئولیندانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان حضور داشتند.

جلسه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
جلس��ه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم
پزش��کی کاش��ان با همت دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری دانش��گاه روزجمعه مورخ  91/4/2در
محل اردوگاه لقمان حکیم (قمصر) برگزار شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار وب دا ،در این نشس��ت
موضوعات��ی چون تعالی انس��ان در بح��ث مدرنیته،
پزش��ک خانواده ،مس��ائل تعلیم و تربیت فرزند و ...
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در این
نشس��ت ،ضم��ن تش��کر از برگ��زار کنن��دگان این
جلسه ،بر برگزاری برنامه های هم اندیشی با حضور
حداکثری اساتید دانشگاه تاکید کرد.
دکتر اعرابی با تاکید بر برگزاری این جلس��ات به
طور جداگانه در واحدهای مختلف دانشگاه افزود:
این جلسات عالوه بر مسائل فرهنگی باید در راستای
ارتقاء و توجه به مسائل اساسی دانشگاه نیز باشد.
وی ،بر کاربردی ش��دن مس��ائل مطرح ش��ده در
جلسات هم اندیشی اساتید دانشگاه تاکید کرد.
رئیس کمیته هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه
علوم پزش��کی کاشان نیز در این جلس��ه با اشاره به

فضائل مناجات نامه شعبانیه گفت :این مناجات نامه تاثیرات اخالقی فراوانی دارد.
حجت االس�لام و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل با بیان تاثیر رفتار عمل��ی والدین بر فرزن��دان افزود :ورود
تکنولوژی به زندگی انس��ان منجر به کاهش ارتباطات افراد ،سرد شدن روابط عاطفی و کمرنگ شدن مسائل

بازدید معاون سپاه صاحب الزمان (عج ) اصفهان از دانشگاه
حج��ت االس�لام و
المس��لمین ش��کیب ،معاون
تربی��ت وآم��وزش س��پاه
صاحب الزمان (عج) اس��تان
اصفه��ان از اج��رای ط��رح
حلق��ه صالحی��ن در پای��گاه
حضرت حمزه سیدالش��هداء
(ع) دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی
کاش��ان روز سه شنبه مورخ
 91/4/6بازدید کرد.
به گ��زارش خبرنگار وبدا،
در ای��ن بازدی��د س��رهنگ
اجته��د ،مس��ئول تربی��ت و
آموزش ناحیه س��پاه کاشان و محمد نظری ،فرمانده
حوزه بسیج ادارات امام رضا (ع) حضور داشتند.
مع��اون تربی��ت و آموزش س��پاه صاح��ب الزمان
(عج) استان اصفهان در این بازدید به بحث پیرامون
آیات  99و  100سوره مبارکه یونس پرداخت و در
خصوص برنامه های طرح حلقه صالحین س��خنانی
را بیان کرد.
حجت االس�لام و المسلمین شکیب گفت :برنامه -
ریزی جدید طرح حلقه های ش��جره طیبه صالحین
پایگاه حمزه سیدالشهداء (ع) دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان باید به صورت

آزمایشی اجرا شود و در صورت داشتن نتایج مثبت
و خوب ،این برنامه به تمام پایگاههای بس��یج استان
تعمیم داده می شود.
علیرضا کاشانی نژاد ،فرمانده پایگاه حضرت حمزه
سیدالش��هداء (ع) دانشگاه نیز در این بازدید گزارشی
از فعالیتهای این پایگاه در خصوص برنامه های طرح
شجره طیبه صالحین ارائه کرد.
الزم به ذکر اس��ت در این جلس��ه از پایگاه حمزه
سیدالشهداء (ع) دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاشان به عنوان پایگاه نمونه سال
 90تقدیر شد.

اخالقی ش��ده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه اسالم به
درونی ش��دن مس��ئله اخالق برای افراد توجه دارد،
تصری��ح کرد :اگرچه اس�لام به مس��ئله قانون توجه
دارد ولی مردم بای��د از درون خود تقوی را رعایت
کنند.وی ضمن اش��اره به تاثیر وسایل ارتباط جمعی
اذعان داش��ت :باید از این وس��ایل نهایت استفاده را
برد و مانع از تاثیرات مخرب آن شد.
دبیر کمیته هم اندیشی اس��اتید و نخبگان دانشگاه
نیز در این نشس��ت ضمن ارائه گزارش��ی از برنامه -
های جلس��ات هم اندیشی اساتید گفت :جلسات هم
اندیشی اساتید از نظر کمی و کیفی ارتقاء یافته است.
دکتر محمود س�لامی با اش��اره به برگ��زاری 10
جلس��ه هم اندیشی در دو س��ال اخیر افزود :در این
مدت برنامه های هم اندیش��ی اساتید پویاتر و فعالتر
شده و از سخنرانی تک نفره فاصله گرفته است.
الزم به ذکر است در ادامه این نشست با تشکیل دو
حلقه هم اندیشی ،اساتید دانشگاه به بیان دیدگاههای
خ��ود در مورد موضوعات مطرح ش��ده پرداختند و
مباحث توس��ط حجت االسالم و المسلمین یوسفی
جمع بندی شد.

راه اندازی پیشرفته ترین دستگاه رادیولوژی در بیمارستان بهشتی

سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
از خری��داری و راه اندازی پیش��رفته ترین دس��تگاه
رادیولوژی C-ARMدیجیت��ال در اتاق عمل این
بیمارستان خبر داد.
به گ��زارش خبرن��گار وب دا ،دکتر حس��ین پور
با اش��اره به اینکه با بکارگیری این دس��تگاه امکان
عکس��برداری از بیم��اران بیهوش در هن��گام عمل
جراحی امکان پذیر می شود ،گفت :با هزینه ای بالغ
یک میلیارد و یکصد میلیون ریال از محل اعتبارات
بیمارستان بهشتی خریداری شده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه این دس��تگاه به صورتی بر

روی موض��ع عم��ل ق��رار
میگیرد که در مدت جراحی
موض��ع ب��ه ط��ور مس��تقیم
قاب��ل رؤیت اس��ت ،افزود:
با اس��تفاده از این دستگاه و
ح��ذف رادیولوژی س��یار،
خط��رات اش��عه ایک��س به
حداقل رسیده و تهیه عکس
از بیم��ار ب��ا ظراف��ت ،دقت
و س��رعت بیش��تری هم��راه
خواهد بود.
دکتر مهرداد حس��ین پور
اظهار داش��ت :جراحان با به
کارگی��ری دس��تگاه جدید
و تهی��ه عکس ه��ای بیش��تر و دقیق ت��ر از بیماران،
میتوانن��د اعمال جراحی را بهت��ر انجام داده و امکان
جایگ��ذاری پی��چ و پالک و پروتزه��ای جایگزین
عضو فراهم می شود.
وی اذع��ان داش��ت :ای��ن دس��تگاه تصاویری از
اعض��ای بدن را در بخ��ش ارتوپدی ،جراحی مغز و
اعص��اب ،تعیین موقعیت پروت��ز و پالتین گذاری و
بعضی اعمال خاص را نشان می دهد.
وی ،افزایش کیفیت جراحی ،به حداقل رس��یدن
زمان جراحی و کاهش آس��یب ب��ه بیمار را از دیگر
مزیت های این دستگاه بیان کرد.

