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بازدید مسئوالن وزارت بهداشت از غرفه دانشگاه در نمایشگاه قرآن

نشست فوق العاده شورای سالمت کاشان ویژه پزشک خانواده برگزار شد

جمعی از مسئوالن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی از غرفه دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران بازدید کردند.
دکتر آیتی معاون دانش��جویی فرهنگی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و هیئت همراه ،دکتر
قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت ،دکتر آقاپور مسئول قرآن پژوهی ،دکتر جعفر بوالحری
رئیس مرکز س�لامت و روان کش��ور ،مهدی صالحی مس��ئول قرآن و عترت وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکی دکتر زاهدی و دکتر غالمعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نماینده
مردم تهران  ،دکتر کوچک زاده رئیس و عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس از غرفه دانش��گاه
بازدید به عمل آوردند.
الزم به ذکر اس��ت کارشناس��ان فرهنگی دانش��گاه در این دی��دار در رابطه با موض��وع غرفه ،محصوالت و
فعالیتهای فرهنگی و قرآنی دانشگاه توضیحات الزم را بیان کردند.
ش��ایان ذکر اس��ت برخی از بازدیدکنندگان خواس��تار پخش و تکثیر فیلم ها و پمفلت های موجود در غرفه
قرآنی دانشگاه شدند و همچنین افتخارات قرآنی دانشگاه را تحسین کردند.
گفتنی اس��ت همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان  ، 1433بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم
از  25تی��ر م��اه تا  25مرداد ماه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران برپا ش��ده و غرفه دانش��گاه علوم
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان نیز از تاریخ  14لغایت  24مردادماه در بخش دانشگاهی این
نمایشگاه فعال بود.

نشست فوق العاده شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان ویژه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
روز چهارشنبه مورخ  91/5/12برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه کاش��ان با اش��اره به اهمیت و حساسیت برنامه
پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت :این برنامه انقالبی در سطح بهداشت و درمان ایجاد می کند.
علیرضا جوادی با بیان اینکه با اجرا ش��دن برنامه پزشک خانواده ،همه افراد ،تحت پوشش بیمه قرار میگیرند،
افزود :توجه به پیش��گیری قبل از درمان و نگاه س�لامت محور از ثمرات اجرای این برنامه اس��ت و با اجرای آن
ارتقای س�لامت جامعه تضمین میش��ود.وی با اش��اره به اهمیت اطالع رسانی توسط رس��انه ها و سازمان های
مختلف در این برنامه تصریح کرد :استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیج جامعه پزشکی برای اطالع رسانی
چهره به چهره مردم ،همکاری صاحبان صنایع و تمامی دس��تگاه های اجرایی و اس��تقرار یک قرارگاه پزشک
خانواده در سطح شهرستان می تواند در تسریع برنامه های پیش بینی شده در این زمینه موثر باشد.
ِوی اظهار داش��ت :اهمیت قرارگاه پزش��ک خانواده جهت رصد و مرتفع کردن مشکالت و چالش های
پیش بینی نشده این برنامه است.معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان نیز در این جلسه با اشاره
به اینکه برنامه پزش��ک خانواده یک برنامه ملی اس��ت ،گفت :کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان باید همکاری
الزم و به موقع را با دانشگاه علوم پزشکی کاشان داشته باشند.
محمد رضوانی نژاد ،بر تش��کیل کمیته های پنج گانه برنامه پزش��ک خانواده ،رصد ،بررس��ی و ارزیابی آن
توسط تمام سازمان ها تاکید کرد.
ادامه در صفحه 5

مردم ،جامعه پزشکی و دستگاههای اجرایی سه ضلع برنامه پزشک خانواده
مع��اون سیاس��ی
اجتماع��ی فرماندار
کاشان گفت :مردم،
جامع��ه پزش��کی و
دستگاههای اجرایی
سه ضلع اصلی برنامه
پزشک خانواده هستند.
به گ��زارش وبدا،
محمد رض��وان نژاد
در اولی��ن نشس��ت
قرارگاه برنامه پزشک
خان��واده و نظام ارج��اع افزود :این ق��رارگاه جهت
هماهنگی و رفع مشکالت این برنامه تشکیل میشود.
وی با اش��اره به اجرای عدالت در سالمت با برنامه
پزش��ک خانواده تصری��ح کرد :جامعه پزش��کی و
مس��ئوالن اجرایی در اطالع رسانی و فرهنگ سازی
در این زمینه بسیار تاثیر گذارند.
وی با اش��اره به نقش محوری مردم در این برنامه
اظهار داش��ت :م��ردم ایران در تم��ام دوران انقالب
اسالمی نش��ان داده اند که همیشه در صحنه حضور
دارند و در رابطه با برنامه پزش��ک خانواده نیز همیار
دول��ت خواهند ب��ود.وی در پای��ان از فعالیت های
دانش��گاه علوم پزش��کی در خصوص اج��رای بهتر
برنامه پزشک خانواده تقدیر کرد.

رئی��س دانش��گاه نیز
در این جلس��ه با تشکر
از حمایتهای س��ازمانها
گف��ت :ب��ا تش��کیل
ق��رارگاه پزش��ک
خانواده زمینه مشارکت
تمام مس��ئوالن اجرایی
در ای��ن برنام��ه فراهم
میش��ود.دکتر اعرابی،
اطالع رسانی،فرهنگ-
س��ازی و بررس��ی
چالش های احتمالی در خصوص اجرای برنامه پزش��ک
خان��واده را از اهداف تش��کیل قرارگاه بی��ان کرد.وی با
اش��اره به آماده ب��ودن زیرس��اختهای الزم برنامه افزود:
تش��ویق ،تغییر نگرش و تعامل م��ردم مهمترین هدف در
اجرای برنامه پزشک خانواده است.وی درپایان خواستار
حمای��ت های همه جانبه دس��تگاههای اجرای��ی به ویژه
س��ازمان های بیمه ای جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه
پزش��ک خانواده و نظام ارجاع در کاش��ان ش��د.الزم به
ذکر اس��ت هر یک از شرکت کنندگان به بیان نظرات و
پیش��نهادات خود در مورد برنامه پزشک خانواده و نظام
ارجاع پرداختند.گفتنی اس��ت اولین نشس��ت قرارگاه
برنامه پزش��ک خانواده و نظام ارجاع روز چهارشنبه
مورخ  91/5/25تشکیل شد.

آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاههای کاشان برگزار شد
آیی��ن اختتامی��ه
طرح ضیافت اندیشه
اساتید دانشگاه های
شهرس��تان کاش��ان
روز س��ه شنبه مورخ
 91/5/10در مح��ل
س��الن آمف��ی تئاتر
مرک��زی دانش��گاه
برگزار شد.
گ��زارش
ب��ه
خبرن��گار وب دا،
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در ابتدای این
مراس��م ضمن تقدیر و تش��کر از برگ��زار کنندگان و
مدرس��ین و اس��اتید ش��رکت کننده در طرح ضیافت
اندیشه گفت :این طرح ،یک طرح معرفتی است.
دکتر محمد حسین اعرابی افزود :معرفت الهی اصلی-
ترین و مهمترین هدف در رس��یدن به کمال اس��ت و
بارزترین نوع کمال ،حضور اساتید در مشارکت های
مختلف اجتماعی ،مذهبی و سیاسی است.
وی ،با اشاره به تاثیر شرکت در این برنامه تصریح
کرد :اساتید دانش��گاه ها در زمینه اعتقادات دینی و
باورهای مذهبی بعنوان یک الگو برای دانش��جویان
به شمار می آیند و از این جهت اعضاء هیات علمی
یک رسالت ویژه برعهده دارند.

وی ،با برش��مردن
فریض��ه اله��ی نماز
به عن��وان مهم ترین
ش��عائر و آداب
اسالمی اظهار داشت:
برگزاری نم��از اول
وق��ت و حض��ور در
اجتماع��ات دینی از
جمله نم��از جماعت
در حقیق��ت راه��ی
ب��رای رس��یدن ب��ه

کمال محسوب میشود.
وی ،با اشاره با سخنان مقام معظم رهبری درخصوص
«اقتص��اد مقاومت��ی» تاکی��د ک��رد :ب��رای موفقیت و
س��ربلندی در تحریم های اقتص��ادی موجود باید همه
آحاد جامعه به این امر ایمان داشته و به وظیفه خود در
محیط خانواده ،اجتماع و یا دانشگاه عمل کنند.
دکتر محمد حسین اعرابی با اشاره به اینکه ملت
ش��ریف ایران در هشت س��ال جنگ تحمیلی نشان
داد ک��ه می تواند با پیروزی و افتخار مش��کالت را
پش��ت سر بگذارد ،اذعان داشت :باید بعنوان وظیفه
ملی ،ش��خصی و دینی در بحث تولید ملی حضور
پررنگ داش��ته تا بتوانیم از ای��ن مرحله با عزت و
سربلندی بیرون آییم.
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آیین ثبت نام رس��می خانواده ها نزد پزشک
خان��واده در شهرس��تانهای کاش��ان و آران و
بی��دگل با حضور مس��ئولین این شهرس��تانها و
دانشگاه علوم پزشکی کاشان آغاز شد.
ب��ه گزارش خبرنگار وب دا ،معاون سیاس��ی و
اجتماع��ی فرماندار شهرس��تان کاش��ان در آیین
ثبت نام رس��می خانواده ها نزد پزش��ک خانواده
در شهرس��تان کاش��ان ضمن تقدیر و تش��کر از
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اجرای
برنامه پزش��ک خان��واده گفت :برنامه پزش��ک
خانواده از مصادیق عدالت اجتماعی است.
محم��د رضوان نژاد افزود :ای��ن برنامه یکی از
تولیدات ملی ،نخبگان ملی عرصه سالمت است.
وی ،دانش��گاه علوم پزش��کی ،دس��تگاههای
دولتی و مردم را س��ه اصل اساس��ی اجرای این
برنامه دانست.
وی ،رس��انه ها را سربازان خط مقدم اطالع-
رسانی و فرهنگ سازی در اجرای موفقیت آمیز
برنامه پزش��ک خانواده عنوان کرد و از فعالیت
آنان در این راستا تقدیر و تشکر کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نی��ز در این آیین اظهار داش��ت :ای��ن برنامه در
کاهش هزینه خانوارها و ارائه خدمات سالمت
بهتر به آنها تاثیر بسیاری دارد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی گفت :دانش��گاه
برای اجرای این برنامه در دو شهرس��تان کاشان
و آران و بیدگل زحمات و هزینه های بسیاری
را متقبل شده است.
وی افزود :امیدواریم با مش��ارکت همه جانبه
مردم ،نتایج مفید و مثب��ت این اقدامات هر چه
سریعتر مشخص شود.
الزم به ذکر اس��ت ثبت نام رسمی این برنامه
با نام نویسی نمادین محمد رضوان نژاد ،معاون
سیاس��ی و اجتماعی فرماندار شهرستان کاشان
نزد پزشک خانواده آغاز شد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان نیز در
آیین ثبت نام رس��می خانواده ها نزد پزش��ک
خان��واده در شهرس��تان آران وبی��دگل ضمن
عرض خی��ر مق��دم و آرزوی قبول��ی عبادات
در م��اه ضیافت خدا از هم��ت و عنایت مردم،
مس��ئولین شبکه بهداش��ت و درمان و شهرستان
آران و بیدگل تقدیر کرد.
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معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت

حيات
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برنامه پزشک خانواده یک انقالب بزرگ در نظام سالمت کشور است

نام ونام خانوادگي:
س��ید عل��ی پیغمبری
تاريخ تولد1330 :
آخرين سمت شغلي:

کاردان آزمایشگاه
تاريخ استخدام:
1354
تاريخ بازنشستگي:
1382
آخرين مدرك تحصيلي:

فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی
سوابق اجرايي:

 مدیر درمانگاه فین بزرگ به مدت  8سال کارمند بیمارس��تان نقوی -درمانگاه س��لطانامیر احمد -زایشگاه شبیه خوانی
خاطره:

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه اینجان��ب کاردان علوم
آزمایش��گاهی بودم و به صورت مامور در بانک
خون بیمارستان خاتم االنبیاء اندیمشک خدمت
م��ی کردم  ،از زمان اعزام به جبهه جنگ به ویژه
عملی��ات فج��ر مقدماتی خاطرات بس��یاری دارم
چ��ون ه��ر روز به ط��ور مرتب بی��ش از 100نفر
مج��روح و زخمی از دزفول و اندیمش��ک به آن
بیمارس��تان می آمدند که بس��یار دلخراش به نظر
می رس��ید و خاطرات آن روزها همیشه در ذهن
اینجانب باقی است.

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
عباس مشهدی
تاريخ تولد1347 :
سال استخدام1369:
مدارك تحصيلي :

ابتدایی:دبستان های
وثوق و شهید چمران
راهنمایی :مدرسه
شهید خدمت
دبیرستان  :مجتمع رزمندگان

عنوان ايثارگري :آزاده و جانباز  40درصد
مدت خدمت در جبهه 5 :سال
سوابق كاري:
 درمانگاه ش��هید بهشتی ،زایش��گاه شهید رجایی وبیمارستان سیدالشهداءآران و بیدگل
 رادیولوژی زایشگاه شبیه خوانی کاشانخاطره:

 در عملی��ات قادر پاس��گاه عراقی ها توس��طرزمندگان تحت آتش خمپاره قرار داشت ،آنها با
تانک به طرف ما حمله کردند تا قله های از دست
داده را پس بگیرند و رزمندگان با هر وسیله ای که
در دسترس داش��تند به آنها حمله بردند ،نیروهای
پیاده ایرانی عقب نشینی کردند تانک های عراقی
بعلت کوهستانی بودن منطقه نتوانستند دور بزنند و
برگردند ،بعلت در تیرس بودن تانک کسی حاضر
نب��ود خدمه تانک ها را به اس��ارت بگیرد ،ش��هید
حسن رفعت پناه از اهالی اطراف شیراز که حدود
 13 -12س��ال بیش��تر نداش��ت با جثه ای کوچک
از خ��ود جس��ارت به خرج داد و ب��ه طرف تانک
حرکت و خدمه های تانک را به اسارت درآورد.
(بعلت س��ن کم و جثه کوچک ،رزمندگان اظهار
می داش��تند ایش��ان قادر به جنگ نیست برای چه
آمده اس��ت؟) .این دالور کوچک در اثر اصابت
مس��تقیم گلوله دشمن به شهادت رسید .خاطره ای
که هرگز از ذهن من پاک نمی شود.
 در آخری��ن لحظ��ات ک��ه مهمات تمام ش��دنیروه��ای عراق��ی را با س��نگ مورد حمل��ه قرار
میدادیم .بعلت کمبود مهم��ات ،مجروحیت و در
تیررس بودن به اسارت درآمدیم.عراقی ها جهت
تضعی��ف روحیه ،ما را از بین ش��هدا عبور دادند.با
دست و چشم بسته و در حالی که  6نفر به هم بسته
ش��ده بودیم تا هیچ کس نتواند فرار کند با ماشین
به عقب جبهه عراقی ها منتقل شدیم 24.ساعت را
در یک زیرزمین بدون آب و غذا س��پری نمودیم
بعد با هل��ی کوپتر جهت تبلیغات به بغداد منتقل و
حدود  2تا  3روز در اس��تخبارات بغداد نگهداری
ش��دیم .یکی از این روزها به م��ا لباس نوتحویل
دادند تا خبرگزاران خارجی ،خبر تهیه نمایند البته
از قبال جواب س��وال ها را به ما داده بودند که هیچ
یک از رزمندگان حاضر به جواب دادن نشدند.
 در بغ��داد ی��ک اتاق  12مت��ری جهت  40نفراختصاص داده ش��ده بود که پذیرای افراد سالم و
مجروح بود .بعلت عدم فضای کافی دچار مشکل
بودیم .در استخبارات سرویس بهداشتی خارج از
اتاق بود وجهت استفاده باید از تونلی که دو طرف
آن افراد مجهز به کابل و باتوم درس��ت شده بود و
آماده پذیرایی بسیار گرم بودند ،عبور می کردیم.
این عمل حدود  45دقیقه طول می کش��ید ،هنگام
بازگشت یک سطل آب همراه خود می آوردیم.
بعلت زیاد بودن اسرا آب جیره بندی می شد .افراد
مجروح بعلت عدم رس��یدگی زخمهایش��ان دچار
عفونت شدید می شدند.افرادیکه به مجروحین در
رفتن به س��رویس بهداشتی کمک میکردند عالوه
بر موقع رفت و برگش��ت ،در زمان انتظار هم مورد
ضرب و ش��تم ق��رار میگرفتند .بعضی اس��را بعلت
بیماری به شهادت رسیدند و همانجا دفن شدند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان گفت :برنامه پزشک خانواده تحولی
مهم در کشور اس��ت که موجب انقالبی بزرگ در
نظام سالمت خواهد شد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی در
ادامه ازصفحه 1

جمع خبرنگاران حوزه سالمت شهرستانهای کاشان
و آران و بیدگل افزود :اج��رای برنامه نیازمند تغییر
نگرش مردم می باش��د و اطالع رس��انی درست و به
موقع در این تغییر نگرش بسیار تاثیر گذار است.
وی تصریح کرد :مشارکت و همکاری خبرنگاران

و اصحاب رس��انه در فرهنگ سازی و اطالع رسانی
موثر ،کمک بزرگی به تحقق این هدف است.
رئیس دانش��گاه با اش��اره به مص��رف غیر منطقی
دارو در کاش��ان اظهار داشت :مصرف منطقی دارو،
جلوگیری از مراجعات غیر ضروری بیمار به پزشک
و کاهش هزینه ها از مزایای برنامه پزش��ک خانواده
و نظام ارجاع است.
دکت��ر اعراب��ی گفت :ش��رط موفقی��ت و اجرای
صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع همیاری
و همکاری همه جانبه مردم و مسئوالن دستگاه های
اجرایی است.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاش��ان نیز گفت :هم اکنون ،ثبت
نام خانوارها در نزد پزشکان خانواده آغاز شده و این
اقدام حدود چهار ماه به طول خواهد انجامید.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی افزود :پ��س از ثبت
ن��ام ،اطالع��ات مرب��وط ب��ه خانواره��ا در س��امانه
وزارت بهداش��ت ثبت شده و س��ازمان های بیمه ای
پرداختهای خود را براس��اس برنامه پزشک خانواده
انجام خواهند داد.

آیین ثبت نام رسمی برنامه پزشک خانواده در کاشان وآران و بیدگل آغاز شد

فرهنگ سازی
و اطالع رسانی
عنصر مهم و
نیروی محرکه
طرح پزشک
خانواده و
نظام ارجاع
است.

دکت��ر محم��د حس��ین اعراب��ی برنام��ه پزش��ک
خان��واده و نظام ارجاع را برنام��ه ای ملی و تکلیفی
الزامی دانس��ت و گفت :اگرچه وزارت بهداشت و
دانشگاههای علوم پزش��کی متولی این طرح هستند
ول��ی اجرای آن نیازمند همکاری و مش��ارکت همه
مسئولین است.
وی ،برنامه پزشک خانواده را برنامه ای جهت نظام -
مندکردن سالمت کشور و از افتخارات دولت بیان کرد.
وی تصریح کرد :شهرس��تان آران و بیدگل اولین
شهرستان در اس��تان اصفهان است که این برنامه در
آن اجرا می ش��ود.دکتر اعراب��ی در پایان فرهنگ-
سازی و اطالع رسانی را عنصر مهم و نیروی محرکه
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع معرفی کرد و از
اصحاب رس��انه خواس��ت در این امر دانشگاه علوم
پزشکی کاشان را یاری کنند.

ادامه ازصفحه 1

فرماندار شهرستان آران و بیدگل نیز در این مراسم
برنامه پزش��ک خانواده را گامی در راستای ارتقای
سالمت و بهداشت خانواده دانست.
دکتر روح اله س��لگی گفت :افزایش شاخصهای
بهداش��تی کش��ور و نزدیک ش��دن به ش��اخصهای
جهانی یکی از دغدغه های دولت است.
وی اف��زود :اف��ق روش��نی در بخش بهداش��ت و
س�لامت در س��طح شهرس��تان آران و بیدگل قابل
مشاهده است.
دکتر روح اله س��لگی در پایان س��خنان خود قول
همکاری و همیاری همه جانبه فرمانداری ،سازمانها
و ارگانه��ای شهرس��تان آران و بیدگل در راس��تای
اجرای مطلوب این برنامه در این شهرستان را داد.
رئیس ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل
نیز در ای��ن آیین به بی��ان توضیحاتی در خصوص

پزشک خانواده و نظام ارجاع پرداخت.
دکتر سید محمد حس��ین مکی ،سرشماری مردم
شهرس��تان آران و بیدگل جهت ثبت ن��ام در برنامه
پزش��ک خان��واده را از عملک��رد های مهم ش��بکه
بهداشت و درمان این شهرستان برشمرد.
وی ابراز امیدواری ک��رد این برنامه با همکاری و
تعامل مردم ،مس��ئولین دانش��گاه و شهرستان به طور
کامل و موفقیت آمیز اجرا شود.
ش��ایان ذکر است ثبت نام رس��می این برنامه با نام
نویس��ی نمادین ابوی شهیدان اربابی و دکتر سلگی،
فرمان��دار شهرس��تان آران و بی��دگل نزد پزش��ک
خانواده آغاز ش��د.گفتنی اس��ت این مراس��مها روز
دوش��نبه مورخ  91/5/23در مراکز بهداشتی درمانی
ش��هید المع شهرس��تان کاشان و ش��بکه بهداشت و
درمان آران و بیدگل برگزار شد.

آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاههای کاشان برگزار شد

مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در
دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این آیین ضمن
تقدیر و تشکر از کلیه همکاران ،گزارش مختصری
از روند برگزاری طرح ضیافت اندیشه ارائه کرد.
حجت االس�لام والمس��لمین علیرضا ش��اه فضل
گفت :تعداد  225نفر از اساتید دانشگاه های کاشان
در این طرح شرکت داشتند.
وی با اش��اره به برگزاری سه کالس در طول روز
جهت هر گروه آموزش��ی افزود :کالس های تفسیر
قرآن ،معرفت شناس��ی و تعلیم و تربیت اس�لامی از
جمله این کالس های آموزشی بود.
وی ،به برنامه های جنبی و فوق العاده این طرح
اشاره و تصریح کرد :کالس آموزش «طب سنتی»
با حضور دکتر رضایی زاده ،جلس��ه ای با حضور
حجت االس�لام و المس��لمین راس��تگو ،نشست
تربی��ت فرزند با حضور دکتر ایمانی و س��خنرانی
حجت االسالم والمس��لمین میر مجید سید قریشی
از حاشیه های این طرح بود.
حجت االس�لام علیرضا ش��اه فضل با اشاره به کم
رنگ بودن ارتباط بین دانش��گاه و سازمان ها اظهار
داش��ت :با همکاری دوس��تان و پیش��نهادات ش��ما
عزیزان باید کمیته مش��ترک بین اس��اتید و مسئولین
شهر را تشکیل شود.
مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی
کاش��ان گفت :دانش��گاه ها بعنوان پیشگامان عرصه
مبارزه با جنگ نرم دشمن هستند.
به گفته وی ،دانشگاه ها بعنوان مراکز تولید کننده

علم و دانش و سازندگی و تربیت کننده نسل آینده
نظام اس�لامی نقش مهم و حیات��ی را در این مبارزه
ایفا می کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه انقالب اسالمی ایران یک
انق�لاب فرهنگی و دینی اس��ت ،افزود :اگر کش��ور
عزیزمان ایران از لحاظ علمی به باالترین رتبه ها برسد
اما از لحاظ مذهب و تدین تهی باش��د ،این انقالب در
رسیدن به اهداف متعالی خود ناکام می ماند.
وی تصری��ح کرد :دانش��گاه ها بعن��وان مهمترین
عنصر در حفظ این مس��یر می باشند که در راس آن
اساتید قرار دارند.
الزم به ذکر اس��ت در پایان مراسم با اهداء هدیه و
لوح تقدیر از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم

پزشکی کاشان از حجج االسالم شاه فضل ،یوسفی،
موحدی ،عبدی ،جعفرزاده و بیگی بعنوان مدرسین
طرح تقدیر شد.
گفتنی اس��ت در پایان مراس��م قرعه کش��ی عمره
مفرده ویژه اساتید ش��رکت کننده در طرح ضیافت
اندیشه صورت پذیرفت و اسامی پذیرفته شدگان به
شرح ذیل است:
دکتر حس��ین ابراهیم پور کومله ،دکتر س��ید علی
حس��ینی تفرشی ،دکتر سید محس��ن جدی آرانی و
مریم سادات اخوان حجازی (دانشگاه کاشان)
دکتر عب��داهلل امیدی ،محمد افش��ار و دکتر مریم
اخباری (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
دکتر میثم عرب زاده (دانشگاه آزاد)

شماره  .124مرداد 1391

با تاسیس مرکز تحقیقات پرستاری
تروما و بیوشیمی در دانشگاه
موافقت شد
به اس��تناد رای صادره در دویس��ت و ش��انزدهمین
جلسه شورای گسترس دانش��گاه های علوم پزشکی
م��ورخ  ،91/03/23ب��ا تاس��یس مرک��ز تحقیق��ات
پرس��تاری تروما دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان موافقت اصولی به عمل آمد.
به اس��تناد رای ص��ادره در دویس��ت و هفدهمین
جلسه ش��ورای گسترس دانشگاه های علوم پزشکی
م��ورخ  ،91/04/17ب��ا تاس��یس مرک��ز تحقیق��ات
بیوش��یمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک دانشگاه
علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان
موافقت اصولی شد.

دستگاه سی تی اسکن بیمارستان
شهید بهشتی مجدد ًا راه اندازی شد
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
از راه اندازی مجدد دس��تگاه س��ی تی اس��کن این
بیمارستان پس از چهار ماه وقفه خبر داد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر مهرداد حسین پور
افزود :قطعه اصلی این دس��تگاه با انجام هزینه ای بالغ
بر  2080میلیون ریال از محل اعتبارات این بیمارستان
خریداری و نصب شد.
وی تصری��ح کرد :دس��تگاه س��ی تی اس��کن در
تش��خیص بیماریه��ای مغ��ز و اعص��اب ،بیمارهای
م��ادرزادی مانن��د بزرگی ی��ا کوچک��ی جمجمه،
تش��خیص توموره��ای داخل جمجم��های و خارج
مغ��زی ،خونریزی در قس��متهای مختل��ف مغز و
سکتههای مغزی ،تش��خیص بیماری اعضای داخل
ش��کمی مانند کبد ،لوزالمعده ،غدد فوق کلیوی و
بررسی بیماری های ریه کاربرد دارد.
ب��ه گفت��ه وی ،روزانه حدود  65نف��ر به صورت
بس��تری و س��رپایی از س��رویس خدمات دس��تگاه
سی تی اسکن این بیمارستان استفاده می کنند.
وی اضافه کرد :واحد رادیولوژی این بیمارستان به
صورت ش��بانه روزی در سه نوبت صبح ،بعد از ظهر
و شب برای ارائه خدمت به مراجعان فعال می باشد.

آغاز ساخت ،بازسازی مرکز اورژانس
امام خمینی (ره) آران و بیدگل
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران
و بیدگل گفت :ساخت ،بازسازی و گسترش مرکز
اورژانس شبانه روزی امام خمینی (ره) این شهرستان
آغاز شد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید محمد حسین مکی
اف��زود :امالک اطراف این مرکز ب��ا اعتباری بالغ بر
دو میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خریداری و جهت ساخت و ساز و توسعه در اختیار
خیّر محترم حاج احمد ابریشم چی قرار گرفت.
دکتر سید محمد حسین مکی با اشاره به مراجعه
زیاد ش��هروندان و لزوم ارائه خدمات بهتر و متنوع
تر در مکانی با اس��تانداردهای ب��اال تصریح کرد:
قرارداد بازس��ازی ،ساخت و گس��ترش این مرکز
با نام مجموعه بهداش��تی درمانی ابریش��م چی در
 4طبق��ه ش��امل درمان��گاه ،اورژان��س ،اورژانس
بس��تری موق��ت ،اورژانس س��رم درمان��ی ،مرکز
بهداش��تی درمان��ی ،پایگاه فوریت های پزش��کی
 ،115آزمایش��گاه ،پلی کلینیک تخصصی و فوق
تخصصی منعقد شد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی اظهار داش��ت:
پیش بینی می ش��ود تا سال آینده به یاری خداوند
متع��ال و همت خیّر محترم پ��روژه فوق به بهره -
برداری برسد.
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

با آموزش اصول دین به فرزندان خود آنها را در مقابل شبهات دینی ایمن کنید

کارش��ناس مس��ائل مذهبی گفت :والدی��ن باید با
آموزش اصول دین به فرزندان خود آنها را در مقابل
شبهات دینی ایمن کنند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار وب دا ،حجت االس�لام
والمس��لمین محمد حسین راس��تگو در جمع اساتید
شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشگاههای
کاش��ان ضمن تاکید بر توضیح و تشریح اصول دین
ب��ا راههای مختلف به فرزندان افزود :باید رس��انه ها
و سازمان های مختلف در این زمینه فعال تر شوند.
وی ضم��ن تاکید بر پاس��خگویی به س��واالت
فرزن��دان تصریح ک��رد :بای��د اعتق��ادات اولیه
اس�لامی فرزن��دان خود را ب��ا برق��راری ارتباط
نزدیک تر و آموزش معلومات اصیل اسالمی به
آن ها ،محکم کرد.
رئی��س مرکز تربی��ت مربی ک��ودک و نوجوان
دفت��ر تبلیغات اس�لامی حوزه علمیه قم با اش��اره به
ان��واع روش های تربیتی اظهار داش��ت :روش های
دیکتات��وری (پدرس��االری یا مادر س��االری) ،آزاد
ب��دون مراقب��ت و آزاد همراه با مراقب��ت از اینگونه
روش ها است.

حجت االس�لام و المسلمین راس��تگو ،روش آزاد همراه با مراقبت را روش مطلوب دانست و اذعان داشت:
امروزه کار والدین در مراقبت از فرزندان خود با وجود اینترنت نسبت به گذشته مشکل تر شده است.
وی ادام��ه داد :بای��د با تعامل با فرزندان خود آن ها را در مقابل آس��یب ه��ای اینترنت و دنیای مجازی
محافظت کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمد حسین راستگو گفت :به طور مثال برای مقابله با بدحجابی و بی -

حجاب��ی از درون باید انگیزه حجب و حیا را در
جامعه ایجاد کرد.
رئی��س مرکز تربیت مربی کودک و نوجوان دفتر
تبلیغات اس�لامی حوزه علمیه قم افزود :باید با زبان
نرم و متناسب با همان قشر دیگران را نصیحت و امر
به معروف و نهی از منکر کرد.
این کارشناس مسائل مذهبی با تاکید بر صحبت با
فرزندان با صمیمی��ت و به زبان خود آن ها تصریح
ک��رد :اگر والدی��ن نتوانند با فرزندان خ��ود ارتباط
صادقان��ه برقرار کنند در آین��ده یک جنس مخالف
با آنها ارتباط ش��یطانی برقرار خواهد کرد و اصالح
فرزندان خود در آن موقع دیر خواهد بود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در ابتدای این جلس��ه حجت
االسالم و المسلمین راس��تگو به بیان مطالب دینی و
آموزش��ی برای نوجوانان و فرزندان اساتید پرداخت
و با طرح سواالت و برگزاری مسابقه به رسم یادبود
به آن ها هدایایی اهداء شد.
گفتنی است این جلسه به همت دفتر نهاد نمایندگی
مق��ام معظ��م رهبری در دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.

تشکیل چهار جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه در مرداد ماه 91

س��تاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
در دانشگاه در مرداد ماه سال جاری با تشکیل چهار
جلس��ه به بررس��ی راهکارهای اجرای این برنامه در
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه پرداخت.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی

کاشان در این جلسات بر رعایت اصل راز داری در
بحث ورود اطالعات پایه خانوار در س��امانه سالمت
الکترونیک ایرانیان و هماهنگی الزم در این راستا با
حراست دانشگاه تاکید کرد.
دکتر محمدحس��ین اعرابی بر استفاده از پتانسیل

و ظرفیت های بس��یج جامعه پزش��کی در راستای
اطالع رسانی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
تاکید کرد.
وی با اش��اره بر ارسال نس��خه  02برنامه پزشک
خان��واده برای س��ازمان ه��ا و ارگان ه��ای عضو
شورای س�لامت و امنیت غذایی شهرستان کاشان
جهت آموزش به پرسنل خود گفت :اطالع رسانی
مستقیم و چهره به چهره در این خصوص بیشترین
تاثیر را داراست.
وی افزود :پزشکان عمومی به علت ارتباط مستقیم
با مردم م��ی توانند بهترین اطالع رس��انی را در این
زمینه انجام دهند.
وی ،همچنین در ارائه گزارش��ات مبس��وط تر در
خص��وص س��طوح  2و  3برنامه پزش��ک خانواده و
نظام ارجاع توسط اعضاء تاکید کرد.
رئی��س دانش��گاه در ای��ن جلس��ات در خصوص
تمرکز زدایی ،تعداد و محل اس��تقرار اورژانس��های
موج��ود و مورد نیاز برنامه پزش��ک خانواده و نظام
ارجاع سخنانی را ایراد کرد.
دکتر محمدحس��ین اعرابی ،همچنین بر تعریف و

تشریح جزء به جزء مشکالت و چالشهای اجتماعی
در سر راه ارائه خدمت در مراکز موجود در سطوح
2و 3برنام��ه و اطالع رس��انی از طریق س��خنرانی از
تریبون مس��اجد س��طح ش��هر به ویژه در شب های
احیاء م��اه مبارک رمضان و تهیه زیر س��اخت الزم
جهت ش��بکه  LANآزمایشگاههای سطح دانشگاه
تاکید کرد.
وی با اش��اره به مصوبه ش��ورای سالمت در تاریخ
91/5/11در خص��وص ق��رارگاه پزش��ک خانواده
گفت :پیش��نهاد می ش��ود این قرارگاه جدا از ستاد
اجرایی دانش��گاه با اعضاء و در زمانهای مش��خص
متوالی تشکیل گردد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کلیه اعضا
در خصوص اجرایی نم��ودن 90درصد از مصوبات
جلسات س��تاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام
ارجاع دانشگاه تشکر کرد.
گفتنی است جلس��ه س��تاد اجرایی برنامه پزشک
خان��واده و نظ��ام ارج��اع دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان هر هفته با حضور تمامی اعضاء و نمایندگان
سازمانهای بیمه ای برگزار می شود.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست دفتر فنی دانشگاه برگزار شد
مراس��م تودی��ع و معارفه سرپرس��ت دفت��ر فنی و
نظارت بر طرحهای عمرانی دانش��گاه روز یکش��نبه
مورخ  91/5/8برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این مراسم مهندس
حمید رضا خامه ای به عنوان سرپرس��ت جدید دفتر
فنی و نظارت ب��ر طرحهای عمرانی دانش��گاه علوم
پزش��کی کاشان معرفی و از زحمات مهندس مهدی
رضایی در مدت تصدی سرپرس��تی این دفتر تقدیر
و تجلیل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این مراسم
ضمن خیرمقدم و تبریک حلول ماه مبارک رمضان،
جایگاه دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی را در
دانشگاه مهم دانست.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ب��ا بی��ان اینکه تمام
واحده��ای مختلف دانش��گاه دارای نقاط ضعف و
قوت می باشند ،اظهار داشت :وجود بناهای مختلف
در دانشگاه قطعاً مرهون زحمات پرسنل دفتر فنی از
ابتدای تاسیس تاکنون است.
وی ب��ه انجام پ��روژه ه��ای عمران��ی مختلف در
دانشگاه در زمان دولت نهم و دهم نسبت به گذشته
اشاره کرد و گفت :فعالیت دولت در این زمینه وسیع
بوده و انجام این مسئولیت وظیفه ای بیش نیست.

رئیس دانش��گاه تصریح ک��رد :مهمترین اصل در
عرصه مس��ئولیت ،رضایت مندی مردم است که این
رضایت موجب کسب رضای خداوند متعال است.
دکترمحمد حس��ین اعرابی ب��ا بیان اینکه عملکرد
و نتیجه کار مهم اس��ت ،از زحمات پرسنل دفتر فنی
و مهندس رضایی تش��کر کرد و خواستار همکاری
الزم با مهندس خامه ای شد.
وی با اش��اره ب��ه فرمایش مقام معظ��م رهبری در
راس��تای اقتصاد مقاومتی اذعان داشت :دانشگاه باید
ظرفیت ها و داشته های خود را در این زمینه به ویژه
در زمان تحریم حفظ کند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
در ابتدای این مراس��م نیز با اش��اره به حساس بودن
مدیریت دفتر فنی دانش��گاه گف��ت :تمام واحدهای
دانش��گاه با این مجموعه در ارتباط است به طوریکه
خروج��ی این مجموع��ه در ارائه خدمات دانش��گاه
موثر است.
دکتر مهرداد فرزندی پور ضمن تقدیر از تالشهای
مهن��دس رضای��ی در به ثمر رس��اندن پ��روژه های
عمرانی دانش��گاه افزود :وی با جان و دل مسئولیت
خود را انجام می دادند.
سرپرس��ت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

تجهیزآمبوالنس های اورژانس  115آران و بیدگل
سرپرس��ت مرک��ز فوری��ت های پزش��کی 115
شهرس��تان آران و بیدگل از تجهیز آمبوالنس��های
مرک��ز فوری��ت ه��ای پزش��کی ای��ن مرک��ز به
دس��تگاههای الکتروش��وک ،مانیت��ور و پال��س
اکسیمتر خبر داد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر حس��ین ریاحی گفت:
ب��ا توجه به تعداد ح��وادث قلبی عروق��ی در منطقه
آران و بیدگل ،در راس��تای ارائ��ه خدمات مطلوب
و به خص��وص در روند احیای قلب��ی بیماران ،کلیه
آمبوالنس های فوریت های پزش��کی این شهرستان
با ص��رف هزینه ای بالغ بر  500میلیون ریال از محل
اعتبارات مدیریت بحران ش��بکه بهداش��ت و درمان

شهرس��تان آران وبیدگل به دس��تگاه الکتروشوک،
مانیتور و سایر وسایل مرتبط مجهز شد.
سرپرس��ت مرک��ز فوری��ت های پزش��کی 115
شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه این دستگاهها
پ��س از آم��وزش ه��ای الزم توس��ط متخصصین
مربوط��ه ب��ه تکنس��ین ه��ا در اختی��ار پایگاههای
فوریتهای پزشکی قرار داده شد ،افزود :امیدواریم
با اج��رای باز آم��وزی تا ماه آین��ده در خصوص
آموزش عملی��ات احیای پیش��رفته ( )CPRبرای
کلیه پرس��نل مرک��ز فوریت های پزش��کی ، 115
احیای بیماران اورژانس��ی مانند س��ابق ب��ه بهترین
شکل ممکن انجام شود.
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معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)
Treatment protocols for language
disorders in children
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ای��ن کت��اب در مورد
پروتکلهای درمانی برای
اختالل زبانی در بچه ها
می باشد.
بخش��ی از مهارته��ای
ارتباط��ی ناق��ص در
اخت�لاالت زبان��ی در
درخواس��تها ،پرسشها و
درخواس��ت کم��ک یا
اطالعات می باشد.
محتویات کتاب حاضر در مورد درخواس��تها و شکل
منفی کلمات و جمالت مجهول و مهارتهای مکالمه ای
شامل بیان عواطف و احساسات و افکار می باشد .
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)

توسل به اهل بيت عليهم السالم
از نگاه قرآن و سنت

نوشته  :دكتر سيد مصطفي مناقب
ام��روزه ب��ا توج��ه به
گذش��ت بي��ش از دو
صده از تفك��ر وهابيت
كه دنبال��ه رو ابن تيميه
بوده اند ؛ هنوز در دنياي
اس�لام ش��اهد كش��تار
ش��يعيان و قتل و غارت
اموال آنان هستيم.

تمام اين اعمال در
قال��ب تبليغ توحي��د و مبارزه با ش��رك و بدعت
صورت مي گيرد و خصوصاً ش��يعيان مورد حمله
ق��رار مي گيرن��د و متجاوزان اي��ن اعمال خود را
جهاد در راه خدا و كس��ي كه در اي��ن راه بميرد
را ش��هيد مي دانند.لذا ضرورت ايجاب مي كند با
طرح موضوع توسل ،تحقيقات عميقي انجام شود
و ش��بهات جديد مطرح ش��ده در اين زمينه مورد
نقد و بررسي قرارگيرد.
هدف اصلي اي��ن پژوهش ،تبيي��ن دقيق معنا و
مفهوم حقيقي توس��ل و بررسي اس��تداللي آن از
منظر قرآن و س��نت پيامبر صلي ا ، ...كشف اشتباه
فرق��ه وهابيت در ارائه مباني و مالك هاي توحيد
و ش��رك و نقد و بررس��ي تفصيلي عقايد و آراء
ايش��ان در موضوع توس��ل به اولياي الهي و پاسخ
به ش��بهاتي كه ابن تيميه و محمدبن عبدالوهاب و
علماي ديگر وهابي در اي��ن زمينه وارد كرده اند
و در نهايت اثبات جواز توس��ل مورد ادعاي شيعه
و نفي ش��رك و بدعت در اعمال مسلمانان است .
همچنين در اين كتاب به بيان عقيده متوس�لان به
اولياي الهي و شبهه زدايي از آنان ،موضوع توسل
از لحاظ سازگاري و عدم سازگاري آن با توحيد
عبادي مورد كاوش قرار مي گيرد.
يكي از انگيزه هاي اين تحقيق پيش رو  ،دفـاع
عالمان��ه از كيان اعتــقادي تش��يع در عرصه هاي
علمي و پاس��داري و حماي��ت از آرمانهاي اصيل
اس�لامي ،بازشناس��اندن حقايق ديني ،لزوم آگاه
نم��ودن توده هاي مس��لمانان ،از توطئ��ه ها و فتنه
انگي��زي ه��اي فرق��ه اي و طايف��ه اي صهيونيزم
جهاني ،اس��تعمارو امپرياليزم غرب و نفاق داخلي
اس��ت.تالش اين كتاب پاسخ به شبهه افكني هاي
جديد مخالفان و ب��ه روز نمودن آنها به منظور از
ميان بردن زمينه تفرقه در ميان امت اس�لامي و در
نهايت ،احس��اس و تقويت وح��دت و همدلي در
جهان اسالم است.
اين مجموعه از سري انتش��ارات بوستان كتاب
ب��وده و در مجموعه كتابخانه هاي نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري در دانشگاه موجود مي باشد.

معرفي سايت
www.scopus.com

به انجام بیش از  40پروژه عمرانی در یک س��ال اخیر
در دانشگاه اشاره و تصریح کرد :مجموعه پرسنل دفتر
فنی دانشگاه با تمام تالش در این زمینه گام برداشتند.
دکتر فرزندی پور در پایان سخنان خود از مهندس
خامه ای به علت به عهده گرفتن این مسئولیت خطیر
تشکر و برای وی در این راه آرزوی موفقیت کرد.
الزم به ذکر است مدیر س��ابق و مدیر جدید دفتر

فن��ی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانش��گاه نیز در
این مراس��م س��خنانی را بیان کردند و س��پس حکم
مهندس خامه ای قرائت و به وی اعطاء شد.
گفتنی اس��ت اهدای لوح تقدیر و هدیه از س��وی
رئیس دانشگاه و هدایایی از سوی معاونت توسعه و
واحده��ای تابعه به مهندس رضایی از دیگر برنامه -
های این مراسم بود.

تدوین برنامه استراتژیک مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
در راس��تای دس��ت یابی ب��ه اهداف نقش��ه جامع
علمی س�لامت دانشگاه برنامه اس��تراتژیک مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی کاشان تدوین شد.
به گزارش وب دا ،معاون درمان مجتمع بیمارستانی
شهید بهشتی گفت :این برنامه شامل رسالت ،دورنما،
ارزش ها ،تحلیل محیط داخلی(شناسایی نقاط قوت
و ضعف) ،تحلیل محیط خارجی (شناسایی فرصتها
و تهدیدها) ،موضوعات استراتژیک و اولویت بندی
ای��ن موضوعات ،اهداف ،اس��تراتژی ه��ا و پایش و
ارزیابی ش��اخصها است.دکتر محمد حسین صالحی
افزود :تدوین برنامه اس��تراتژیک این بیمارس��تان با
همکاری ش��ورای سیاس��ت گذاری دانش��گاه و با

حضور مس��ئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان از
آذر ماه  90آغاز و طی جلس��ات منظم و مس��تمر در
مردادماه س��ال جاری به پایان رسید.وی توسعه منابع
مالی و اعمال مدیریت اقتصادی بر آن ،ارتقاء کیفی
خدمات از طریق اس��تقرار نظام های نوین مدیریت،
افزایش دانش ،مهارت و رفاه کارکنان ،س��نجش و
ارتقاء مستمر سطح رضایتمندی گیرندگان خدمات
و تولید علم و بکارگیری پروتکل های درمانی نوین
فوق تخصصی تروما را از اهداف این بیمارستان در
پنج سال آینده برشمرد.وی تصریح کرد :برنامه های
عملیاتی توس��عه ای متناسب با استراتژی های برنامه
مذکور جهت سال  91نیز در حال تدوین است.

بان��ک اطالعات��ی scopusبزرگتری��ن بانک
اس��تنادی و چکیده نویسی جهان است که توسط
 elsevierناشر هلندی راه اندازی شده است .
امکانات این بانک شامل موارد زیر است :
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 دسترسی به  1000ژورنال open accessدسترسی به conference proceedings 500 دسترسی به  600ناشر تجاری و  33میلیون چکیده. دسترسی به نتایج  386میلیون سایت علمی . دسترسی به  21میلیون ثبت نامه. دسترسی به حدود  500مجله به صورت free ام��کان پاالیش جس��تجو و ایج��اد  alertبرایمقاالت جدیدی که مرتبط با موضوع جستجو است.
 پوشش  100درصد مقاالت بانکmedlineاز سال  1966بطور کامل و سالهای قبل از آن برای
موضوعات . life and health sciences
 یافتن نویسندگان پر استناد و وابستگی هایسازمانی آنها جهت تبادالت علمی.
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

انتصابات مرداد ماه 1391
•آقای دکتر احمد خورش��یدی به عنوان دبیر
و عضو کمیته تدابیر ویژه تامین دارو ،واکسن و
تجهیزات پزشکی دانشگاه و آقایان دکتر داوود
خیرخ��واه ،دکتر س��ید علیرضا مروج��ی ،دکتر
مهرداد فرزندی پور ،دکتر امیر مس��عود فرزادفر
و دکتر س��یدی به عنوان اعضای ای��ن کمیته از
تاریخ 91/5/1
• آق��ای محمد آقاجانی ب��ه عنوان دبیر هیئت
نظارت بر تش��کل ها در سطح دانشگاه از تاریخ
91/5/1
• آقای محمد افش��ار عضو شورای تخصصی
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مدت دو سال از
تاریخ 91/5/2
• آقای��ان دکت��ر اس��ماعیل فخاری��ان ،دکتر
احم��د خورش��یدی ،دکت��ر داوود خیرخ��واه،
دکتر امیرحس��ین موحدیان ،دکترحسن الماسی
و محمدرض��ا افاض��ل و خانمها دکت��ر منصوره
صمیم��ی و دکتر زه��را نخی به عن��وان اعضای
کمیت��ه ترویج تغذیه با ش��یر م��ادر و حمایت از
مادران در دوران شیردهی از تاریخ 91/5/8
• آق��ای مرتض��ی نادی به عن��وان دبیر کمیته
راهبردی آمار دانش��گاه و آقای��ان دکتر محمود
سالمی ،دکتر مهرداد فرزندی پور ،دکتر داوود
خیرخ��واه ،دکتر س��ید علیرضا مروج��ی ،دکتر
غالمعل��ی حمی��دی ،دکتر احمد خورش��یدی و
خانم دکتر طاهره مازوچی به عنوان اعضای این
کمیته به مدت دو سال از تاریخ 91/5/25
• آقای��ان دکت��ر مهرداد حس��ین پ��ور ،دکتر
سید احمد حس��ینی ،دکتر رضا رزاقی ،فرحدل
 ،اصغ��ر زجاجی ب��ه عنوان دبی��ران هیئت امنای
مجتمع بیمارستانی ش��هید دکتر بهشتی به مدت
دو سال از تاریخ 91/5/22

اعضاء بدن یک فرد مرگ مغزی در

کاشان ،به سه بیمار نیازمند اهدا شد
مس��ئول بخ��ش مراقب��ت ه��ای وی��ژه مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی کاشان گفت :اعضاء بدن
بیمار  35ساله که در اثر برق گرفتگی دچار مرگ
مغزی شده بود ،به سه بیمار نیازمند اهدا شد.
به گزارش وب دا ،زه��را غالمی افزود :با اعالم
مرگ مغزی مرحوم علیرضا سیدیان مقدم فینی از
سوی پزشکان ،خانواده وی رضایت خود را جهت
اهداء اعضای بدن ایش��ان به بیماران نیازمند پیوند
اعالم کردند و طی اقدامی که در تاریخ 91/5/27
انجام شد ،کبد و دو کلیه این فرد ،اهدا شد.
وی با اش��اره به اینکه مرگ مغزی به معنای از
دس��ت دادن تمامی عملکردهای مغز است و در
پی توقف کامل جریان خون به این عضو حساس
ب��دن به وجود میآید ،تصری��ح کرد :در مرگ
مغزی ،خونرسانی و همچنین اکسیژنرسانی به
مغز متوقف میشود و این عضو از بدن کارکرد
خود را از دس��ت داده و دچار تخریب غیرقابل
برگش��ت میش��ود هرچند پس از ای��ن عارضه
اعضای دیگ��ر بدن ،ازجمله قلب ،کبد و کلیهها
به وسیله دستگاههای کمکی میتوانند به فعالیت
حیات��ی خود ادام��ه دهند ،اما این رون��د زیاد به
ط��ول نمیانجامد و اگر بیمار از این دس��تگاهها
جدا ش��ود ،زندگی مصنوعی او متوقف خواهد
ش��د.غالمی اظهار داش��ت :پس از وقوع مرگ
مغزی در فرد ،هیچ گونه احس��اس دردی وجود
ن��دارد و بیمار قادر به صحبت ک��ردن ،دیدن و
حتی پاسخ به تحریکات خارجی نیست.
وی اذع��ان داش��ت :داوطلب��ان اه��داء عضو
می توانند با مراجعه وبسایت  www.ehda.irو
یا روابط عمومی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
کاش��ان نس��بت به تکمیل فرم اه��داء و دریافت
کارت اقدام نمایند.
درود و رحمت خدا به روح عزيـزان سفركرده
به جوار حضرت حق
هم�كاران ارجمن�د :آقای�ان دکترعب�اس هدایت�ی ،
ابوالفض�ل فاطمیه منفرد ،مجید ش�یخ رضایی ،واقفی و
خانم الجوردی كه در غم از دس��ت دادن پــــدر به

سوگ نشسته ايد.
خان�م حس�ینی كه در غم از دس��ت دادن مادر به
سوگ نشسته ايد.
خانم صفاری كه در غم از دس��ت دادن برادر به
سوگ نشسته ايد.
آقای�ان رامی�ن بنای�ی وس�لمان اکرمی�ان و خانم

کریمی طاهری كه در غم از دست دادن عزیزانتان
به سوگ نشسته ايد.
خان�واده محترم میرزا زاده كه در غم از دس��ت
دادن فرزن��د دلبندتان  ،دانش��جوی عزیزمان خانم
منصوره میرزا زاده به سوگ نشسته ايد.
روابط عمومي دانش�گاه درگذشت عزيزانتان را تسليت
عرض نموده،از درگاه خداوند منّان براي آن مرحومان
آمرزش و براي شما صبر و شكيبايي مسئلت دارد.
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حضور دانشگاه در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان از حضور این دانشگاه در بیستمین نمایشگاه
بین المللی قرآن کریم تهران خبر داد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر طاهره مازوچی گفت:
این دانش��گاه ب��ا حضور فعال خ��ود و برای دومین
س��ال متوالی در قس��مت دانش��گاهی ،بخش��ی از
توانمندیه��ا و ظرفی��ت های قرآنی دانش��جویان،
اس��اتید و کارکنان را در معرض دید عالقمندان و
بازدیدکنندگان قرار داد.
وی با اشاره به برپایی غرفه اختصاصی دانشگاه در
نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم افزود :این غرفه از
تاریخ  14لغایت  24م��اه مبارک رمضان در بخش
دانشگاهی نمایشگاه دایر بود.
وی تصریح کرد :حضور در نمایشگاه فرصتی است
تا بخش��ی از ظرفیت های یکس��اله فرهنگی ،هنری و
پژوهشی دانشگاه در علوم قرآنی عرضه شود.
وی اظهار داشت :آفرینش انسان از دیدگاه قرآن ،به
تصویر کشیدن رشد انسان ،فواید شیر مادر از دیدگاه
آیات قرآن و حکم��ت های نهج البالغه ،بیانات امام
ص��ادق (ع) در کتاب توحید مفضل در قالب پمفلت
و فیلم تولد انس��ان از موضوعات و بخشهای مختلف
غرفه دانشگاه در این نمایشگاه بود .
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه گفت :برپایی
مسابقه قرآنی هر شب با اهداء جوایز فرهنگی قرآنی

و س��وغات شهرستان کاشان به س��ه نفر به قید قرعه از دیگر برنامه های دانش��گاه علوم پزشکی کاشان در این
نمایشگاه بود.
دکتر مازوچی افزود :به تصویر کش��یدن مراحل خلقت انس��ان از خاک ،آب ،نطفه ،علقه ،مضغه ،عظام
و ش��گفتی های بدن انسان ش��امل چشم ،گوش ،زبان ،لب ،استخوان ،قلب ،رگ ،اثر انگشتان و پوست در
قالب پمفلت ،آفرینش انس��ان و موالژها و ارتباط آن با آیات قرآن و حکمت های نهج البالغه از دیگر
بخش های غرفه بود.
وی تصریح کرد :دکتر مش��گدانیان ،عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان جهت پاسخگویی به
سواالت مراجعان در غرفه دانشگاه حضور داشت.
گفتنی اس��ت همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از  25تیر ماه
تا  25مرداد ماه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران برپا شد.

نشست صمیمانه رئیس دانشگاه با اعضاء بسیج جامعه پزشکی برگزار شد
حوزه فعالیت
بسیج در
زمینه های
مختلف درمان،
آمـوزش،
پـژوهش و
فـرهنگی
گسترده است.

نشس��ت صمیمانه رئیس دانش��گاه با اعضاء بسیج
جامعه پزش��کی دانش��گاه در س��الن ش��هداء ستاد
مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان در این نشس��ت ضمن خیرمقدم
ب��ه اعضاء بس��یج جامعه پزش��کی دانش��گاه گفت:
حوزه فعالیت بس��یج در زمین��ه های مختلف درمان،
آموزش ،پژوهش و فرهنگی گسترده است.

دکتر محمد حس��ین اعراب��ی ،کار در این زمینه را
رس��الت بزرگ دانس��ت و افزود :باید با اخالص و
یاری خداوند متعال در این زمینه فعالیت داش��ت تا
به اثربخشی مورد نظر دست یافت.
وی ،خواستار استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیلها
در راس��تای پیش��برد اه��داف و برنامه ه��ای اصلی
دانشگاه شد.وی با تاکید بر انجام برنامه ریزی عمیق
در ام��ور تصریح ک��رد :فضاهای بهداش��تی درمانی

فضاهای مناس��بی برای اطالع رس��انی جهت اقشار
مختلف جامعه است.
دکتر اعرابی با اش��اره به اس��تفاده از ظرفیت های
دانش��جویی ،بس��یج را بهترین نهاد جهت انجام امور
فرهنگی دانست.
محمد افشار ،مسئول بسیج جامعه پزشکی دانشگاه
علوم پزش��کی کاشان نیز در این نشست گزارشی از
عملکرد این مجموعه را ارائه کرد.

سوء مصرف مواد مخدر اغلب اوقات به عنوان یک تفریح آغاز می شود
مس��ئول دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد دانش��گاه
علوم پزش��کی کاش��ان گفت :س��وء مصرف مواد
مخدر اغلب اوقات به عنوان یک تفریح و با مصرف
گاه به گاه آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر فاطمه س��ادات
قریش��ی در نهمین جلس��ه پژوهش در اعتیاد افزود:
طبیع��ت مواد مخدر ب��ه مرور زمان ،ف��رد را مجبور
به اس��تفاده با فواصل کوتاهتر و میزان بیشتر خواهد
کرد به گونه ای که عملکرد شغلی و خانوادگی وی
مختل می شود.
وی تصریح کرد :فقر به عنوان یک پدیده جدید
به مشکالت فرد اضافه می ش��ود در حالی که لزوم
مص��رف مواد و تهیه آن همچنان حفظ می ش��ود و
بدنبال آن جرائم��ی همچون دزدی ،حمل و فروش
مواد مخدر را بدنبال خواهد داشت.
مس��ئول دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد دانشگاه
علوم پزش��کی کاش��ان اظهار داش��ت :میزان جرائم
مرب��وط ب��ه م��واد مخدر ب��ا علل مختل��ف دیگری
مانن��د بیکاری ،دسترس��ی به مواد مخدر ،دوس��تان

ناباب ،ش��رایط نامساعد خانوادگی ،کم رنگ شدن
هنجارهای اخالقی و اجتماعی و  ...در ارتباط است.
دکتر قریش��ی گفت :اگر بتوان گامی اساس��ی در
جه��ت کاهش و در نهایت پیش��گیری از گرایش به
مواد مخدر برداش��ت به تبع آن ،جرایمی که مرتبط
ب��ا این مواد به وقوع می پیوندد به طور محس��وس و
ملموسی کاهش خواهند یافت.
وی افزود :اختالل س��وء مصرف م��واد اگرچه به
نوعی یک بیماری محس��وب می ش��ود اما در روند
خ��ود ،به تدریج فرد بیمار را ب��ه یک فرد مجرم نیز
تبدیل خواهد کرد.
وی اظهار داش��ت :اختالل سوء مصرف مواد تمام
جنبه های زندگی یک فرد مبتال را تحت تاثیر خود
ق��رار می دهد و به مرور زم��ان تنها انگیزه فرد برای
ادام��ه زندگی ،تهی��ه و مصرف م��واد خواهد بود و
دیگ��ر جنبه های زندگی همچون خانواده ،ش��غل و
 .....در حاشیه قرار می گیرد.
فاطمه کوثری ،کارشناس حقوق و جزا نیز در این
جلس��ه با ارائه پژوهش��ی با عنوان « تحلیل و بررسی

جرایم مربوط به مواد مخدر در شهرس��تان کاش��ان»
گفت :شهرس��تان کاش��ان از جمله ش��هرهایی است
که اعتیاد ب��ه مواد مخدر و به تبع آن ارتکاب جرایم
مربوطه ،به نحو چشمگیری در آن به چشم می خورد.
وی گفت :وجود بیش از  10هزار معتاد و  68مرکز
ت��رک اعتیاد در کاش��ان ،ناش��ی از اهمیت موضوع
اعتیاد و رواج این پدیده شوم در این شهرستان است.
وی با بیان اینکه جرایم م��واد مخدر بعد از تخلفات
راهنمای��ی و رانندگ��ی در شهرس��تان کاش��ان رتبه
نخست را داراس��ت ،افزود :اکثریت زندانیان کاشان
را معت��ادان و مجرمی��ن مواد مخدر تش��کیل میدهند
ک��ه یا در ارتباط با جرایم مرب��وط به مواد مخدر در
زندانند و ی��ا به دلیل ارتکاب جرایمی که ناش��ی از
مواد مخدر بوده در زندان به سر می برند.
نهمین جلس��ه پژوهش در اعتیاد در دانشگاه با حضور
پزشکان و روانشناس��ان مراکز درمان سوء مصرف مواد
و به همت دفتر پیش��گیری و درمان س��وء مصرف مواد
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی در
سالن کنفرانس بیمارستان اخوان برگزار شد.

کارگاه آموزش تریاژ بیمارستانی در دانشگاه برگزار شد
کارگاه آموزش تریاژبیمارستانی به روش شاخص
ش��دت فوریت ( )ESIجهت مدیران و مترون های
بیمارس��تان های کاش��ان و آران و بی��دگل برگزار
شد.به گزارش خبرنگار وبدا ،سرپرست اورژانسهای
پیش بیمارس��تانی و بیمارس��تانی دانشگاه ضمن بیان

این مطل��ب گفت :کلیه اورژانس های بیمارس��تانی
که ش��بانه روز بیش از  80بیمار دارند موظف به راه
اندازی سیستم تریاژ می باشند.
دکتر ش��جاعی با اش��اره به اینکه تری��اژ به معنای
دس��ته بندی و اولویت بندی بیماران به منظور تعیین

اولوی��ت و مراقبت های پزش��کی و تخصیص منابع
است ،افزود :با راه اندازی سیستم تریاژ  ESIکیفیت
ارائ��ه خدم��ات در اورژانس ها ارتق��اء یافته و هیچ
بیم��ار بالتکلیفی در مراجعه ب��ه اورژانس ها وجود
نخواهد داشت.

پاسخ ام آر آی برای بیماران
بیمارستان نقوی پست می شود
مدیر بیمارس��تان نقوی دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان از راه اندازی خدمات پستی در مرکز ام
آر آی( )MRIاین بیمارستان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر حسین یاوری تبار گفت:
ای��ن خدمت با هدف تکری��م ارباب رجوع برای
متقاضیانی که مایل به دریافت پاس��خ خدمات ام
آر آی بیمارستان از طریق ارسال پستی می باشند،
انجام می شود .به گفته دکتر حسین یاوری تبار ،با
راه ان��دازی ای��ن خدم��ت بیم��اران ب��ه وی��ژه
کس��انی که از شهرس��تان های اط��راف به مرکز
ام آر آی مراجعه کرده اند پس از یکبار مراجعه و
به��ره من��دی از این خدمت از مراجع��ه مجدد به
مرکز بی نیاز می ش��وند و جواب آنها به صورت
پستی برایشان ارس��ال می شود.وی تصریح کرد:
در ای��ن خدم��ت بیم��اران متقاضی اس��تفاده از
خدمات پستی با پرداخت هزینه ای ناچیز ( از 30
هزار ریال تا  40هزار ریال) ،پاسخ ام آر آی انجام
شده را در درب منزل دریافت می کنند.
این مرکز هم اکنون در سه شیفت کاری شبانه روز
با نظارت مس��ئولیت فنی دکتر حمیدرضا طاالری،
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانش��گاه فعال
می باشد و به طور متوسط روزانه  60نفر از خدمات
ای��ن مرکز بهره مند م��ی ش��وند.مراجعان به مرکز
عالوه بر شهرس��تان کاش��ان از شهرستان های آران
و بیدگل ،قم ،دلیجان ،محالت ،اراک ،اردس��تان،
بادرود ،نطنز و  ...می باشند.

اجرای  HISدر کلینیکهای تخصصی
و پاراکلینیکهای بیمارستان نقوی
مدیر بیمارس��تان نقوی از اجرای سیستمHIS
در کلینی��ک های تخصص��ی و پاراکلینک های
این بیمارس��تان خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر
حس��ین یاوری تبار گفت :از اول مرداد ماه سال
جاری این بیمارس��تان به سیس��تم  HISشرکت
طراحان بوعلی تجهیز شد.
وی اف��زود :در مرحله اول اجرای برنامه ،پذیرش
س��رپایی  ،صندوق کلینیک های تخصصی و فوق
تخصص��ی و همچنین پاراکلینیک های بیمارس��تان
با این سیستم ش��روع به فعالیت کردند.وی با اشاره
به اینکه این برنامه تحت وب نوش��ته ش��ده اس��ت،
تصری��ح کرد :در ای��ن برنامه امکان گزارش��گیری
جهت ادارات بیمه و مدیران بیمارستان وجود دارد.
الزم به ذکر اس��ت قبل از اجرای برنامه ،HIS
جه��ت واح��د ه��ای آزمایش��گاه ،رادیولوژی،
کلینیک های تخصصی و  MRIبیمارس��تان از
نرم افزار های مختلف استفاده می شد.
گفتنی اس��ت ای��ن بیمارس��تان در حال حاضر
دارای  30واح��د کلینیکی و پاراکلینیکی و یک
بخش جراحی اس��ت که در واحدهای سرپایی با
ارائه خدمات توس��ط ح��دود  60نفر متخصص،
فوق تخصص و کارش��ناس بهداشت و درمان
پاس��خگوی بیماران می باش��ند ، HIS.سیستمی
اس��ت که توانس��ته تحول عظیمی در بیمارستانها
ایجاد کند و سیستم س��نتی و کاغذی بیمارستان
را مکانیزه نموده و مدیریت نوین بیمارس��تانی را
با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا رقم بزند.

تحویل آمبوالنس به بیمارستان رجایی
مدیر شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل
از تحویل یک دس��تگاه آمبوالنس پیش��رفته به
بیمارستان و زایشگاه شهید رجایی این شهرستان
به ارزش  800میلیون ریال خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر مکی افزود :همـزمان با
عیـد سعـید فطـر و با توجه به نیاز مبرم بیمارستان
ش��هید رجایی ،جهت حمل و نقل بیماران و خانم
های باردار به ویژه بیماران پر خطر این آمبوالنس
به این بیمارستان تحویل داده شد.

برگزاری جلسه طرح صالحین دانشگاه
جلس��ه طرح صالحین دانش��گاه با حضور 45
نفر از اعضاء حلقه صالحین دانش��گاه در معاونت
بهداشتی برگزار شد.به گزارش وب دا ،حجت -
االسالم گرجی با اش��اره به مباحثی در خصوص
خداشناس��ی گفت :باید کاره��ا را بخاطر رضای
خدا انج��ام داد.وی س��پس در خصوص صفات
امام زمان (عج) ،منتظر واقعی امام زمان (عج) چه
کس��ی است؟ در زمان ظهور چه اتفاقاتی خواهد
افتاد و چگونه امام زمان (عج) خود را بشناسیم؟
س��خنانی را بیان کرد و به سواالت حاضرین در
جلس��ه در خصوص پ��ول انداخت��ن در ضریح
امامان و بوسیدن ضریح پاسخ الزم را ارائه نمود.
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تحویل متادون به معتادان باید با
نظارت دقیق انجام شود
مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد دانشگاه علوم
پزشکی کاشان گفت :تحویل متادون به معتادان باید
با نظارت مستقیم و دقیق پزشکان و تحت نظر پرسنل
مراکز سوء مصرف مواد انجام شود.
به گزارش وب دا ،دکتر فاطمه سادات قریشی
افزود :در غیر این صورت دوز دریافتی توس��ط
بیم��ار ،دوز واقع��ی و الزم ب��رای مص��رف آن
نخواهد بود.
دکت��ر نرگس غالمپ��ور ،دس��تیار روانپزش��کی
دانشگاه نیز در این جلسه به ارائه مقاله ای با عنوان
«حفظ بهتر وابستگان به اپیوئید در درمان نگهدارنده
با متادون از طریق متادون با دوز باال» پرداخت.
وی با اش��اره ب��ه مطالع��ه  64بیم��ار مالزی به
صورت آزمایشی (پایلوت) در این مقاله تصریح
کرد 80 :درصد از بیماران��ی که در درمان باقی
مان��ده بودند دوز مصرف��ی روزانه متادون آن ها
بیش��تر از  80میل��ی گرم و  20درص��د آنها دوز
مصرف��ی ش��ان بین  40ت��ا  79میلی گ��رم بود و
هیچک��دام از بیماران دوز کمتر از  40میلی گرم
دریافت نمی کردند.
وی اظهار داش��ت :جهت باق��ی ماندن بیماران
در درمان و پیش��گیری از رفتارهای پرخطر مثل
تزریق مجدد حداقل به دوز روزانه  80میلی گرم
نیاز اس��ت و توصیه می شود مطالعه ای در ابعاد
وسیعتر در این زمینه انجام شود.
دهمین جلس��ه پژوه��ش در اعتیاد در س��الن
کنفران��س بیمارس��تان اخ��وان ب��ه هم��ت دفتر
پیشگیری و درمان اعتیاد دانشگاه برگزار شد.

برگزاری هجدهمین جلسه شورای
مرکزی امر به معروف و نهی از منکر
هجدهمی��ن جلس��ه ش��ورای مرک��زی امر به
معروف و نهی از منکر دانشگاه با حضور رئیس
دانش��گاه و سایر اعضاء شورا روز دوشنبه مورخ
 91/5/2در سالن شهداء س��تاد مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی ،رئیس
ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر دانش��گاه
در ای��ن جلس��ه پیرام��ون ارتقاء و بهب��ود احیاء
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه
سخنانی را بیان کرد.
حس��ینعلی صادقی ،دبیر شورای امر به معروف
و نهی از منکر دانش��گاه سپس در ادامه ،براساس
دستور کار جلس��ه ضمن ارائه پیگیری مصوبات
قبلی شورا ،گزارشی از پیش��نهادات عملکردی
س��ه ماه��ه اول س��الجاری دبی��ران ش��وراهای
واحدهای تابعه را ارائه نمود.

کاهش تعداد دندان های پوسیده
دانش آموزان آران و بیدگل
کارش��ناس مس��ئول بهداش��ت دهان و دندان
مرکز بهداش��ت شهرستان آران و بیدگل گفت:
تعداد دندان های ش��یری پوسیده دانش آموزان
شش ساله شهرستان آران و بیدگل نسبت به سال
گذشته کاهش یافت.
ب��ه گزارش وب دا ،دکت��ر عفت المع ضمن
اش��اره به اهمی��ت ام��ر فرهنگس��ازی و نقش
خانواده ها در رعایت بهداش��ت دهان و دندان
افزود :شاخص تعداد دندانهای شیری پوسیده،
کش��یده و پرش��ده ( )dmftاین گروه سنی در
سال گذشته  4/5بوده که در حال حاضر به 3/8
رسیده است.
وی تصریح کرد :میزان این شاخص در منطقه
کویرات ابوزیدآباد و س��فید دش��ت باالتر بوده
اس��ت که احتماالً این افزای��ش به علت فرهنگ
م��ردم ،الگوی تغذی��ه و میان وع��ده کودکان،
دسترس��ی و مراجع��ه کمت��ر م��ادران ب��ه واحد
دندانپزشکی می باشد.
دکتر عفت المع با اش��اره به اینکه هر دانش
آموز در حین ورود به مدرس��ه مورد سنجش
س�لامت از جمله معاینات دهان و دندان قرار
می گیرد ،اذعان داش��ت :در شهرس��تان آران
و بی��دگل همزمان با انج��ام معاینات در محل
پایگاه س��نجش س�لامت ،فلورایدتراپی برای
 1584کودک  6س��اله بدو ورود به مدرس��ه
انجام شد.
کارش��ناس مس��ئول بهداش��ت دهان و دندان
مرک��ز بهداش��ت شهرس��تان آران و بیدگل در
پایان بیان کرد :به طور متوسط هر کودک شش
س��اله شهرس��تان آران و بیدگل حداقل  3دندان
پوسیده دارد.

حيات

اجرای طرح بزرگ بسیج همگانی آموزش کمکهای اولیه و احیاء

طرح بس��یج همگانی آموزش کمک های اولیه و
احی��اء در فوریت های پزش��کی از مردادماه در کل
مناطق شهرستان آران و بیدگل آغاز شد.
به گ��زارش وب دا ،سرپرس��ت مرک��ز فوریتهای
پزش��کی  115شهرس��تان آران و بی��دگل گف��ت:
آم��وزش همگانی کمک های اولیه و احیا در موارد
حادثه یا س��ایر اورژانس های پزش��کی و بخصوص
آم��وزش اقدام��ات الزم در صحن��ه حادث��ه قبل از

رسیدن کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی 115
ب��ه مردم از سیاس��ت های کالن وزارت بهداش��ت،
درم��ان و آم��وزش پزش��کی در امر پیش��گیری از
حوادث اس��ت.دکتر ریاحی افزود :این طرح بر پایه
شعار «هر خانواده یک امدادگر» جهت ارتقای سطح
آگاهی عموم م��ردم در زمینه کاهش مرگ و میر و
معلولیت های ناشی از فوریت های پزشکی برنامه -
ریزی شده است.

وی با اش��اره به اینکه نیمی از موارد مرگ آسیب -
دیدگان حوادث ترافیک��ی جاده ای در عرض چند
دقیقه در صحنه تصادف یا حین انتقال به بیمارس��تان
اتفاق م��ی افتد ،تصریح کرد :ای��ن موضوع اهمیت
آماده س��ازی کس��انی که وارد صحنه حادثه شده و
می توانند نقش مهم��ی در حفظ حیات مصدوم ایفا
کنند را نشان می دهد.
وی در موارد اجرای این طرح در شهرس��تان آران
و بیدگل با اش��اره به هماهنگی های انجام ش��ده با
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه
علوم پزش��کی کاش��ان ،انتخاب تیم مدرسین ،تهیه
بنرهای تبلیغاتی و س��ایر وس��ایل کمک آموزش��ی
اذعان داش��ت :اجرای این طرح از مرداد ماه همزمان
در آران و بیدگل ،نوش آباد ،ابوزیدآباد ،سفیدشهر
و س��ایر مناطق بخش مرکزی توس��ط پرسنل واحد
فوریت های پزش��کی این شهرستان شروع شده و به
تدریج تا پایان س��ال برای گروه های هدف مختلف
آموزش های الزم ارائه خواهد شد.
دکت��ر حس��ین ریاحی ادام��ه داد :این آموزش��ها
بصورت تئوری و عملی و در سر فصل های مصوب
وزارت بهداش��ت  ،درمان و آموزش پزشکی شامل
عناوی��ن ارزیابی بیم��ار و کنترل صحنه ،آش��نایی با
آناتومی و ساختمان های بدن ،کمک های اولیه در
خونریزی ها ،شکستگی ها ،سوختگی ،مسمومیت و
از همه مهمتر قلبی ریوی خواهد بود.
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نشست فوق العاده شورای سالمت کاشان ویژه پزشک خانواده برگزار شد

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان نیز در ابتدای این جلس��ه با اشاره به
اهمی��ت این برنامه ب��زرگ اظهار داش��ت :عملیاتی
شدن این برنامه نیازمند فرهنگ سازی و تغییر نگرش
جامعه است.
دکت��ر محم��د حس��ین اعرابی با اش��اره ب��ه اینکه
اجرای برنامه پزش��ک خانواده و نظام ارجاع بعنوان
یک تحول ،رفرم و انقالب در نظام س�لامت کشور
اس��ت ،گفت :این برنامه بیش از  70س��ال سابقه در
کش��ورهای پیش��رفته دارد و تجربی��ات الزم در این
زمینه وجود دارد.
وی ،اج��رای برنامه پزش��ک خان��واده را یک امر
تکلیفی و الزامی از سوی نظام و انقالب دانست.
رئیس س��تاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام
ارجاع در دانش��گاه افزود :اجرا و عملیاتی شدن این
برنام��ه نیازمن��د همکاری هم��ه جانبه س��ازمان ها و
موسسات جامعه است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی با اش��اره ب��ه اقدامات
انجام ش��ده در دانشگاه در این راس��تا تصریح کرد:
پزش��ک خانواده در این برنامه مسئول سالمت افراد
تحت پوشش خود می باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان نیز در این نشست اظهار
داشت :با اجرای برنامه پزشک خانواده  500تا 2500
نفر تحت پوشش یک پزش��ک قرار می گیرند و از

راه اندازی کلینیک ویژه نوار
عصب و عضله در بیمارستان نقوی
مدیر بیمارس��تان نقوی کاش��ان از راه اندازی
کلینی��ک وی��ژه نوار عص��ب و عضله ب��ا انجام
هزین��ه ای بالغ ب��ر  450میلیون ری��ال از محل
اعتبارات این بیمارستان خبر داد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر حس��ین یاوری تبار
گفت :واحد نوار عصب و عضله این بیمارس��تان
با حضور دکتر حس��ین وفای��ی متخصص طب
فیزیک��ی ،آم��اده ارائ��ه خدمات به همش��هریان
گرامی در چهار روز از هفته است.
وی با اش��اره ب��ه انجام نوار عص��ب و عضله
و ویزی��ت بیماران ب��ه صورت س��رپایی در این
کلینی��ک اف��زود :بیم��اران دارای مش��کالت
اس��کلتی ،عضالنی ،تاندون ،ضایعات ورزشی،
دردهای س��تون فقرات و دیسکو پاتی می توانند
ب��ا مراجعه به ای��ن کلینیک از خدمات مناس��بی
برخوردار شوند.
وی تصریح کرد :با راه ان��دازی این کلینیک
هزینه ه��ای درمانی به مقدار قاب��ل مالحظه ای
برای شهروندان که قب ً
ال ناچار به مراجعه به بخش
خصوصی بودند ،کاهش می یابد.
وی اظه��ار داش��ت :در این مرک��ز همچنین
امکان انجام کلی��ه تزریقات عصبی دربرگیرنده
کیس��ت ها وتزریقات بوتاکس جه��ت بیماران
وجود دارد.
وی روزه��ای فعالی��ت کلینی��ک ن��وار عصب
وعضله بیمارستان را عصر روزهای شنبه و سه شنبه
و صبح روزهای دوشنبه وچهارشنبه بیان کرد.
وی تصریح ک��رد :این بیمارس��تان هم اکنون
دارای بخش های بستری و سرپایی می باشد که
در بخش بس��تری اعمال جراحی مغز و اعصاب
و س��تون فقرات ،ارتوپدی ،اورولوژی ،گوش،
حلق و بینی ،مغز و اعصاب و ستون فقرات ،زنان
و زایمان انجام می شود.
وی خدمات س��رپایی این بیمارستان را شامل
اورژان��س تروم��ا ،مرک��ز تخصص��ی دیاب��ت،
درمانگاههای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی
را ش��امل رادیولوژی ،آزمایش��گاه ،نوار قلب و
تس��ت ورزش ،نوار مغ��ز ،ام آر آی (  )MRIو
نوار ریه (اس��پیرومتری) و خدم��ات کلینیکی را
ش��امل بیش از 60کلینیک تخصص��ی به منظور
ویزیت سرپایی بیماران عنوان کرد.

نشست طب سنتی در دانشگاه
برگزار شد
خدمات سالمت و بهداشت بهرهمند میشوند.
دکتر سید علیرضا مروجی افزود :هر فرد میتواند
خارج از برنامه نیز به پزش��کان مراجعه داش��ته باشد
که در آن صورت صددرصد هزینهها بر عهده بیمار
اس��ت ،ام��ا در پوش��ش برنامه فقط  5ت��ا  10درصد
هزینهها را بیمار پرداخت میکند.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
تصری��ح ک��رد :در مس��ایل اورژانس��ی نی��ز هی��چ

محدودیتی در پذیرش افراد وجود ندارد.
ب��ه گفته دکتر س��ید علیرضا مروج��ی ،بیمار باید
ابتدا در س��طح یک به مطبهای پزش��ک عمومی
مراجع��ه کن��د و در صورت نیاز توس��ط پزش��ک
خانواده به س��طوح بعدی (متخصص ،فوق تخصص
و بیمارس��تانها) ارجاع داده میش��ود.وی در پایان
س��خنان خود به بیان انتظ��ارات و چالش های برنامه
پزشک خانواده و نظام ارجاع پرداخت.

برنامه پزشک خانواده جهت شرکت کنندگان راهپیمایی روز قدس آموزش داده شد
برنامه

پزشک خانواده

و نظام ارجاع
تا پایان

سال جاری
درتمامی

شهرهای باالی
 20هزار نفر

جمعیت کشور

اجرا می شود .

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع جهت شرکت-
کنندگان راهپیمایی روز ق��دس به صورت چهره به
چه��ره به همت کمیت��ه فرهنگی ،تبلیغ��ات و اطالع
رسانی این برنامه آموزش داده شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر مرتضی پنجه ش��اهی،
رئیس کمیت��ه فرهنگ��ی ،تبلیغات و اطالع رس��انی
برنامه پزش��ک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم
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پزش��کی کاش��ان در این روز توضیحات الزم را در
خص��وص نحوه ثبت ن��ام در این برنام��ه و انتخاب
پزشک خانواده ارائه کرد.
گفتنی اس��ت ارائه بروشورهایی در رابطه با برنامه
پزش��ک خانواده و نظ��ام ارجاع و ویزی��ت رایگان
حدود دویست نفر از شرکت کنندگان در راهپیمایی
روز قدس از دیگر برنامه های این کمیته بود.

ش��ایان ذک��ر اس��ت ی��ک دس��تگاه اتوب��وس
آمبوالن��س ،دو دس��تگاه موتورالنس و چهارده
دس��تگاه آمبوالنس نیز توس��ط مرکز مدیریت
ح��وادث و فوریتهای پزش��کی دانش��گاه علوم
پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان در
این روز شرکت کنندگان راهپیمایی را حمایت
می کردند.

نشست طب س��نتی ویژه اساتید شرکت کننده
در طرح ضیافت اندیش��ه دانشگاه علوم پزشکی
کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این نشست در خصوص
جایگاه عل��وم گوناگون در زمانهای گذش��ته و
حال مطالبی عنوان شد.
عضو هی��أت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی
تهران ،ضمن بح��ث در رابطه با وضعیت مکتب
طب س��نتی در ایران ب��ه بیان مزاج ه��ای افراد،
خصوصیات و نشانه های آنها پرداخت.
دکتر حس��ین رضای��ی زاده گف��ت :آب و
هوا ،خوردن و آش��امیدن ،حرکت و سکون،
خواب و بیداری ،امراض نفس��انی (ش��ادی ،
غم  ،خش��م  ،لذت  ،ایمنی  ،ترس و خجالت)
و اس��تفراغ و احتقان شش اصل سالمت است
که انسان ها باید این شش اصل را با مزاجشان
سازگار کنند.
وی اف��زود :بیش��ترین مزاج غال��ب در جامعه
ایرانی ،مزاج س��رد و خشک است که این مزاج
دارای خصوصیات اس��تقامتی اس��ت و کار را تا
حصول نتیجه ادامه می دهد.
دستیار تخصصی طب س��نتی ایران با اشاره به
اینکه حالت های افراد به مزاج های طبیعی شان
بستگی دارد ،تصریح کرد :توانایی تعدیل مزاج
در همه انسانها وجود دارد و با تربیت و پرورش
نفسانی می توان در مزاج تعدیل ایجاد کرد.
گفتنی اس��ت این جلس��ه در دو نوبت صبح و
بعدازظهر در س��الن دکتر قریب دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان به همت دفتر نه��اد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانش��گاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.

6

حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

مبتالیان به تاالسمی مصرف
مواد سرشار از اسید فولیك را
فراموش نكنند
مس��ئول واح��د بیم��اری ه��ای خ��اص مركز
پزش��كی ،آموزش��ی و درمان��ی اخوان كاش��ان
گف��ت :مبتالیان ب��ه بیماری تاالس��می ،مصرف
مواد سرشار از اسید فولیك را فراموش نكنند.
دكت��ر جواد الماس��ی افزود :در اف��راد مبتال به
تاالسمی كمبود اسید فولیك به طور شایع دیده
می ش��ود به همین منظور مصرف این مواد بسیار
ضروری است.
وی تصری��ح ک��رد :مركبات ،س��بوس برنج،
عدس ،جگر ،برگ ش��لغم ،گن��دم ،كدو تنبل،
مارچوب��ه ،آرد س��ویا ،نخود ،لوبیا و اس��فناج از
جمله مواد دارای اسید فولیك هستند.
وی تاكید كرد :بدن بیماران تاالس��می به علت
جذب آهن باال با مخاطرات ناشی از اكسیده شدن
و ابتال به بیماری های قلبی و سرطان مواجه است.
مسئول واحد بیماری های خاص مركز پزشكی،
آموزش��ی و درمانی اخوان كاش��ان اظهار داشت:
براین اساس ،مصرف آنتی اكسیدان های مهمی از
جمله ‹ویتامین ‹ ،›Eكاروتنوئیدها› و ‹فالووئیدها›
توسط مبتالیان به تاالسمی اهمیت دارد.
دكتر الماس��ی خاطرنش��ان ك��رد :روغن های
گیاه��ی ،دان��ه ه��ای ف��رآوری نش��ده غالت و
آجیلها و گوش��ت قرمز دارای ویتامین  Eو میوه
و س��بزیجات زرد و نارنجی رنگ و چای س��بز
دارای كاروتنوئیدها و فالووئیدها هستند.
وی یادآور ش��د :با وجود اینكه مصرف مواد
حاوی ویتامین  Cدر این بیماران موجب افزایش
ج��ذب آهن می ش��ود ام��ا برخی از پزش��كان
مص��رف اندك این ویتامی��ن را همراه با داروی
‹دسفرامین› توصیه می كنند.
مس��ئول واح��د بیم��اری ه��ای خ��اص مركز
پزشكی ،آموزشی و درمانی اخوان كاشان اظهار
داشت :از س��وی دیگر ،ویتامین  Cنوعی آنتی-
اكس��یدان مورد نیاز برای بدن بیم��اران مبتال به
تاالسمی اس��ت .دكتر الماس��ی بیان كرد :لیمو،
پرتقال ،گریپ ف��روت ،نارنگی ،گوجه فرنگی،
نخ��ود فرنگی ،فلف��ل دلمه ای ،س��یب زمینی و
اسفناج سرشار از ویتامین  Cهستند.
تاالسمی نوعی بیماری ژنتیكی خونی است.

بادام از گرفتگي عضالت
پيشگيري مي كند

كارش��ناس تغذيه مجتمع بيمارس��تانی ش��هيد
بهشتي كاش��ان گفت :بادام بدليل داشتن پتاسيم
و منيزيم از گرفتگي عضالت پيشگيري مي كند.
مهندس مائده يزدان��ي در گفتگو با خبرنگار
وب دا اف��زود :ب��ادام سرش��ار از چرب��ي ه��اي
غيراشباع ،فيبر ،پروتئين و روي است.
وي با اش��اره به اینکه ب��ادام هر چقدر تازه تر،
خام و بی بو باش��د ويتامين ها و پروتئين هاي آن
بيش��تر اس��ت ،تصریح کرد :هر  100گرم بادام،
 612كيل��و كالري انرژي 57 ،درصد چربي20 ،
درصد پروتئين و  12درصد فيبر دارد.
وی اظهار داشت :بادام سرشار از ويتامين هاي
گ��روه گ��روه  B2، B1و ،B3ف��والت و بيوتين
است که بيوتين در سوخت و ساز چربي ها تاثير
زيادي دارد.
این كارش��ناس تغذي��ه اذعان داش��ت :وجود
منيزيم و پتاس��يم در ب��ادام براي بیماران فش��ار
خونی بسیار مفيد است و در حفظ عضالت بدن
نقش به سزایی دارد.
مائده يزداني ضمن اشاره به اینکه بادام سرشار
از ويتامي��ن  Eاس��ت ك��ه يك��ي از ان��واع آنتي
اكسيدان هاي مهم محسوب مي شود ،.ادامه داد:
آنتي اكسيدان ها از بروز انواع بيماريها پيشگيري
مي كند.
وی در پایان گفت :بادام تنها منبع غذايي است
كه تمام آمينو اس��يدها را دارد و با خوردن بادام
همه ی آمينواسيدهاي بدن تامين مي شود.
گفتنی است اسید فولیک ،فوالت و یا ویتامین
ب  9ج��زو ویتامی��ن ه��ای گروه  Bاس��ت .این
ویتامی��ن محل��ول در آب اس��ت ،در بدن جمع
نمیشود و از طریق ادرار دفع می شود.
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تاریخ تولد 1349 :شهرس��تان
آران و بیدگل
زمان اسارت67 /1 /29 :
تاریخ ورود به ایران69/6/5 :

ی��ک پت��وو مجله از ات��اق کناری
برداش��تم و داخل س��لول گذاشتم
دراین زمان بعل��ت اینکه نزدیک
آش��پزخانه بود غذا به اندازه کافی
م��ی گرفت��م .از زمان اس��ارت تا
این موقع (حدود دو س��ال) بعلت
روش��ن ب��ودن المپ ها آس��مان
و تاریک��ی ش��ب را ندی��ده بودم
توانستم آسمان و ستاره ها را ببینم.
روز پنج��م انفرادی،جوی��ای عدم
شکنجه شدم ،سربازعراقی گفت :
فرمانده پس از ماجرا به مأموریت
رفت وهنوز بازنگشته است.

مدت اسارت :

 2سال و  4ماه و  9روز
مدرک تحصیلی :دیپلم
حضور در جبهه:

 فروردی��ن  66در گردان 14معص��وم لش��کر  8نج��ف اعزام
منطقه کردستان و حدود  3 /5ماه
مشغول به فعالیت شدم.
 تابس��تان  66ب��ه منطق��ه اهوازپایگاه شهدا ،واحد مهندسی رزمی
لشکر  8نجف اعزام شد و حدود 1
ماه مشغول به فعالیت شدم.
 فروردین 67درلشکر  8نجفواقع در جبهه جنوب اعزام شدم.

آموزش:

مصاحبه با آقای علیرضا کبوتری آزاده

نحوۀ اسارت:

درعملی��ات فاو به همراه اعض��ای گردان های25
کربالی شمال 41 ،ثارا...کرمان ،پیاده به طرف خط
مقدم حرکت و س��اعت  6صبح ب��ه محل مورد نظر
رس��یدیم س��اعت  6/5صبح عملیات شروع شد و تا
س��اعت حدود  8/5به طرف جل��و در حال حرکت
بودیم ،ساعت  10/5به محاصره عراقی ها در آمدیم.
تا فاصل��ه  2کیلومتری اس��کله قمربنی هاش��م را
دویدیم (تیپ  44قمر) ،اسکله به محاصره عراقی ها
درآمده بود تا وس��ط آب با قایق حرکت کردیم که
در اثر انفجار ،قایق منفجر ش��د ،با زحمت زیاد خود
را به اسکله رساندم (آب زیادی خورده بودم و بعلت
موج انفجار قبلی ،بدحال بودم) ،به زحمت به طرف
جنازه های کناره اسکله رفتم و زیر یکی از جنازه -
ها در حالی که تا قس��مت گردن در گل بودم خود
را پنه��ان کردم ،غروب که حدود  23نفرزنده مانده
بودیم خود را به نگهبانی اس��کله رساندیم و تصمیم
گرفتیم تسلیم ش��ودیم  ،از کناره اتاقک نگهبانی تا
ج��اده اصلی منتهی ب��ه فاو حدود  100ت��ا  150متر
فاصله داش��ت  ،اثری از عراق��ی ها نبود به طرف فاو
در حرک��ت کردیم ،از دو طرف جاده عراقی ها که
تع��داد آنها متجاوز از  300نفر بود با آرپی جی ما را
محاصره کردند ،با صلوات جلو رفتیم .ما را به طرف
یک س��نگر هدایت کردند ،وقتی داخل سنگر قرار
گرفتیم تمام مدارک و لباس های خود را زیر خاک
پنهان کردیم ،تک ،تک ما را بازرسی کردند و در
قسمت دیگری می نشانند.
پیاده ما را به طرف نخلس��تان منتقل کردند و پس
از سرش��ماری با نفربر جنگی به محوطه ای که قبال
آماده کرده برده ودر دسته های پنج نفری قرار دادند
و از ما ثبت نام بعمل آمد .و س��پس به نزدیکی بصره
منتقل ش��دیم بعلت تشنگی و گرس��نگی ،تقاضای
آب کردیم با قنداق اسلحه جواب شنیدیم،
صبح روز بعد ما (که ح��دود 450نفربودیم) را به
 2تا  3کیلومت��ری بصره در 3اتاق به طول 6و عرض
3متردر س��اختمانی که ش��بیه مرغداری بود(سقف
پلیت و کف آن س��یمانی و یک پنجره cm100در
 cm40بود که بعلت فضای و هوای کم ،عرق بدن
اس��را بصورت بخار از سقف در حال چکیدن بود) .
منتقل نمودند.عراقی ها ب��رای قدرت نمایی ما رادر
ش��هرها می چرخانند وبرخی ش��هروندان با سنگ،
چوب و ....مارا مورد ضرب قرار می دادندو.....
جهت جابجایی ما را س��وار ماش��ینی که پنجره
هایش را با فلز پوش��انده بودند،کردند و به زندان
اطالعات اس��تخبارات عراق منتقل و تا س��اعت 4

بعدازظهر روز بعد ،بدون لباس ما را نگه داشتند.
در س��ال اول 10نف��ر عراق��ی از  5نف��ر ای��ران با
کاب��ل و بات��وم پذیرایی م��ی کردند ،بی��گاری می
کشیدند(،س��نگ ریزه های داخل اردوگاه را جمع
آوری می کردیم) .در س��ال دوم اذیت ها کم ش��د
و در ش��ش ماه آخ��ر خبری از کت��ک نبود و فقط
گیرهای الکی می دادند و داخل آب و فاضالب می
غلتاندند و بعد با کابل پذیرایی می کردند
امکانات بهداشتی:

 حمام :آب همیشه گرم نبود ،بطوری که هر پنجنفر ،پنج دقیقه فرصت داش��تیم ت��ا دوش بگیریم در
صورت طول کشیدن شدن آب سرد می شد.
 توالت :چون تعداد توالت ها نس��بت به افراد کمبود گاهاً یک ساعت در صف بودم.
 وقتی اسرا جهت درمان به درمانگاه مراجعه میکردند ،با داروهای تاریخ گذشته و سرنگ  1000بار مصرف
که با ساوین ضدعفونی شده بود مداوا میشدند.
  1/5تیغ را برای  120نفر جهت اصالح می دادندکه بعد از پای��ان کار تحویل می گرفتند و در صورت
عدم تحویل مجازات میشدیم.
 3الی  4ماه یکبار حمام می کردیم.ابتکارات اسرا:

 خمی��ر نان ها را جدا می کردیم بعد از خش��ککردن به کمک اس��رایی که در آش��پزخانه بودند از
آن ها شیرینی می پختیم.
 آقای س��بز علی یکی از اس��را با س��یم خاردار،کاغذ س��یگار و خمیردندان ،کارهای دندانپزشکی
انجام می داد.
 بعضی از اوقات ش��کر از آش��پزخانه می گرفتند و باحلبی و سیم برق آب جوش تهیه و چایی درست میکردند.
 داخل باغچه هایی که برای ایرانی ها و عراقی هامجزا شده بود سبزیجات می کاشتند .
 قبل از آزادی با کلیش��ه آرم ا ...پرچم جمهوریرا درس��ت کردی��م و در زی��ر جیب پیراه��ن با قیر
مالیدیم.
خاطره شیرین:

ب��ازی والیبال بین اس��را برگزار ش��د وقت��ی توپ به
بی��رون زمین داخل چال��ه ای از گل افت��اد توپ را از
چاله درآورده تکان دادم و زیر آن زدم توپ روی سر
فرمانده اردوگاه (که دور زمین ایستاده بود) فرود آمد
و س��ر او کثیف ش��د بعلت اینکه تمامی اسرا را اذیت
نکنند خ��ود را معرفی کردیم .مرا کش��ان کش��ان به
انفرادی(کفی از سیمان که تبدیل به شن و سنگ ریزه
ش��ده بود ،طول و ع��رض 1/5در 1/5متر ،یک پنجره
به ابعاد20در 20سانتی متر)بردند .درفرصتهای مناسب

 آموزش قرآن توسط حاجیآقایی از تهران و احکام،توسط
و جانباز
آقای رحمانی اهل بیدگل داده میشد.
 بعض��ی عل��وم راآموزشمی��داد ویا روزنام��ه های عربی را م��ی خواند و
تفس��یر می کرد .آقای رحمانی آموزش نوش��تن و
خواندن و زبان انگلیسی را یاد می داد.
تعریف نگهبان عراقی ها از بسیجیان :

در ح��ال حرکت بودیم ،وقتی امدادگر خواس��ت
بس��یجی را که از ناحیه سروپا مجروح شده بود بلند
کند سه تا خمپاره که زیربدن بسیجی بود منفجر شد
که باعث کشته شدن سه نفر و زخمی شدن من شد،
زنده و کشته ی بسیجی ها خطرناک است.
فرمانده ما می گوید اگر سربازان من مانند بسیجیها
بودند دو روزه خرمش��هر و آب��ادان را به تصرف در
می آوردم.
در آخرین روز اسارت ثبت نام صلیب شدم.
 69/6/3خانم های سوئدی و نروژی عضو صلیب
جه��ت مصاحبه وارد اردوگاه ش��دند ،هیچ یک از
اسرا بعلت بی حجابی آنها حاضر به مصاحبه نشدند،
زمان��ی مصاحب��ه کردند ک��ه آنها مجب��ور به حفظ
حجاب ش��دند .قبل از آزادی یک عدد خودکار و
یک قرآن هدیه دادند .س��اعت  9صبح روز 69/6/3
به تکریت و بعد به بغداد منتقل و بعد به طرف ایران
حرکت وساعت  4/5عصر به مرز رسیدیم.
وقتی از اتوبوس پایین آمدیم جیب ها را کندیم تا
آرم تهیه شده از قیرپیدا شود خبر نگاران با دیدن این
صحنه ازپشت ما فیلم گرفتند.
حدود  5کیلومتری شهر مردم به استقبال آزادگان
آم��ده بودند .ما را به اس�لام آباد پای��گاه الهم اکبر
بردن��د و به مدت  3ش��بانه روز قرنطینه تحت معاینه
پزش��کی قرار گرفتیم و از کرمانش��اه ب��ا هواپیما به
اصفهان س��پس به کاشان منتقل و مورد استقبال گرم
مردم قرار گرفتیم.
هدایا زمان آزادی:

یک چک  20.000تومان ،یک سکه بهار ازادی و
 250تومان پول هدیه دادند .
در زمان اسارت هر هفته در آران و بیدگل مراسم
برگزار می شد وشعرزیر خوانده می شد.
نوجوان کبوتری تو مثل گل چو پرپری 		
جسم نیامد به وطن ای علی جانم علی جانم
درتاری��خ  69/12/27به اس��تخدام دانش��گاه علوم
پزشکی درآمدم و در اورژانس شبکه آران و بیدگل
مشغول به کار شدم.
سابقه کار 21 :سال با احتساب سابقه تشویقی  26سال
سمتها :مسئول پذیرش اورژانس امام خمینی(ره)
 مسئول آمار اورژانس امام خمینی (ره) کارمند امور مالی شبکه (درآمد) -مسئول رسیدگی به امور حسابداری (اسناد)

توصیه های یک چشم پزشک در خصوص انجام عمل لیزیک
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی
کاش��ان گفت :انجام لیزی��ک در افرادی که
قوز قرنی��ه ( ،)keratoconusکدورت قرنیه،
خشکی شدید چش��م ،آب مروارید ،آب سیاه،
س��وراخ ش��بکیه  ،بیم��اری ه��ای روماتیس��می
پیش��رفته و دیابت کنترل نش��ده دارند و زنان بار
دار و ش��یرده ممنوع است .دکتر مهدی شاعری
در گفتگ��و ب��ا خبرنگار وب دا اف��زود :افراد در
صورت داشتن س��ابقه چنین بیماری هایی حتماً
قبل از عمل باید با چشم پزشک مشورت کنند.
وی ،اص�لاح عی��ب انکس��اری بی��ش از حد
ی��ا کمتر از حد م��ورد نظر و احتمال برگش��ت
نزدیک بینی در س��ه درصد افراد ،به فاصله دو تا شش
ماه بعد از عمل را از عوارض عمل لیزیک بیان کرد.
وی تصریح کرد :عم��ل لیزیک ( )PRKبر روی
سطح قرینه انجام می شود و برخی عوارض احتمالی
آینده که در ش��بکیه یا قس��مت های دیگر چشم به
وجود می آید ارتباطی به عمل لیزیک ندارد.
جراح و متخصص چش��م دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان ضمن اش��اره به اینکه عم��ل لیزیک جهت
اص�لاح نزدیک بین��ی ،دور بینی و آستیگماتیس��م

بکار می رود ،اظهار داش��ت :عدم اس��تفاده از لوازم
آرایشی جهت چشم و صورت سه روز قبل از عمل،
عدم استفاده از لنزهای تماس نرم یا سخت (لنزهای
تم��اس ن��رم 10روز قبل از عمل لیزی��ک و لنزها ی
س��خت  20روز قبل از عمل) ،عدم ضرورت داشتن
ناش��تایی و شستشوی مژه ها با شامپو بچه و آب شب
قبل از عمل از نکات ضروری قبل از عمل است.
دکتر ش��اعری ،نکات ذیل را پ��س از انجام عمل
لیزیک ضروری دانست:

 پ��س از انجام لیزی��ک دارو های تجویزش��ده ش��امل قط��ره ه��ای آنت��ی بیوتیک و
کورتون را در ساعات ذکر شده مصرف شود
در صورت درد ش��دید از مس��کن خوراکی
تجویز شده استفاده گردد.
 پس از عمل یک هفته استراحت الزم است. از مال��ش و خاراندن چش��م در روزهایاول پرهی��ز ش��ده و شستش��وی چش��م تا 24
ساعت ممنوع است.
 در صورتی که لنز پانس��مانی تجویز شدهاز چشم خارج شد با پزشک تماس حاصل و
یا به اورژانس چشم پزشکی مراجعه گردد.
 تا یک هفته پ��س از لیزیک از آرایش صورتخودداری شود.
 از ش��نا کردن در استخر یا دریا به مدت یک ماهپرهیز گردد.وی اذعان داش��ت :مشکالتی مثل دیدن
هاله اطراف اشیاء ،ناراحتی هنگام نگاه کردن به چراغ
در شب و هنگام رانندگی یا مطالعه معموالٌ چند هفته
پس از انجام عمل لیزیک بهبود می یابد.گفتنی است
پس از انجام لیزیک معاینات دوره ای الزم است که
بیمار باید با چشم پزشک خود مشورت کند.

نقش موثر افزایش آگاهی جامعه
در کاهش ابتال به هپاتیت
کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماری های
ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و بی��دگل
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان گفت :افزایش آگاهی جامعه
از بیم��اری هپاتیت نقش موث��ری در کاهش
ابتال به این بیماری ویروسی دارد.
به گزارش وب دا ،دکتر مسعود غفاری افزود:
بیم��اری هپاتیت که یک نوع التهاب ویروس��ی
کبد اس��ت ،هر س��اله موجب مرگ حدود یک
میلیون نفر و ابتالی حدود  500میلیون نفر به نوع
مزمن آن می شود و یکی از علل اصلی سیروز و
سرطان کبد است.
وی ،با اش��اره ب��ه اینکه بس��یاری از افراد مبتال
بدون تش��خیص و درمان با آن زندگی می کنند
و از ابت�لا به آن بی خبرن��د ،تصریح کرد :تنها با
افزایش آگاهی از انواع مختلف بیماری هپاتیت
و چگونگ��ی پیش��گیری و کنت��رل آن می توان
اولی��ن قدم موث��ر در نجات جان ه��زاران نفر را
برداشت.
دکت��ر غفاری ،با بیان اینکه این بیماری با انواع
 A ، B ، C ، Dو Eمشخص می شود ،گفت:
ن��وع  Cو Bبه دلیل عدم ب��روز عالئم بالینی در
بس��یاری از افراد در ابت��دای بیماری و تظاهر آن
بص��ورت یک بیماری مزم��ن از اهمیت خاصی
برخوردار است.
دکت��ر غفاری اظهار داش��ت :ن��وع D ، Cو
 Bاز طری��ق خون آل��وده (تزریقات غیر ایمن
و یا خون ه��ای غربالگری نش��ده) و نیز رفتار
جنس��ی غیر ایمن منتقل شده و نوع Dنیز فقط
در بیماران��ی ک��ه در گذش��ته مبتال ب��ه نوعB
شده اند ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد :نوع Eو  Aاز طریق آب
ی��ا غذای آلوده و عدم رعایت اصول بهداش��تی
منتقل می شود.
کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماری های
ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و بی��دگل
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان یادآور ش��د:
سازمان جهانی بهداش��ت انتقال مستندات علمی
در سیاس��ت گ��ذاری ه��ا و اقدام��ات کنترلی،
جلوگی��ری از انتق��ال ،غربالگ��ری و مراقبت و
درم��ان را به عنوان چارچوب های جدید مبارزه
با این بیماری اعالم کرده است.

رژيم غذايي مناسب ،بهترين راه
براي مقابله با بيماري آرتروز است
بيم��ار مبتال به آرتروز بايد ب��ه حد كافي مواد
م��ورد نياز بدن خ��ود را از طريق غذا تأمين كند
زيرا اگر تغذيه نامناس��ب باشد  ،بدن نيز ضعيف
مي ش��ود و به تبع آن مقابله با بيماري دش��وارتر
مي شود.
ب��ه گزارش خبرن��گار وب دا ،دفتر آموزش و
ارتقا سالمت جامعه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي اعالم كرد :آرتروز شايعترين
بيماري از دسته التهاب مفاصل است و در اين
بيم��اري غضروف مفصل آس��يب ديده و كم
ك��م از بين مي رود همچني��ن آرتروز ممكن
اس��ت هر مفصل��ي را درگير كن��د اما مفصل
ب��زرگ كه وزن بدن را تحم��ل مي كنند مثل
مفاص��ل زانو ،ران و س��تون فقرات بيش��تر در
معرض ابتال هستند.
بنابراين گ��زارش  ،بیماران مبت�لا به آرتروز
حتم��ا باي��د داروهاي ض��د درد خ��ود را كه
پزش��ك برايش��ان تجويز ك��رده را ب��ه موقع
مصرف كنند زيرا اگر درد ش��روع شود و بعد
مس��كن مصرف كنن��د ،درد ديرتر و س��خت
تر كنترل مي ش��ود اما مص��رف مرتب و طبق
دس��تور پزش��ك داروها باعث مي شود شدت
حمالت درد كاهش يابد.
اين گ��زارش مي افزايد ،بهتر اس��ت اين افراد
از مفص��ل بيمار خ��ود كمتر كار بكش��ند و در
هر س��اعت دس��ت كم ده دقيقه به مفصل خود
اس��تراحت بدهن��د و س��عي كنند تا ح��د امكان
فعاليت هاي بدني خود را طوري تنظيم كنند كه
مفصل مبتال كمتر فعال باشد.
بناب��ر اع�لام دفتر آم��وزش و ارتقا س�لامت،
درافرادي كه اضاف��ه وزن دارند كم كردن وزن
باي��د حتما م��د نظر ق��رار گي��رد همچنين رژيم
گرفتن و ورزش كردن ب��راي كاهش وزن بايد
تحت نظر پزشك انجام شود.
گفتنی اس��ت :اف��راد مبت�لا به آرت��روز ،براي
كاهش درد خود مي توانند از كيس��ه يخ استفاده
كرده و يا طبق دستور پزشك خود از مسكن هاي
ضد درد و ضد التهاب كه در كاهش درد مفصل
مؤثر است ،استفاده كنند.
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

نوی��ز (اختالل در ص��دا) برخالف دیگ��ر عوامل
فیزیک��ی محیطی در انس��ان توس��ط حس ش��نوایی
دریاف��ت می گ��ردد .بنابراین نویز پدیده ای اس��ت
که توس��ط همه انسانها احس��اس و ارزیابی می شود
و به همین دلیل قرارگیری در معرض نویز از معمول
ترین شکایات افراد ساکن شهرهای بزرگ به شمار
م��ی رود .نویز های حاصل از ترافیک،س��روصدای
همس��ایه ها و هواپیما به عنوان رایجترین منابع تولید
نویز می باشند.

شماره  .124مرداد 1391

انواع نویزها و اثرات آنها بر سیستم شنوایی

صوت و نویز:

هرگون��ه حرکت مکانیک��ی تولید صوت می کند
که ب��ه صورت م��وج حرکت��ی در هوا یا ه��ر ماده
دیگری منتشر می شود بنابراین صوت توسط انرژی
مکانیکی تعری��ف و با واحدهای مرب��وط به انرژی
اندازه گیری می گردد.
صوت ،س��یگنالهای فیزیولوژیکی را در دس��تگاه
شنوایی برمی انگیزد که این سیگنالها توسط گوش و
مسیرهای شنوایی تولید می شوند اما برخی اصوات،
این س��یگنالهای فیزیولوژیک را برنمی انگیزند چرا
که خارج از محدوده درک ش��نوایی انس��ان (یعنی
محدوده  20-20000هرتز) قرار دارند.
به طور کلی ،نویز تحت عنوان صدا یا مجموعه -
ای از اصوات ناخواس��ته تعریف می گردد .طبق این
تعریف ،طبقه بندی اصوات تحت عنوان نویز صرفا
بر مبنای خصوصیات فیزیکی شان امکان پذیر نیست
پس نویز یک پدیده آگوس��یتکی قابل شنیدن است
که اثرات نامطلوبی بر فرد به جای می گذارد نه تنها
از نظ��ر فیزیولوژیک بلکه به لحاظ روانش��ناختی نیز
قابل درک می باشد.
نویز محیط :

نویز یا س��روصدا  ،پدیده ای اس��ت که همه افراد
را تحت تأثیر قرار می ده��د و در محیط پیرامون ما
منابع متعددی از نویز وجود دارد اما بس��ته به فعالیت

قرمزی چش��م بعد از ش��نا در استخر ،سبب آسیب
درازمدت در افراد نمی شود.
ج��راح و متخصص چش��م دانش��گاه در گفتگو با
وب دا با اش��اره به اینکه آس��یب های چشمی یکی
از خط��رات ورزش هایی مثل فوتب��ال ،تنیس ،بیس
بال ... ،می باشد ،گفت :قرمزی و سوزش چشم بعد
از ش��نا کردن بویژه در استخر یکی از مسائلی است
که افراد بس��یاری با آن مواج��ه اند .دکتر فرجیپور
اف��زود :کلریی ک��ه جهت ضد عفونی ک��ردن و از
بین بردن باکتری ها به آب اس��تخر اضافه می ش��ود
بخودی خود برای چش��م مش��کل س��از نیست .وی
تصریح کرد :مش��کل زمانی رخ می دهد که کلر در
مجاورت نیتروژن ی��ا آمونیاک موجود در آب قرار

افراد ،مکان زندگی ،زم��ان و روز ،منابع نویز تغییر
پیدا می کند.
نویز حمل و نقل:

عمده نویزهای خارجی تأثیر
گذار بر مردم ساکن شهرهای
بزرگ را تشکیل می دهد.
نوی��ز ترافی��ک توس��ط موتور
وس��ایل نقلیه تولید میشود اما در
سرعت  50کیلومتر بر ساعت در
ماشین های سواری و  80کیلومتر
ب��ر س��اعت در کامیونه��ا ،نویز
حاص��ل از
اصط��کاک
بین وس��یله

نقلیه ،هوا و بین الس��تیکها و سطح جاده از نویز موتور
فراتر میرود.نویز حاصل از خطوط راه آهن که وابسته
به س��رعت قطار و کیفیت مس��یر میباش��د یک عامل
بالق��وه جهت ایج��اد مزاحمت
ب��رای افراد س��اکن در نزدیک
مس��یر راه آه��ن و نویز حاصل
از پرواز هواپیماها جهت ایجاد
مزاحمت برای افراد س��اکن در
اطراف فرودگاهه��ای بزرگ
مد نظر است.
کارخانجات صنعتی ازمنابع
عمده نویز
محی��ط
به ش��مار

قرمزی چشم بعد از شنا ،سبب آسیب درازمدت نمی شود
می گیرد و از ترکیب اینها کلرامین تشکیل می شود،
در حقیقت علت اصلی قرمزی چشم ،کلرامین است.
وی اظهار داشت :عروق سطحی روی سفیدی چشم
ب��ر اثر تماس با کلرامین ملتهب ش��ده و چش��م قرمز
می ش��ود.وی اذعان داش��ت :کلرامین همچنین الیه
موقتی روی قرنیه ایجاد می کند که س��بب التهاب،
حساس��یت ،خشکی و قرمزی چش��م می شود که به
این وضعیت کراتیت می گویند.
عضو هیأت علمی دانش��گاه با اشاره با اینکه اغلب
تصور می شود قرمزی چشم ناشی از زیاد بودن کلر

آب اس��تخر اس��ت ،گفت :در حالیکه واقعیت دقیقاً
بر عکس این اس��ت و این مسئله اغلب ناشی از کم
بودن کلر آب اس��ت .دکتر فرج��ی پور افزود :بوی
تند آب استخر نیز بخاطر کم بودن کلر آب است.
وی تصریح ک��رد :در صورتی ک��ه کلر آب کم
باش��د احتمال عفونت چشم ناشی از وجود باکتریها
در آب افزایش می یابد.
وی ادامه داد :عفونت چشمی (اغلب کنژنکتیویت)
معم��والً عالوه بر قرم��زی و التهاب ،با درد و ترش��ح
همراه است .وی یادآور شد :اگر قرمزی بعد از شنا در

میروند و نویز به علت دارا بودن طیف گسترده از این
منابع یک نویز مرکب محسوب می شوند ،ساختمان
س��ازی و کارهای زمینی مانند چکش کاری ،کار با
جرثقیل یا کامیون های سنگ به تولید امواج نویز با
شدت باال منجر می شود.
فعالیته��ای نظامی اگر چه به مناطق خاصی محدود
اس��ت ام��ا ب��رای جمعی��ت س��اکن در آن حوالی
مزاحمتهای فراوانی ایجاد می نماید.
در داخل س��اختمانها ،چندین نوع مختلف از نویز
را می توان یافت به طور مثال نویز حاصل از وسایل
مکانیکی (مانند آسانس��ورها ،دس��تگاههای تهویه،
پم��پ ها و لوله های آب) یا نویزهای خانگی (مانند
صدای همس��ایه ها ،گرامافون ،تلویزیون ،حیوانات
خانگی ،ابزار موسیقی ،صدای قدم برداشتن و ) ...که
این نویزها حتی از رایجترین عوامل ایجاد مزاحمت
بوده و توصیف و تعیین کمیت آنها بس��یار دش��وار
اس��ت .علت این امر عمدتاً دیدگاه افراد در معرض،
نسبت به منبع نویز و مسئول ایجاد آن است.
نویزهای مربوط به همسایه ها از محتوای اطالعاتی
باالی��ی برخوردارند که بدون در نظر گرفتن س��طح
ش��دت ش��ان می توانن��د توج��ه ش��نونده را جلب
کنند پ��س میزان آزاردهندگی نوی��ز صرف نظر از
مش��خصات آن تا ح��د زیادی به رابط��ه خاص بین
تولید کننده و دریافت کننده نویز بستگی دارد .
نوی��ز حاص��ل از فعالیته��ای تفریحی ی��ا پیدایش
ماش��ینهای ق��وی روی زمی��ن ،ه��وا و آب در حال
افزایش اس��ت .اگرچ��ه این نویزها اغل��ب به مناطق
خاصی محدود است اما در اطراف شهرهای بزرگ
روب��ه افزایش اس��ت بنابراین الزم اس��ت در مناطق
مس��کونی از فعالیتهای��ی مانند تیران��دازی و اجرای
کنسرت در فضای باز اجتناب شود.
منی�ره قربان�ی -کارش�ناس ش�نوایی شناس�ی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استخر از حد یک التهاب خفیف فرا تر رفته و با ترشح
همراه باشد بهتر است به چشم پزشک مراجعه کنید.
رئیس بیمارستان متینی کاشان ،درمان این وضعیت
را اس��تفاده از قطره اش��ک مصنوعی و عینک ش��نا
دانست و گفت :اشک مصنوعی الیه ای روی قرنیه
ایجاد کرده و آن را التیام می دهد.
دکت��ر فرجیپور در پایان رعایت نکات زیر را که
تا حدود زیادی مانع از مش��کالت چشم ناشی از شنا
در استخر می شود ضروری دانست:
 بالفاصله پس از بیرون آمدن از آب دوش بگیرد.بالفاصله پس از شنا از قطره های اشک مصنوعی
استفاده کنید.
از عینک شنا استفاده کنید.

بهترین راه در مسیر مبارزه با خطر اعتیاد حمایتهای صحیح خانوادگی است

بهترین راه در مس��یر مب��ارزه با خط��ر اعتیاد ،باال
بردن سطح آگاهی جامعه بویژه جوانان و حمایتهای
صحی��ح خانوادگی اس��ت.میزان ابتالء ب��ه اعتیاد و
مص��رف مواد مخ��در در ایران باالس��ت و با وجود
اقدامات مختلف قانون��ی و نظامی برای کنترل مواد
مخدر در ایران متاسفانه روند مصرف مواد مخدر در
بین جوانان افزایش یافته بویژه افزایش مصرف مواد
مخدر جدید از مشکالت فعلی می باشد.
ش��کی نیست که س�لامت خانواده و به کارگیری
روش ه��ا و مهارتهای موثر فرزندپروری در رش��د
س��الم فرزندان نقش��ی اساس��ی دارد اگر چه عوامل

ژنتیک ،ذاتی و محیطی
در شکل گیری ویژگیها
و تکام��ل کودک نقش
دارند ام��ا فراین��د های
خانوادگ��ی نی��ز حائ��ز
اهمیتی کلی��دی در این
راستا هستند.
مطالعات نش��ان داده
اس��ت فرزن��د پ��روری
موثر یک عامل محافظ
قدرتمند است وخانواده
ها م��ی توانند ب��ا تامین
نیازهای اساس��ی ،ایجاد
فض��ای امن خانوادگی،
راهنمایی ،قانون گذاری
مناس��ب و نظ��ارت ب��ر
زندگی فرزن��دان ،آنان
را از بس��یاری رفتارهای
مشکل س��از و پر خطر
از جمله مص��رف مواد
و بزه��کاری دور نگ��ه
دارند.
اگر چه در س��ده های
اخی��ر س��طح زندگ��ی
کودکان و خانواده ها در
اکثر نقاط جهان ارتقاء یافته ،اما مش��کالت رفتاری
کودکان نیز بیشتر شده است.
صاحبنظران تحقیقات متع��ددی را در مورد نحوه
ش��روع مصرف مواد در نوجوانان مورد بررسی قرار
داده ان��د .در تمامی این تحقیقات عوامل خانوادگی
و والدین نقش��ی بنیادی در تم��ام دوران کودکی و
نوجوانی دارند ،حال آنکه «دوس��تان و همس��االن»
غالباً در دوره کوتاهی پیش از ش��روع مصرف مواد
تاثیرگزاراند ،به عبارت دیگر اگر چه همساالن نقش
منفی و مهمی در سوق دادن نوجوان به سوی مصرف
م��واد دارند ولی خانواده نق��ش مثبت و محوری در

جلوگیری از درگیری نوجوان به رفتارهای مش��کل
س��از از جمله مصرف مواد دارد.باید در نظر داشت
که والدین در انتخاب دوستان فرزندان خود موثرند.
زمانی که نوجوانان رابطه خوبی با والدین خود دارند
بیشتر احتمال دارد دوستانی را انتخاب کنند که آنان
نیز تاثیر مطلوبی در زندگی شان داشته باشد.
پژوهش��های متع��ددی ب��ر نق��ش اساس��ی عوام��ل
خانوادگی در محافظت نوجوانان از مصرف مواد صحه
گذاشته است .این عوامل عمدتاً شامل این موارد است:
-1رابطه امن و سالم والدین با فرزندان
-2نظارت والدی��ن بر فرزن��دان و ایجاد مقررات
مناسب برای آنان
-3انتقال مناسب ارزشهای اخالقی و اجتماعی به آنان
-4حضور والدین در بخشهای مختلف زندگی فرزندان
-5حمایت والدین (از جنبه های مختلف عاطفی،
فکری ،اجتماعی و اقتصادی)
پژوهش��ی نیز ب��ر روی عوام��ل مقاوم س��از برای
نوجوانان نش��ان داده است که فضای مناسب ارتباط
با والدین به کودکان و نوجوانان کمک می کند که
بتوانند بحران های مختلف مسیر زندگی شان را بهتر
تحمل کنند و آن را به شکل مناسب اداره کنند.
والدینی که در حین حمایت از فرزندانشان به آنها
کمک می کنند تا مس��تقل باش��ند ،رعایت مقررات
از س��وی فرزندانشان را تش��ویق می کنند و در عین
حال ثبات و عدالت را در این مقررات مد نظر دارند
فرزن��دان محکم و مقاوم تری در برخورد با مس��ائل
زندگی پرورش می دهند.
محی��ط خانوادگ��ی ب��ا ثب��ات ،رواب��ط آمیخته با
حمای��ت ،عقای��د و اخالق در خانواده ،همبس��تگی
خانوادگی و مهارتهای ارتباط ،حل مس��ئله و مقابله
با اس��ترس نیز از عواملی اس��ت ک��ه در مقاوم بودن
فرزندان نقش دارد .باید توجه داشت اگر چه محیط
و رواب��ط خانوادگی مناس��ب می توان��د یک عامل
محافظ قوی در زندگی محس��وب ش��ود اما برخی
ویژگ��ی های خانواده هم م��ی تواند عامل یا عوامل
خطری تاثیر گذار محسوب شود.

برخورد نامناس��ب با رفتارهای فرزندان ،مقررات
خش��ن و بی ثبات و نب��ود موقعیت ه��ای یادگیری
مه��ارت ه��ای اجتماع��ی م��ی تواند به مش��کالت
اجتماعی ،روانش��ناختی و تحصیل��ی در کودکان و
نوجوان��ان منجر ش��ود .بطور کلی محیط آش��فته و
بی س��اختار زندگی خانوادگی عامل خطر عمده ای
برای مصرف مواد محسوب می شود.
زمانی که رابطه پدر و مادر با فرزندان نشان دهنده
حالتی از بی تفاوتی ،ناامنی هیجانی و نبود مراقبت و
حمایت در س��الهای اولیه زندگی باشد ،فرزندان در
نوجوانی در معرض خطر بیش��تری برای افسردگی،
اضطراب و مشکالت ارتباطی هستند .میتوان گفت:
افسردگی دوران کودکی نیز با شروع مصرف مواد
در نوجوانی مرتبط است.
در خان��واده های��ی که پدر وابس��تگی ب��ه الکل یا
اعتیاد به تریاک دارد ،عالوه بر خطر عمومی تربیتی،
الگوبرداری از این پدر خطر گرایش به سوء مصرف
م��واد را در فرزن��دان دوچن��دان می کن��د .در چنین
خان��واده هایی فرزندان بیش��تر در مع��رض دعواهای
خانوادگی ،خش��ونت و س��وء رفتار کالم��ی و بدنی
هس��تند.خانواده هایی که درآنه��ا والدین بخصوص
پدر مصرف کننده الکل ،تریاک یا س��ایر مواد باشد
غالب��اً دچار انزوای فامیلی و اجتماعی می ش��وند چرا
که دوست ندارند دیگران شاهد مشکالت آنها باشند.
چنی��ن انزوای��ی به گوش��ه گیری فرزن��دان و ضعف
مهارت های اجتماعی آنان نیز منجر می شود.
بنابرای��ن عوام��ل خط��ر خانوادگی که ک��ودکان و
نوجوانان را مس��تعد سوء مصرف مواد و اعتیاد می کند
هم��ان عواملی هس��تند که می تواند به س��ایر رفتارهای
مش��کل س��از مثل روابط جنسی در س��نین پایین ،افت
تحصیلی ،فرار از مدرسه و بزهکاری منجر شود.با توجه
به مطالب مطرح ش��ده می توان نتیجه گرفت پیشگیری
از س��وء مصرف م��واد از طری��ق خانواده م��ی تواند با
پیشگیری و کاهش سایر رفتارهای ناسالم همراه باشد.
تهی�ه کنن�ده :واح�د بهداش�ت روان معاون�ت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

وقت كافي براي انجام
همه كارها دارم
همه ،افرادي را ديده ايم كه دچار كمبود وقت
هستند كساني كه خود معترفند كه گاهي كنترل
كس��ب و كار از دستش��ان خارج مي ش��ود ودر
ص��ورت پرداختن به رفع و رجوع امور اقتصادي
خود كنترل بخش ديگري از زندگي شخصي يا
اجتماعي خويش را از دست مي دهند.
در افراد عادي هم حتما كساني را ديده ايد كه :
• اتومبيل آنها هميشه بدون بنزين است.
• موبايل آنها شارژ كافي ندارد.
• هم��ه كارهاي ش��خصي خ��ود را نيمه تمام
انجام مي دهند.
• در حساب بانكي آنها هميشه كسري وجود
دارد و چك هاي بانكي آنها معطل مانده است.
• دائ��م به دنبال كارهاي عقب افتاده ش��ان
هستند.
همه اينها به اين دليل است كه فرد مورد نظر ما
نتوانسته زمان خود را مديريت كند.
و در تقس��يم كارها (به ترتي��ب از خيلي مهم،
مهم ،كمتر مهم و بي اهميت) مشكل دارد.
وي باي��د پ��س از اين تقس��يم بن��دي  ،ضمن
رعايت اولوي��ت  ،امور اصلي خ��ود را بر عهده
گرفته و در واگذاري كارها به س��ايرين (با توجه
به ظرفيت و توان افراد) اقدام كند.
از س��وي ديگر او توانسته اس��ت قابليت عمل
موثر را در خود افزاي��ش دهد ،به اين مفهوم كه
قدرت اثرگ��ذاري عمل خود را آنچنان باال ببرد
ك��ه در زمان كوتاه  ،بهترين و بيش��ترين اثر را بر
جاي بگذارد.
او باي��د خواب موث��ر و كوتاه  ،س��فر موثر(و
كوت��اه) ،ورزش موثر (و كوتاه) و تذكر موثر (و
كوتاه) به كاركنان و افراد را فرابگيرد.
كارآفرين در صورت كسب مهارت مديريت
زمان ( تقس��يم بندي امور به ترتيب اهميت ،عمل
موثر و  )...و ارتقا اين مهارت  ،ضمن آزادسازي
و افزايش بهره وري زمان خود ،خواهد توانست
از م��ازاد زم��ان جه��ت افزاي��ش رخداده��اي
كارآفرينانه در كسب و كار خويش بهره ببرد.
داش��تن پشتكار  ،تفاوت ظريف بين شكست و
كاميابي است.
اگر با كارهاي كوچك ش��روع نكنيد ،هرگز
شروع نخواهيد كرد .وقتي تصميم گرفتيد كاري
انج��ام دهيد بايد ببينيـد چگونه مي توانيد بهترين
باشيد .ميتوان اين كار را با باغـداري مقايسه كرد:
زمي��ن را آماده مي كنيد ،دان��ه را مي كاريد و با
مقدار مناسب نور و آب به آرامي شروع به رشد
و پرورش گياهي تنومند و زيبا مي كنيد.
دفتر کارآفرینی دانشگاه
http: //karafarini.kaums.ac.ir

راههای مقابله با قرمزی چش�م ناش�ی از شنا در
استخر چیست؟
الف) دوش گرفتن بعد از شنا
ب) استفاده از قطره های اشک مصنوعی
ج) عدم استفاده از عینک شنا
د) الف و ب
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 )124به س��امانه پیام
کوتاه دانش��گاه به ش��ماره  30001423تا  30مهر 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  122نشريه حیات:
زینب امیری -شهروند محترم

برنامه پزشک خانواده تحولی در نظام سالمت کشور است
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 ،
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 :

جشن  25سالگی تاسیس دانشگاه
علوم پزشکی کاشان برگزار می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع
خبرنگاران از جش��ن  25س��الگی تاس��یس این
دانش��گاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین
اعرابی گفت :دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
با ربع ق��رن تجربه و فعالیت ب��ه عنوان یکی از
دانشگاههای مطرح تیپ  2محسوب میشود که
در خارج از مرکز استان فعالیت دارد.
وی افزود :وجود  10رشته دستیاری و اعضاء
هی��ات علمی با رتبه علمی باال از افتخارات این
دانشگاه اس��ت.وی تصریح کرد :طی مدت 25
س��ال گذشته  11هزار دانشآموخته از دانشگاه
علوم پزشکی کاشان فارغالتحصیل شدهاند.
وی اظه��ار داش��ت :اجرای برنامه پزش��ک
خان��واده ،حاکمیت بالین��ی و ارزیاب��ی اعتبار
بخش��ی به مراکز بهداش��تی و درمانی از جمله
اقدامات مهم این دانشگاه در سالجاری است.
وی اذع��ان داش��ت :بکارگی��ری پزش��کان
متخصص مقیم در بخش های ویژه بیمارستانها
و اورژانس داخلی از دیگر فعالیت های مهم این
دانشگاه برای ارتقای سطح خدمات سالمت در
دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل است.
دکتر اعرابی گفت :این اقدامات که ناش��ی از
همکاری همه دانش��گاهیان میباشد موجب شده
تا دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در بین دیگر
دانشگاه های تیپ دو سراسر کشور سرآمد باشد.

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان گف��ت :برنامه پزش��ک
خانواده تحولی در نظام سالمت کشور است.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید علیرضا مروجی
در مراسم نماز جمعه مورخ  91/5/6در خصوص
برنامه پزش��ک خان��واده اظهار داش��ت :طراحی
ش��بکه های بهداش��ت و درمان از برکات انقالب
اس�لامی برای ارائه خدمات س�لامت برای تمام
اقشار جامعه است.
وی گفت :برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در
راستای ارتقاء خدمات بهداشت و درمان ،سیاستهای
ابالغی مقام معظم رهبری ،برنامه پنجم توسعه کشور
و اصول مرتبط با قانون اساسی اجرا می شود.
وی با اش��اره به اجرای این برنامه از س��ال  84در
روستاها افزود :برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
در مناط��ق ش��هری تحت پوش��ش دانش��گاه علوم
پزشکی کاشان از نیمه شهریور ماه سال جاری اجرا
می گردد.
دبیر س��تاد اجرایی برنامه پزش��ک خانواده و نظام
ارجاع دانش��گاه لوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاش��ان  ،موفقیت اجرای این برنامه را منوط
به مشارکت مردم دانست.

دکت��ر س��ید علیرضا مروج��ی ،عدال��ت در ارائه
خدمات سالمت به مردم ،کاهش هزینه های درمان،
پیش��گیری از بیماری ها و مش��اوره را از مزایای این
برنامه بیان کرد.
وی با اشاره به فراخوان خانواده ها جهت ثبت نام
از مرداد ماه تصریح کرد :در این برنامه هر فرد یک
پزشک را بعنوان پزشک خانواده انتخاب می کند.
دکت��ر س��ید علیرضا مروج��ی اظهار داش��ت :در
برنامه پزش��ک خانواده کلیه س��وابق بیماری هر فرد
نزد پزش��ک خود در پرونده الکترونیک به صورت
محرمانه ثبت می شود.
وی با بیان اینکه مراجعه به پزشک خانواده ،سطح
یک این برنامه نامیده می ش��ود ،گفت :ارجاع بیمار
توسط پزش��ک خانواده به س��طوح باالتر سطح دو
برنامه است.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاشان سطح س��ه برنامه را شامل
ارجاع بیم��ار به بیمارس��تان تخصصی عن��وان کرد
و افزود 5 :درصد هزینه های بس��تری توس��ط بیمار
پرداخت می شود.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان افزود :پزش��ک خانواده

موظف است در ساعات مقرر نسبت به ویزیت بیماران تحت پوشش خود اقدام نموده و در سایر ساعات نسبت
به ارائه مش��اوره و راهنمایی پاسخگو باشد.دکتر س��ید علیرضا مروجی تصریح کرد :در این برنامه ویزیت
پزشک خانواده و تیم سالمت سطح یک رایگان است.

از خبرنگاران فعال حوزه سالمت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل تجلیل شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی آیینی از
خبرنگاران فعال حوزه سالمت تجلیل کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی در
این مراس��م با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت
یاد و خاطره شهید صارمی و رشادت و جانبازیهای
خبرن��گاران در هش��ت س��ال دفاع مق��دس گفت:
خبرن��گاران همانگونه که در دوران دفاع مقدس در
انتقال فرهن��گ جبهه و جنگ به دنی��ا از جان خود
گذش��تند ام��روز نی��ز در عرصه تهاج��م فرهنگی و
جنگ نرم دشمن نیز باید جهادگونه فعالیت کنند.
وی با اشاره به گس��تره فعالیت دانشگاههای علوم
پزشکی به عنوان متولی س�لامت جامعه افزود :باید
با همکاری و تعامل با یکدیگر در حوزه س�لامت و
ارتقای سالمت مردم گام برداریم.
وی ،پیشبین��ی مس��ائل و ح��وادث را یک��ی از
رس��التهای خبرنگاران فعال در عرصه اطالعرسانی
دانست و تصریح کرد :خبرنگاران با پیشبینی وقایع
و حوادث باید آن را به مدیران جامعه انتقال دهند.

وی ب��ا تاکید در پیگی��ری اخبار جه��ت انعکاس در
جامعه اظهار داش��ت :س��هلانگاری در دقت و صحت
اخبار در این حوزه خطرات و عواقب جبرانناپذیری به
دنبال دارد و جو روانی منفی را در جامعه ایجاد میکند.
دکت��ر اعرابی انعکاس اخبار ش��فاف و صحیح را
جزء وظایف خبرنگاران دانست.
به گفته وی در انعکاس اخبار حوزه س�لامت باید
دقت و وس��واس بیش��تری برای صحت و س��قم آن
داشت تا موجب تشویش اذهان عمومی جامعه نشود.
الزم به ذکر است خبرنگاران حاضر در این جلسه
به بیان نظرات و پیشنهادات خود در حوزه فعالیتهای
دانش��گاه پرداخت��ه و از هم��کاری رواب��ط عمومی
دانشگاه با اصحاب رسانه تشکر کردند.
گفتنی اس��ت در پایان این آیین به رس��م یادبود با
اه��داء هدیه و لوح تقدیر به امضاء رئیس دانش��گاه
علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان
از خبرنگاران فعال حوزه س�لامت کاشان و آران و
بیدگل تقدیر و تجلیل شد.

اولین عمل تعویض همزمان دو دریچه قلب در کاشان انجام شد

کسب رتبه علمی پژوهشی توسط
مجله انگلیسی زبان تروما دانشگاه
مجل��ه انگلیس��ی زب��ان تروم��ا دانش��گاه
( )Archives of trauma researchموفق
به کسب رتبه علمی پژوهشی شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،مطاب��ق با نامه ش��ماره
 100/758م��ورخ  1391/5/12مق��ام عال��ی
وزارت دکت��ر وحید دس��تجردی در خصوص
رتبه علمی پژوهش��ی به مجله Archives of
 trauma researchدانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان مراتب بررس��ی و به اس��تناد یکصد و
هفتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی
کش��ور در تاری��خ  1391/2/16ب��ا اعطای رتبه
علم��ی پژوهش��ی موافق��ت گردی��د .مع��اون
پژوهشی دانش��گاه در این راس��تا گفت :مجله
تروما دانش��گاه صمیمانه هم��کاری خود را در
مورد چاپ مقاالت مرتبط به اطالع دانشگاهیان
م��ی رس��اند.دکتر حمیدی ،ضم��ن تبریک به
کلیه پژوهش��گران و محققین دانشگاه موفقیت
روزاف��زون را ب��رای کلیه دس��ت ان��درکاران
دانشگاه خواستار شد.
سایت مجله :
http://www.archtrauma.com-1
http://trauma.kaums.ac.ir -2
پست الکترونیکیtrauma@kaums.ac.ir :
آدرس :کاشان -بلوار قطب راوندی -معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان -مرکز
تحقیقات تروما -تلفن نمابر0361-5620634 :

اولی��ن عمل تعویض همزم��ان دو دریچه قلب در
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان انجام شد.
به گ��زارش وب دا ،رئیس بخش جراحی قلب باز
مرک��ز فوق تخصصی قلب و ع��روق امام علی (ع)
مجتمع بیمارستانی شهید بهش��تی کاشان ضمن بیان
این مطلب گفت :خانم  45س��اله کرمانشاهی که از
تنگی ش��دید دریچه میترال و نارسایی شدید دریچه
آئ��ورت رنج می ب��رد ،پس از تش��خیص بیماری به
این مرکز ارجاع و توس��ط تیم پزش��کی تحت عمل
جراح��ی و تعوی��ض همزمان دو دریچ��ه آئورت و
میترال قرار گرفت.
دکتر محمد صادق پور عباس��ی اف��زود :این بیمار
دچار روماتیس��م قلبی ب��وده و همزمان هر دو دریچه
آئورت و میترال وی با دریچه مکانیکال تعویض شد.
وی تصری��ح کرد :بیمار پ��س از عمل جراحی به
بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب منتقل ش��د و در
حال حاضر با داش��تن هوش��یاری کامل در وضعیت
عمومی مناسب به سر می برد.

وی اظهار داش��ت :تاکنون طی یک س��ال گذشته
بی��ش از  300عم��ل جراحی قلب ب��از موفق در این
مرک��ز انجام گرفته و نود درص��د هزینه های درمان
دولتی و نسبت به سایر مراکز درمانی ارزان تر است.
گفتنی اس��ت ای��ن مرکز به صورت ش��بانه روز با
همکاری پرس��نل مجرب و اتاق عمل جراحی قلب
ب��از و مراقبت ه��ای ویژه ( )ICUبا پیش��رفته ترین
امکان��ات آماده ارائه خدم��ات درمانی (کلیه اعمال
جراحی قلب) به همشهریان عزیز می باشد.
ش��ایان ذکر است مرکز قلب امام علی (ع) مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی کاش��ان با داشتن امتیازاتی
چون جدیدترین تجهیزات اس��تاندارد و به روز دنیا،
تیم مج��رب و با س��ابقه جراح��ی ،در  30بهمن ماه
 1389با حضور وزیر بهداشت افتتاح و نخستین عمل
جراح��ی قلب باز در این مرک��ز در تاریخ 90/4/22
انجام ش��ده و هم اکنون به صورت ش��بانه روزی در
تمامی ای��ام هفته آماده ارائه خدمات به ش��هروندان
کاشانی و شهرهای هم جوار می باشد.

مراسم تجلیل از آزادگان و جانبازان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
در مراس��می با حضور رئیس و جمعی از مسئولین
دانش��گاه از آزادگان و جانبازان دانش��گاه تجلیل و
قدردانی شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان در این مراسم
ضمن تبریک و گرامیداشت یاد و خاطره آزادگان
و جانبازان ،تشکیل چنین جلساتی را جهت تداعی،
قدردان��ی وقدرشناس��ی از رش��ادت ه��ای آنان و
خانواده هایشان عنوان کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ،آزادگان را س��نبل
مقاومت صب��ر و بصیرت دانس��ت و گفت :یکی از
فصول مهم کتاب دفاع مقدس فصل اسارت است.
وی افزود :آزادگان با ایس��تادگی و رشادت های
خ��ود در زمان اس��ارت تهدید را ب��ه فرصت تبدیل
کرده و فرهنگ جدیدی را به وجود آوردند.
وی ،تبیی��ن و انتق��ال این فرهن��گ از جبهه های
جنگ به پش��ت جبهه ها را از رس��الت های بزرگ
عزیزان آزاده در حال حاضر بیان کرد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان همچنین با
اشاره به ازخودگذش��تگی ،تحمل درد و رنج های
جانبازان ،از فداکاری خان��واده های آنان به خاطر
تحمل مشکالت تقدیر کرد.
دکتر اعرابی تصریح کرد :دانش��گاه از تمام توان
خود برای کاهش آالم این عزیزان استفاده می کند.
ش��ایان ذکر است این مراس��م با برگزاری مسابقه
خاطره گویی و اهداء جوایز پایان یافت.
مراس��م تجلیل از آزادگان و جانبازان دانشگاه که
ب��ا برپایی نماز جماعت و ضیاف��ت افطار همراه بود،
به همت دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان با حضور ح��دود پانصد نف��ر از آزادگان
و جانبازان ش��اغل و بازنشس��ته دانش��گاه همراه با
خانواده هایشان و مسئولین دانشگاه برگزار شد.
گفتنی اس��ت این مراسم به مناسبت گرامیداشت
بازگش��ت آزادگان به میهن اس�لامی در روز پنج
ش��نبه مورخ  91/5/26در محل باغ پرندگان قمصر
برگزار گردید.

