نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

ارائه خدمات  24ساعته
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در ایام نوروز
8

سال هفدهم .شماره .130اسفند 1391

برای نخستین بار در کشور:

کنگره کشوری پرستاری جامع نگر در کاشان برگزار شد

 25میلیارد ریال جهت امور
رفاهی کارکنان دانشگاه در
سال  91هزینه شده است

سومین کنگره ملی «عناصر
کمیاب» در دانشگاه برگزار شد

5

برگزاری نشست مسئولین ادارات
مشاوره دانشگاه ها و موسسات
آموزشی شهرستان کاشان
3

پایگاه خبری و اطالع رسانی
عرصه سالمت وب دا کاشان
یک ساله شد
6

نتایج نهایی انتخابات نظام
پزشکی شهرستانهای کاشان و
آران و بیدگل اعالم شد
5

به مناسبت روز والدت حضرت
زینب (س) از زحمات پرستاران
دانشگاه تقدیر و تجلیلشد
3

رعایت اصول تغذیه صحیح ،
رمز سالمتی است
8

خیرین سالمت بیش از یک میلیارد ریال به مرکز دیالیز کاشان کمک کردند
مس��ئول مرکز دیالیز دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت :خیرین س�لامت این شهرستان با خرید تجهیزات
پیشرفته به ارزش یک میلیارد و  630میلیون ریال به این مرکز در سال جاری کمک کردند.
علیمحمد باصری در گفتگو با وب دا ،با بیان اینکه هر جلس��ه دیالیز جهت بیماران در حدود  900000ریال
اس��ت ،افزود :هیچ وجهی از بیماران با توجه به این هزینه باال دریافت نمی ش��ود لذا کمک های خیرین جهت
اداره بخش و ارائه خدمات بهینه به این قش��ر محروم در تأمین تجهیزات پزش��کی در طول سالیان گذشته قابل
توجه می باشد.
وی ،خرید این تجهیزات را بسیار مفید و ارزشمند جهت خدمت رسانی به بیماران عنوان کرد.
مسئول مرکز دیالیز دانشگاه تجهیزات خریداری شده برای این مرکز را به شرح ذیل عنوان کرد:
 2دستگاه دیالیز فرزه نیوس هر کدام به مبلغ  25000000تومان
2دستگاه دیالیز گامبرو هر کدام به مبلغ  40000000تومان
یک دستگاه الکتروشوک به مبلغ  9000000تومان
یک مانیتورینگ به مبلغ  9000000تومان
یک دستگاه تلویزیون به مبلغ  3000000تومان
ترمیم و تزیین بخش بوسیله  PVCبه مبلغ  12000000تومان
گفتنی است دو دستگاه دیالیز فرزه نیوس اس کالسیک با مساعدت اداره اتباع خارجی استانداری اصفهان به
مبلغ یک میلیارد و  100میلیون ریال جهت ارائه خدمات دیالیز به بیماران افاغنه خریداری شده است.

تغییر نگرش ،شالوده و کلید اولیه پرستاری جامع نگر است
رئی��س دانش��گاه
عل��وم پزش��کی و
خدم��ات بهداش��تی
درمانی کاشان گفت:
تغییر نگرش ،شالوده
و کلید اولیه پرستاری
جامع نگر است.
به گزارش وب دا،
دکتر محمد حس��ین
اعراب��ی در مراس��م
افتتاحی��ه کنگ��ره
پرس��تاری جام��ع نگ��ر در دانش��گاه ضم��ن تبریک
پیش��اپیش روز پرستار و با اش��اره به ربع قرن فعالیت
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان افزود :این دانشگاه
توانسته به عنوان یکی از دانشگاههای خارج از مرکز
استان در راستای توسعه تحصیالت تکمیلی قابلیتهای
خوبی را ارائه دهد.
وی با اش��اره به اینکه پرس��تاری جامع نگر بیش از
 15سال قدمت دارد ،اظهار امیدواری کرد :برگزاری
ای��ن گونه همایش ها و کنگره ها ش��روع و جرقه ای
جه��ت تبیین و تفهیم مفهوم پرس��تاری جامع نگر در
کل کشور باشد.
وی ،ضمن بیان اینکه دانش��گاههای علوم پزشکی
متول��ی س�لامت جامعه می باش��ند ،برخ��ورداری از

ادامه در صفحه 2

رفاه کام��ل در ابعاد
مختل��ف جس��می،
روح��ی ،روان��ی،
اقتص��ادی ،اجتماعی
و  ...را س�لامتی
عنوان کرد.
رئیس دانش��گاه ،با
اش��اره به نقش ویژه
پرس��تاران در نظ��ام
س�لامت کش��ور،
یادآور شد :پرستاران
بیشترین ارتباط را با بیماران دارد بنابراین در برخورد
با بیماران باید تمام ابعاد مذکور را درنظر بگیرند.
دکتر اعرابی ،وجود اعضای هیات علمی توانمند و
دوره تحصیالت تکمیلی را از موفقیت های دانشکده
پرستاری دانشگاه بیان کرد.
وی ابراز امی��دواری کرد :برون داد و خروجی این
کنگره در جریان آموزش برای کل جامعه پزشکی به
ویژه پرستاران عملیاتی شود.
دکتر اعرابی ،تش��کیل دبیرخانه کنگ��ره ،عملیاتی
ش��دن فعالیت های پژوهشی و در دسترس قرار دادن
موضوع��ات و نتایج مقاالت را از مهم ترین انتظارات
از برگزار کنندگان این کنگره برشمرد.
ادامه در صفحه 4

آغاز اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی از یکم اسفند ماه
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی کاشان از آغاز طرح بسیج س�لامت نوروزی با اجرای گشت های
بازرس��ی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی از یکم اس��فندماه تا  15فروردین ماه سال  92خبر
داد.
دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا ،گفت :اکیپ های بازرسی و نظارت واحد بهداشت محیط معاونت
بهداش��تی دانشگاه به صورت ش��بانه روزی با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت شهروندان و مسافران نوروزی در
این ایام فعال می باشند.
وی با بیان اینکه هر ساله با نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروزی فعالیت برخی از مراکز تهیه ،توزیع ،عرضه
و فروش مواد غذایی از جمله فروش��گاه های آجیل و خش��کبار ،ش��یرینی ،میوه و تره بار و  ....و اماکن اقامتی
تفریح��ی مثل هتل ه��ا ،مهمانپذیرها ،پارک ها ،زیارتگاه ها ،رس��توران ها و اماکن بین راهی ،س��رویس های
بهداش��تی در س��طح شهر و در کنار جاده ها و  ...به ش��دت افزایش می یابند ،اظهار داشت :دانشگاه های علوم
پزش��کی در این ایام به صورت ویژه مس��ئولیت نظارت ،بازرسی و تامین ش��رایط بهداشتی در راستای ارتقای
سطح سالمت و پیشگیری از بروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا را بر عهده دارند.
دکتر مروجی ،در پایان س��خنان خود خواستار همکاری رس��انه ها در راستای افزایش سطح سواد سالمت یا سواد
بهداشتی مردم شد.گفتنی است همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد
غذایی و اماکن عمومی می توانند با س��تاد فوریت های س�لامت محیط و کار دانش��گاه به شماره  5420022تماس
حاصل فرمایند.

همایش نخبه های علمی دانشجویی در دانشگاه برگزار شد
همایش نخبه های
علم��ی دانش��جویی
ویژه دانشجویان رتبه
های برتر آموزشی و
تحصی�لات تکمیلی
برگزار شد.
به گزارش وب دا،
رئیس دانشگاه در این
مراسم ضمن تقدیر و
تش��کر از دانشجویان
نخب��ه ،اس��تفاده از
نظرات و تقدیر از نخبه های علمی دانشجویی دانشگاه
را هدف برگزاری این همایش بیان نمود.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی با اش��اره به تالش
مس��ئولین دانش��گاه در جه��ت رف��ع مش��کالت
دانش��جویان افزود :ظرفیت علمی باالی دانشجویان
و اعضای هیات علمی دانش��گاه می تواند زمینه ساز
افتخارآفرینی برای دانشگاه باشد.
وی ضمن اش��اره به کس��ب رتبه ت��ک رقمی در
المپیاد علمی کشوری توسط دانشگاه تصریح کرد:
ظرفیت و پتانس��یل های موجود در دانشگاه زیاد می
باش��د و نیاز به رشد و ش��کوفایی ببشتر دارد.وی ،با
اش��اره به استقبال از نظرات و پیشنهادات در راستای
استفاده بهینه از ظرفیت های علمی دانشجویان اظهار

داش��ت :دانشگاه در
س��الهای اخی��ر در
زمین��ه تحصی�لات
رش��د
تکمیل��ی
چش��مگیری داش��ته
است.
دکت��ر اعراب��ی با
اش��اره ب��ه اهمی��ت
بح��ث خودباوری و
اعتماد به نفس اذعان
داشت :دانش��گاه از
هیچ تالشی در راستای شکوفایی علمی دانشجویان
دریغ نمی کند.معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه
نیز در این مراس��م ،وظیفه این معاونت را بسترسازی
جهت دست یابی دانشگاه به اهداف علمی برشمرد.
دکت��ر طاه��ره مازوچ��ی ،اس��تفاده از نظ��رات
دانش��جویان به ویژه دانش��جویان نخبه را بهترین راه
برای رسیدن به اهداف دانشگاه عنوان کرد.
دکت��ر مازوچی در پایان س��خنان خود به تش��ریح
آیی��ن نام��ه معرفی دانش��جوی نمونه دانش��گاهی و
کشوری پرداخت.
شایان ذکر اس��ت تقدیر و تجلیل از سه دانشجوی
نمونه کشوری و دانشگاهی از دیگر برنامه های این
مراسم بود.

سومین کنگره ملی «عناصر کمیاب» ایران در
دانش��گاه علوم پزشکی کاشان از نهم اسفند ماه
به مدت دو روز برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئیس س��ومین کنگره
ملی «عناصر کمیاب» ایران در دانش��گاه گفت:
عناصری در محیط زیس��ت و بدن انسان وجود
دارد ک��ه می��زان آنها بس��یار ناچی��ز و کمیاب
هس��تند ،برخی از آنها مانند آهن ،روی و مس
برای ب��دن الزم و ضروری و برخی دیگر مانند
جیوه و سرب مضر بوده و تهدید کننده سالمت
انسانها به حساب می آیند.
دکترمحمدحسین اعرابی افزود :بررسی نقش
عناصر کمیاب در س�لامت و بیم��اری ،تغذیه
انس��انی ،متابولیس��م بیولوژیکی ،داروس��ازی
و دندانپزش��کی ،علوم کش��اورزی ،ش��یالت،
دامپزشکی ،نانو تکنولوژی و بیوانفورماتیک از
جمله موضوعات این کنگره است.
وی تصریح کرد :فلزات سمی و آلودگیهای
زیس��ت محیطی ،فلزات س��می ،بیم��اری ها و
س��رطان زای��ی و روش��های نوین در س��نجش
عناص��ر کمی��اب نیز در این کنگ��ره ملی مورد
بح��ث و تبادل نظر قرار م��ی گیرد.دبیر اجرایی
کنگ��ره ملی عناص��ر کمیاب ای��ران نیز در این
کنگ��ره اظهار داش��ت :نزدیک ب��ه  200مقاله
علم��ی به دبیرخانه این کنگره ارس��ال و از این
تعداد 146 ،مقاله پس از بررسی ،پذیرش شد.
دکتر س��ید مهدی میرهاشمی یادآور شد :در
این کنگره دو روزه 26 ،سخنرانی و  120پوستر
ارائه شد که دارای امتیاز بازآموزی است.
وی ادام��ه داد :ای��ن کنگره ملی هر دو س��ال
یکبار در س��طح دانش��گاه های علوم پزش��کی
کش��ور و با هم��کاری انجمن عناص��ر کمیاب
ایران برگزار می شود.
ش��ایان ذکر اس��ت ای��ن کنگره ب��رای اولین
بار خارج از تهران در دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان اجرا می گردد.
گفتنی اس��ت ای��ن کنگره با حض��ور اعضاء
هی��ات علمی ،دانش��جویان مقط��ع تحصیالت
تکمیلی ،محققین و کارشناس��ان دانشگاههای
علوم پزش��کی ،وزارت علوم و آزاد اس�لامی،
س��ازمان ان��رژی هس��ته ای ،مرکز ش��یالت و
سازمان محیط زیس��ت در آمفی تئاتر دانشگاه
علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
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معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
مرتضی نظیری
تاريخ تولد1334 :
تاريخ بازنشستگي:
1386
آخرين سمت شغلي:
تکنسین اتاق عمل
آخري�ن م�درك
تحصيلي :فوق دیپلم
سوابق اجرايي:
 مسئول اتاق عمل بیمارستان متینی به مدت 3سال مسئول اتاق عمل نقوی به مدت  12سال خدمت در بیمارستان متینی تا پایان خدمتخاطره:
هنگام بمباران شهرستان کاشان وقتی مورد حمله بمب
افکن های رژیم عراق قرار گرفت بنده و دوستان دیگر
در بیمارستان نقوی مشغول خدمت بودیم .بعد از بمباران
در بیمارستان غلغله ای گش��ت بیمارستان پر از مجروح
ب��ود هرکس به نوعی کمک می کرد از صبح که حمله
ش��روع ،تا فردا ش��ب در بیمارس��تان بودیم و یکس��ره
مشغوول کار بودیم و خستگی را احساس نمی کردیم.

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
مسعود دهقاني
شغل مورد تصدی:
كارش��ناس مس��ئول
آموزش سالمت دانشگاه
تاريخ تولد1344:
سال استخدام1372:
آخری�ن مدرك
تحصيلي:
دكتري حرفه اي پزش��كي شهريور  1372و مدرك
( MPHدوره تخصصي بهداشت عمومي مورد تاييد
س��ازمان  )WHOدر س��الهاي  1378 – 80دانشگاه
علوم پزشكي تهران
عنوان ايثارگري :رزمنده
مدت خدمت درجبهه 13 :ماه
سوابق كاري 19 :سال
 طرح خدمت پزش��كي در مركز بهداشتي درمانيكمال الملك روستاي كله به مدت يكسال
 خدمت در مراكز شهري فيض و گالبچي بمدت  2سال قائم مقام س��تاد معاونت بهداشتي دانشگاه از سال 1375بطور متناوب تاكنون
 مسئول واحد آموزش و ارتقا سالمت دانشگاه رئيس مركز بهداشت شهرستان كاشان عضو هيئت تخلفات اداري مسئوليت اجرايي آمارگيري سرشماري بهداشتيجمعيت شهري كاشان در سال 81-82
 عضويت در شوراي پيشنهادات دانشگاه پزشك كاروان حج تمتع در  4دورهخاطره:
زماني كه مجروح ش��دم دوس��تي كنارم ايس��تاده بود
ايش��ان نيز تركش خورده بود .در اثر مجروحيت بيهوش
شدم وقتي بهوش آمدم ايشان دچار تنگي نفس شدن من
در آن موقع به ايشان تنفس دهان به دهان دادم كه بعلت
مجروحيت خودم ،خس��تگي و مجروحيت شديد تنفس
سوزاني داش��تم كه بعد از بهبودي  ،ايشان اظهار نمودند
كه نفس خنك شما باعث مجدد من شد.
زماني كه دوس��تم مجروح ش��ده بود با خشاب آتل و
با چپيه م��ورد اصابت را بانداژ نم��ودم در اين زمان يك
عراقي باالي سرم ايستاده بود و احاطه كامل داشت .وقتي
كه دعوت به اسارت نمودم اسلحه بطرفم كشيد و تصميم
گرفت به من ش��ليك كند در همان موقع دوس��ت پشت
سرم ندا داد و عراقي فرار كرد كه بعد از دستگيري توسط
رزمندگان نزد من آمد وقتي كه او را ديدم به او گفتم من
تو را دعوت به اس��ارت نمودم تو بر من اسلحه كشيدي.
اسير عراقي گريه مي كرد و ملتمسانه به من نگاه مي كرد.
م��ن با روي باز با لبخند او را در آغوش كش��يدم و بعد با
عراقي و دوس��ت مجروحم به عقب آمده و در بيمارستان
اهواز بستري و سپس به اراك منتقل شديم.

پیام تسلیت
درود و رحمت خدا به روح عزيـزان سفركرده
به جوار حضرت حق

خان�واده های محترم نجم و کاش�انی كه در
غم از دست دادن خیّر محترم سالمت آقای محمدرضا
نجم به سوگ نشسته ايد.
همكاران ارجمند:
آقای�ان دکتر احم�د یگانه مق�دم ،علی حق
ش�ناس و خان�م معصوم�ی كه در غم از دس��ت

دادن پــــدر به سوگ نشسته ايد.
آقای مس�عود عطارهاكه در غم از دست دادن
مادر به سوگ نشسته ايد.
آقای حس�ین ذاک�ری و خانمه�ا دکتر طالیی و

ابراهیم�ی كه در غ��م از دس��ت دادن عزیزانتان به
سوگ نشسته ايد.
روابط عمومي دانش�گاه درگذشت عزيزانتان را

تس�ليت عرض نموده ،از درگاه خداوند منّان براي
آن مرحومان آمرزش و براي ش�ما صبر و ش�كيبايي
مسئلت دارد.

شماره  .130اسفند 1391
ادامه از صفحه1

نخستین کنگره کشوری پرستاری جامع نگر در کاشان برگزار شد

کنگره پرس��تاری جامع نگر ب��ا حضور اعضای
هیات علم��ی ،پرس��تاران ،ماماها و کارشناس��ان
هوش��بری و اتاق عمل سراسر کشور به مدت سه
روز در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
دبی��ر علم��ی کنگره پرس��تاری جام��ع نگر در
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در گفتگو با وب
دا گفت :ایج��اد تعادل با توجه به ابعاد جس��می،
روانی ،روحی و اجتماعی بیمار در راستای درمان
اساس پرستاری جامع نگر است.
دکتر نگین مس��عودی علوی افزود :پرستار باید
تمامی علم و هنر و مهارت خود را به کار گیرد تا

به بیمار جهت رسیدن به این تعادل کمک کند.
وی ،هدف از پرس��تاری جام��ع نگر را کمک
ب��ه بیمار ب��رای گرفت��ن بهتری��ن و آگاهانه ترین
تصمیمات س�لامتی و درمانی جه��ت مراقبت از
خود عنوان و تصریح کرد :پرستاری جامع نگر بر
مبنای فلسفه ای بنا شده که اصل را درک افراد و
عوامل موثر بر آنها قرار داده است.
دبی��ر علمی کنگره پرس��تاری جام��ع نگر ادامه
داد :محوره��ای ای��ن کنگ��ره س��ه روزه مراقبت
جامع نگری در پرس��تاری ،مامایی و اتاق عمل و
جایگاه پرستاری جامع نگر در سالمندی ،آموزش

علوم پزشکی ،بهداشت روان و نقشه جامع علمی
سالمت کشور است.
دکتر مسعوی یادآور شد :نقش پرستاری جامع
نگ��ر در بیماری های مزم��ن ،راهکارهای ارتقای
کاربرد پرس��تاری جام��ع نگر و مس��ایل قانونی،
اخالق��ی ،حرفه ای و حقوقی در پرس��تاری جامع
نگر از دیگر محورهای این کنگره می باشد.
ب��ه گفت��ه وی ،نزدی��ک ب��ه  300مقال��ه علمی
به دبیرخانه این کنگره ارس��ال ش��ده ک��ه از این
تعداد 200 ،پوستر و  40سخنرانی در کنگره ارایه
می شود.

نشست شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان برگزار شد
نشست ش��ورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان
کاش��ان با حضور اعضاء ش��امگاه چهار شنبه مورخ
 91/12/23در س��الن شهداء س��تاد مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
کاشان در این نشست با اشاره روز والدت باسعادت
حض��رت زین��ب کب��ری (س) و تبریک ب��ه تمامی
پرس��تاران گفت :کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی
بازدیدهای متعددی از فروشگاهای زنجیره ای مواد
غذای��ی و داروخانه ه��ا جهت برخورد ب��ا متخلفان
انجام داده اند.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اشاره به شعار هفته
س�لامت سال  92با عنوان «فشار خون خود را جدی
بگیریم» افزود :فرهنگ س��ازی در این راستا نیازمند
مشارکت و تعامل تمام ارگان های اجرایی شهرستان
به ویژه اعضای این شورا می باشد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،همچنین به برنامه های
هفته سالمت مدارس اشاره و تصریح کرد :همکاری
آموزش و پ��رورش ب��رای ارتقای س�لامت دانش
آموزان ضروری است.
دکت��ر اعرابی اظهار امیدواری ک��رد :با حمایت و
تعامل کلیه دس��تگاههای اجرای��ی ،بهترین خدمت
رسانی در راس��تای ارتقای س�لامت به مردم منطقه

کاش��ان ص��ورت پذیرد.مع��اون سیاس��ی اجتماعی
فرماندار ویژه شهرس��تان کاش��ان نیز در این نشست
ضمن تبریک روز پرس��تار گفت :شورای سالمت و
امنیت غذایی ،عالی ترین مرجع س�لامت می باش��د
چرا که متولی سالمت جامعه است.
محم��د رضوان نژاد ،در خص��وص مطالب مطرح

ش��ده ای��ن نشس��ت ،موضوعاتی چون دس��تگاه بی
خطرساز زباله و اطالع رسانی در این زمینه به جامعه،
کارخانه کمپوست ،فروش مواد غذایی توسط افراد
دوره گرد ،پیگیری کشتار دام در معابر و خیابان ها،
ح��وادث غیر عمد و ترافیکی کودکان ،توزیع ش��یر
فله ای و  ...سخنانی را ایراد کرد.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کاشان انتخاب شد
رئیس هیات مدیره ششمین دوره انتخابات سازمان
نظام پزشکی شهرستان کاشان انتخاب شد.
به گزارش وب دا ،اولین نشست مشترک اعضای
هیات مدیره جدید و قدیم س��ازمان نظام پزش��کی
شهرس��تان با حضور رئیس دانش��گاه روز دوش��نبه
مورخ  91/12/27در س��الن ش��هداء س��تاد مرکزی
برگزار شد.
دکتر محمدحس��ین اعرابی رئیس دانشگاه علوم
پزش��کی کاشان ،در این نشست مشترک از تالش
اعضاء به ویژه از اقدامات هیات اجرایی شش��مین
دوره انتخابات نظام پزش��کی کاش��ان در راستای
برگزاری انتخابات تقدیر کرد.
براس��اس این گزارش ،در ادامه این نشست ،دکتر
احمد یگانه مق��دم با حضور اعض��ای جدید هیات
مدیره س��ازمان نظام پزش��کی شهرس��تان کاشان و
براس��اس رای گیری این اعضاء به عنوان رئیس این
سازمان انتخاب گردید.
این گزارش حاکیس��ت ،در این جلسه از خدمات
دکتر محمد رضا ش��ریف رئی��س قبلی هیات مدیره
سازمان نظام پزشکی شهرستان کاشان قدردانی شد.
شایان ذکر است اعضای هیات مدیره سازمان نظام
پزشکی کاشان 17 ،نفر هستند که برای مدت  4سال

انتخاب می شوند.
گفتن��ي اس��ت شش��مین انتخابات نظام پزش��کی
شهرستان کاش��ان همزمان با سراس��ر کشور چهارم
اسفند امسال برگزار گردید.
ش��ایان ذکر اس��ت شش��مين دوره انتخابات نظام

پزش��كي در  192شهرستان کش��ور برگزار شد كه
نس��بت به انتخاب��ات دوره پنجم  7شهرس��تان به اين
تعداد اضافه شده است.
نظام پزش��کی شهرس��تان آران و بیدگل در حوزه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد.

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به مناسبت روز ملی بهداشت محیط
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مناسبت 11
اسفند روز ملی بهداشت محیط پیامی صادر کرد.
به گ��زارش وبدا ،متن پیام دکت��ر اعرابی به این
شرح است:
توس��عه پایدار در می��ان ملل مختلف ب��ا توجه به
ش��رایط خاص اجتماعی ،فرهنگ��ی و اقتصادی آنها
معن��ا می یابد ولی محور هر توس��عه پایدار ،انس��ان
س��الم است .حفظ دستاوردهای نظام سالمت کشور
و حفظ و ارتقاء سطح سالمت آحاد جامعه ،حرکت
در مسیری اس��ت که تحقق اهداف توسعه پایدار بر
مبنای انسان سالم را در پی دارد.
رش��د روز افزون پدیده شهرنش��ینی و پیش��رفت
صنع��ت و تکنولوژی و افزایش آالینده ها ،خطرات
بس��یاری را متوجه انسان می نماید لذا ارائه فعالیتها و
خدمات بهداشت محیط جهت پیشگیری از بیماریها
و حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه ضرورتی انکار
ناپذیر است.
بهداشت محیط به فرایند ارزیابی ،تصحیح ،کنترل
و پیش��گیری از عواملی در محیط می پردازد که می
تواند بر سالمت نسل حاضر و آینده اثرات ناگواری
داشته باشد و بس��یاری از بیماری ها در جهان امروز
حاص��ل ارتباط تنگاتنگ انس��ان ب��ا محیط زندگی
اوس��ت که با افزایش آالینده های محیطی افزایش
چشمگیری داشته است.
تغیی��ر الگوی مص��رف از مناب��ع طبیعی ب��ه منابع
مصنوعی همچون مواد ش��یمیایی ،استفاده از سموم
دفع آفات در گس��تره بس��یار وس��یع در کن��ار بروز
پدیده های جهانی همچون تغییرات آب و هوا ،گرم
شدن جهانی ،باران های اس��یدی ،تخریب الیه ازن
و از س��وی دیگر بروز بیماری های نوظهور موجب
تحمیل ب��ار مضاعفی بر مس��ئولیت های بهداش��ت
محی��ط در جامعه امروزی ش��ده است.خوش��بختانه
مهندس��ی بهداشت محیط در کش��ور به عنوان یک
فعالیت منسجم قدمتی بیش از نیم قرن داشته و منشاء
اثرات زیادی در ارتقاء سالمت جامعه بوده است.
« 11س��فند روز ملی بهداشت محیط « نقطه عطفی
در برنامه های بهداش��ت محیط محسوب می شود و
می تواند تالش��ی دیگر برای آماده سازی عمومی و
جلب همکاری های بین بخش��ی و حمایت مسئولین
باشد همچنین فرارس��یدن روز ملی بهداشت محیط
فرصتی مناس��ب برای تقدی��ر از زحمات همکاران،
بازنگری فعالیت های انجام شده و برنامه ریزی برای
آینده را فراهم می آورد.
اینجان��ب ضمن تبری��ک این روز ب��ه تمامی
همکاران��ی که ای��ن عرصه را ب��رای خدمت به
م��ردم عزیز برگزیده اند از درگاه خداوند متعال
س��عادت ،به��روزی و موفقی��ت هم��ه عزیزان،
همکاران و خدمتگزاران جامعه بهداشت محیط
را خواستارم.

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کاشان به مناسبت روز پرستار
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان در پیامی روز
پرس��تار را به تمامی تالش��گران ای��ن عرصه تبریک
گفت.
به گزارش وبدا ،متن پی��ام تبریک دکتر اعرابی
به این شرح است:
پیامب��ر اک��رم (ص) فرمودن��د« :هرک��س ب��رای
برآوردن نیاز بیماری بکوش��د ،چ��ه آن را برآورده
س��ازد و چه نس��ازد مانند روزی که از مادرش زاده
شده ،از گناهانش پاک می شود».
پنج��م جمادی االول س��الروز والدت با س��عادت
بزرگ بان��وی قهرم��ان کربال ،پرچ��م دار نهضت
پس از ش��هادت امام حس��ین (ع) ،عقیله بنی هاشم،
حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار است.
پرس��تاری در فرهنگ اسالمی ما جایگاه بسیار
رفیعی دارد ،پرس��تاری هنری اس��ت بی نظیر و
تخصصی اس��ت بی همتا .پرستاری تنها مراقبت
از عالئم حیاتی بیمار نیس��ت ،فق��ط نگهبانی از
مرز حیات بیمار نیست بلکه دمیدن روح زندگی
است .پرستاران و سایر رش��ته های وابسته نقش
مهم��ی در حفظ و ارتقاء س�لامت جامعه دارند
و یک��ی از حلقه ه��ای مهم و موث��ر در زنجیره
سالمت هستند.
س��الروز والدت ای��ن بان��وی ب��زرگ موقعیت
مناس��بی اس��ت برای قدردانی از زحمات ش��بانه
روزی جامعه پرستاری.
اینجانب با تبریک روز پرس��تار و همچنین تبریک
س��ال نو ،ایامی سرش��ار از توفیقات روز افزون الهی
ب��رای تمامی زحمت کش��ان این عرص��ه از درگاه
خداوند منان مسئلت می نمایم.
دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3

حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

به مناسبت  5اسفندماه ،زادروز خواجه نصیرالدین طوسی

پیام تبریک رئیس دانشگاه
به مناسبت روز مهندس

رئی��س دانش��گاه ب��ه مناس��بت زاد روز خواج��ه
نصیرالدی��ن طوس��ی و روز مهندس ،ای��ن روز را به
تمامی مهندسین دانشگاه تبریک گفت.
پنجم اس��فندماه ،خجس��ته میالد دانش��مند بزرگ
ایرانی خواجه نصیرالدین طوس��ی ،روز ملی مهندس
نامگذاری ش��ده است .بدون ش��ک نامگذاری روز
بزرگداش��ت خواج��ه نصیر الدین طوس��ی به عنوان
ش��خصیتی نمونه و الگو در مهندس��ی که��ن ایران
اس�لامی ،به ن��ام روز مهندس ،در راس��تای توجه به
نقش واال و ارزشمند تالشگران این عرصه می باشد.
از ای��ن رو برخود فرض دانس��ته تا ای��ن روز را به
کلیه مهندس��ین زحمتکش دانشگاه تبریک و تهنیت
عرض نموده و امید است با الهام ازفناوری های نوین
وخالقانه و همس��و ب��ا رعایت مقررات مهندس��ی و
اخالق اسالمی و حرفه ای اندیشه و روش مهندسان
ایرانی برای همگان همانند گذشته الگو قرار گیرد.
دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشگاه
به مناسبت فرا رسیدن سال نو

رئیس دانش��گاه در پیامی فرا رسیدن سال نو را به
تمامی دانش��گاهیان تبریک گفت.به گزارش وب
دا ،متن پیام تبریک دکتر اعرابی به این شرح است:
باسمه تعالی
ی��ا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر اللیل و النهار یا
محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
همکاران ارجمند دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بهار فصل رویش اس��ت و شادابی ،فصل ایمان و
شکوه جلوه خداوند است ،آری بار دیگر نشانه ای
بدیع از آیات الهی در جهان متجلی گش��ته و زمین
آیه های س��ر س��بزی و حیات را به تالوت نشسته
است.نوروز باس��تانی کهن ترین جشن گیتی و رشته
پیوند نسل های گذشته و حال است که با آموزه های
اس�لامی تحکیم یافته و همواره بازگشت به زیبائی
و خوبی را برای اقوام و فرهنگ های مختلف این
مرز و بوم به ارمغان آورده است.
خداوندگار عالم را سپاس��گزاریم در سالی که
توس��ط رهبر حکیم و فرزانه انقالب به نام س��ال
«تولی��د ملی حمایت از کار و س��رمایه ایرانی» نام
گ��ذاری گردی��د ،خانواده بزرگ نظام س�لامت
توانست با کوشش��ی زیاد برای رسیدن به اهداف
عالیه خود در جهت سیاس��ت های توسعه عدالت
در س�لامت ،اعت�لای علمی و فرهنگی ،رش��د و
بالندگ��ی تحقیق��ات و فن��اوری و ارتقاء خدمت
رس��انی به آحاد جامعه گام ه��ای بلندی بردارد و
به موفقیت های چشمگیری دست یابد.
اینجان��ب ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از زحمات
دانش��گاهیان در سالی که گذش��ت و با استعانت
از آفریدگار جهان فرا رس��یدن بهاران شکوهمند
را ک��ه هنگام��ه ی تجل��ی مواهب الهی بر بس��تر
طیبعت اس��ت به شما و خانواده محترمتان تبریک
گفته و از آستان حضرت احدیت مزید توفیقات
برای خدمتی سرش��ار از شور و نش��اط و مملو از
ت��وکل الهی در جهت رش��د و ش��کوفایی ایران
کهنس��ال ،مس��الت می نمایم.امید اس��ت با یاری
از ذات الیزال الهی و در س��ایه توجهات حضرت
بقی��ه ا ...االعظم مهدی موع��ود (عج) با پیروی از
رهب��ری های حکیمانه رهبر عظیم الش��ان انقالب
اس�لامی حضرت آیت ا ...العظمی امام خامنه ای
(مدظل��ه العالی) با بهره گی��ری از توانمندی های
شایسته خویش و در مسیر خدمت به نظام مقدس
جمهوری اسالمی پیروز و سر بلند باشید.
دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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از زحمات پرستاران دانشگاه تقدیر و تجلیل شد
به مناس��بت پنجم جمادی االول سالروز والدت
با س��عادت ب��زرگ بانوی قهرم��ان کربال ،پرچم
دار نهض��ت پ��س از ش��هادت امام حس��ین (ع)،
حضرت زینب کبری (س) و روز پرس��تار ،رئیس
دانش��گاه به همراه جمعی از مسئولین ضمن دیدار
از پرس��تاران شاغل در دانشگاه از زحمات آنان با
اهدای گل تقدیر کردند.
رئیس دانش��گاه در گفتگو ب��ا وب دا ،جایگاه
پرس��تار را در جامع��ه ،جایگاهی رفی��ع خواند و
رس��الت پرس��تاران را ادام��ه راه حض��رت زینب
(س) دانست و اظهار داشت :حضرت زینب (س)
بهترین الگوی پاسداری و پرستاری از ارزش های
اسالمی و ولی فقیه زمان خود است.
دکترمحمد حس��ین اعرابی با اشاره به فرمایش
مق��ام معظم رهب��ری (مدظله العال��ی) «این حرفه
پرستاری ترکیب عجیبی است! ازیک سو ترکیبی
اس��ت از رحمت ،عطوف��ت ،مهربانی و مراقبت و
ازس��وی دیگر دانش ،معرف��ت ،تجربه و مهارت»
گفت :قدردانی و تجلیل از این قشر زحمت کش،
پاسداش��ت تمامی خوبی ه��ا و وظیفه ای دینی و
ملی می باشد.
رئیس دانش��گاه با بیان این مطل��ب که بهترین

روزی ک��ه ممکن بود برای روز پرس��تار انتخاب
ش��ود همین روز میالد با س��عادت حضرت زینب
(س) اس��ت افزود :حضرت زین��ب (س) امتحان
الهی را پس داد و پرستاران ما نیز باید با الگوگیری
از این بانوی بزرگ��وار ،باید تمامی کارهای خود
را در راس��تای اشاعه فرهنگ اسالمی و پاسداری

از ارزش های اسالمی و فقط به خاطر رضای خدا
انجام دهند.
دکت��ر اعراب��ی در پایان س��خنان خود ،س��الی
سرش��ار از توفیقات روز افزون الهی برای تمامی
زحمت کش��ان این عرصه از درگاه خداوند منان
خواستار شد.

بین بردن انحراف��ات اجتماعی و باالخص اعتیاد
و همچنین در جهت رش��د و شکوفایی استعداد
انس��انی جوانان و ترغیب جوانان برای ش��رکت
در برنام��ه ه��ای فرهنگی و ورزش��ی و تعمیم و
گس��ترش این فعالیت ها را از دیگر عوامل موثر
در پیش��گیری از گرایش جوان��ان به مواد مخدر
بیان کرد.
دکتر مازوچی افزود :رس��یدگی به مشکالت

مش��اوران و مربی��ان تا عالقمند ب��ه حرفه خود
ادامه داده و در امر آموزش نهایت تالش خود
را ب��ه کار گیرند از دیگر عل��ل تاثیر گذار در
کاهش اعتیاد می باشد.
حس��ین بیغ��م سرپرس��ت اداره مش��اوره و
راهنمای��ی دانش��گاه علوم پزش��کی ،نیز در این
جلسه گزارشی از برنامه های اجرایی این اداره
را ارائه کرد.

جلسه هماهنگی جهت کمک به بیماران سرطانی منطقه کاشان برگزار شد
جلس��ه هماهنگ��ی جهت کم��ک ب��ه بیماران
س��رطانی منطقه کاش��ان با حض��ور نماینده مردم
شهرس��تان ه��ای کاش��ان و آران و بی��دگل در
مجلس ،رئیس دانشگاه ،مدیر عامل مجمع خیرین
سالمت دانش��گاه ،تعدادی از مسئولین دانشگاه و
خیرین سالمت منطقه کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،نماینده مردم شهرستان های
کاشان و آران و بیدگل در مجلس در این نشست،
با بی��ان آمادگی خ��ود جهت خدمت رس��انی به
بیماران سرطانی ،مجلس و نمایندگان را در جهت
بهره گیری از خدمات دولتی و غیردولتی در این
زمینه موثر دانست.
عباس��علی منصوری ،با اش��اره به لزوم شناسایی
اس��تراتژی ها و اس��تفاده از امکان��ات موجود در
جامعه گفت :زمینه ها و نقاط موثر فعالیت بایستی

اصول طب داخلی هاریسون
بیماری های انکولوژی

برگزاری نشست مسئولین ادارات مشاوره دانشگاه ها و موسسات آموزشی شهرستان کاشان
اولین نشست مسئولین ادارات مشاوره دانشگاهها
و موسسات آموزشی شهرس��تان کاشان به همت
معاون��ت دانش��جویی فرهنگی و هم��کاری دفتر
پیش��گیری و درمان اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی
کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون دانش��جویی فرهنگی
دانش��گاه ضمن خیر مقدم به ش��رکت کنندگان،
هدف از برگزاری این نشس��ت را همس��ان سازی
و ارائه گزارش در خصوص پیش��گیری از س��وء
مصرف مواد در بین دانشجویان بیان کرد.
دکت��ر طاهره مازوچی ،به نقش ویژه مش��اوران
در پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت :جوانان
بایس��تی از زیانهای مصرف مواد مخدر در جامعه
آگاه شوند.وی افزود :کنترل و در دسترس نبودن
م��واد مخدر یکی از راههای پیش��گیری اعتیاد در
بین اقشار مختلف به ویژه جوانان است.
معاون دانش��جویی فرهنگی تصریح کرد :لزوم
وجود مش��اوره جه��ت رفع مش��کالت عاطفی،
اخالقی و خانوادگی دانشجویان در جلوگیری از
گرایش آنان به اعتیاد بسیار موثر است.
دکتر مازوچی ،همکاری ب��ا جوانان و اهمیت
دادن و ش��خصیت دادن ب��ه آنه��ا جه��ت ایجاد
حس مسئولیت در قبال خانواده و جامعه ،تدوین
محتوی کتب دانش��گاهی در جهت کمک به از

معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

روشن و مشخص شود.
رئیس دانش��گاه نیز در ابتدای این نشست با اشاره
به هزینه های باالی درمان بیماران س��رطانی اظهار
داش��ت :بایس��تی تم��ام ظرفیت ه��ا و کمک های
خیرین س�لامت و دانش��گاه به ص��ورت جامع و با
برنامه ریزی در قالب یک انجمن جمع آوری شود.
دکتر محمد حس��ین اعرابی با اشاره به فرمایش
مق��ام معظ��م رهب��ری (مدظل��ه العال��ی) اظه��ار
امیدواری کرد :با توکل به خداوند متعال و یاری
ش��ما خیرین ،بیماران به جزء دغدغه رنج درمان،
مشکل دیگری نداشته باشند.
وی ادامه داد :بیش از دو سوم هزینه های درمانی
برای بیماران خاص تحت پوش��ش دانش��گاه در 9
ماهه سال جاری مربوط به بیماران سرطانی است.
دکت��ر حس��ین نیک��زاد ،مدیر عام��ل مجمع

خیّرین سالمت دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
نیز در این جلسه شناسایی فرآیندها ،تشکیالت
و س��اختار ،ایج��اد مراکز اقامتی ،تش��کیل تیم
ق��وی دارای برنام��ه ریزی و متش��کل از افراد
متخص��ص از جمل��ه مددکار ،روان ش��ناس و
 ...را از مهم ترین نیازه��ای راه اندازی انجمن
جدید عنوان کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت هر ی��ک از اعض��اء حاضر
در جلس��ه نیز ب��ه بیان نظرات و پیش��نهادات خود
پرداختند.
گفتنی اس��ت این نشس��ت با جمع بندی رئیس
دانشگاه بر لزوم تش��کیل دبیرخانه پیگیر ،تدوین
اساسنامه ،واحد مددکاری فعال و استفاده از توان
و ظرفی��ت بازنشس��تگان در راس��تای راه اندازی
انجمن بیماران سرطانی پایان یافت.

تالیف :
دن لونگوو دیگران
ته��ران  :ارجمند ،
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کت��اب بیماریهای
انکول��وژی ط��ب
داخل��ی هاریس��ون
مرجع بس��یار مفید و قابل دسترس��ی ب��رای تمام
رشته های تخصصی داخلی و جراحی محسوب
می شود.
در این کتاب اطالعات جامع و کاملی در مورد
پیش��گیری و درمان ،عفونت در بیماران سرطانی،
س��رطان پوست ،ریه ،س��ر و گردن ،پستان ،کبد،
لوزالمع��ده ،مثان��ه ،پروس��تات ،بیض��ه ،عوارض
دیررس سرطانها و درمان آنها وجود دارد .
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
گياهان دارويي

دور نمايي از طب اسالمي
مول��ف آي��ت اله
مصطفي نوراني
اي��ن كت��اب دور
نماي��ي اس��ت از ده
ه��زار صفح��ه دايرة
المعارف طب اسالمي
كه طي 60مجلد مورد
بح��ث ق��رار گرفت��ه
اس��ت و ش��امل آيات ،روايات ،مطالب طب قديم
و جديد مي باشد.
در اي��ن كتاب از هزاران ن��كات علمي در زمينه
 ه��اي طب و غي��ره اطالع مي يابيد زي��را انبيايعظام و پيش��وايان در هر عص��ر اينگونه علوم را به
انس��انها ارائه داده و كتاب ه��اي طب النبي  ،طب
عل��ي  ،طب الصادق  ،طب الرضا  ،و ...ش��اهد اين
مدعاست .
يك��ي از موضوع��ات مه��م در عص��ر حاضر
موض��وع طب خصوصا طب اس�لامي اس��ت كه
دانشمندان علم طب و آشنايان به معارف اسالمي
بايد به تحقيق اين مهم همت گمارده در توس��عه
و ترويج آن بكوش��ند در اين راستا بدليل پيوندي
كه بين طب اس�لامي و ط��ب گياهي وجود دارد
ش��ناخت گياهان دارويي و شفا بخش امري الزم
و ضروري است.
متاسفانه در عصر حاضر با وجود پيشرفتهاي
زي��ادي كه در علم پزش��كي براي بش��ر رخ
داده در كنار آن عوارض س��وءي نيز بوجود
آمده است چه اينكه بيشتر داروهايي كه براي
درمان امراض مصرف مي كنيم شيميايي بوده
و ع��وارض نا خواس��ته اي را ايجاد مي نمايد
چه خوب ب��ود در كنار آن همه تحقيقات در
زمينه س��اخت داروهاي طبيع��ي نيز و گياهان
داروي��ي نيز اقدام جدي ب��ه عمل مي آمد كه
گوي��ا اخيرا دانش��مندان و مراك��ز تحقيقاتي
جلب توجه شده اند.
آيت ال��ه مصطفي نوراني عالوه ب��ر تحقيق در
س��اير موضوعات و مسائل اس�لامي و تطبيق آن
ب��ا علم روز  ،در موضوع طب اس�لامي و گياهي
و بس��ياري از آيات و روايات اس�لامي را در اين
كتاب مورد مطالعه قرار داده است.
آنچ��ه در اي��ن كتاب پي��ش روي خواننده قرار
دارد پي��ش درآمد و خالص��ه اي از آن تحقيقات
مفصل در طب اسالمي و گياهي مي باشد.
اين مجموعه از س��ري انتشارات فخر دين بوده
و در مجموعه كتابخانه هاي نهاد رهبري دانشگاه
علوم پزشکی کاشان موجود مي باشد .

معرفي سايت
www.ecureme.com

تجهیز بیمارستان های آران و بیدگل به سیستم  HISو شبکه ملی سالمت
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
از تجهیز بیمارس��تان های این شهرس��تان به سیس��تم
HISو شبکه ملی سالمت (شمس) خبر داد.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر س��ید محمد حس��ین
مکی گف��ت :نرم اف��زار جامع سیس��تم اطالعات
بیمارس��تانی یا  ،HISسیستمی اس��ت که توانسته
تحول عظیمی در بیمارستانها ایجاد کند و سیستم
س��نتی و کاغ��ذی بیمارس��تان را مکانی��زه نموده
و مدیریت نوین بیمارس��تانی را ب��ا بهره گیری از
تکنولوژی روز دنیا رقم بزند.
دکتر س��ید محمد حسین مکی با اش��اره به اینکه

برنامه HISتحت وب نوش��ته ش��ده است ،تصریح
ک��رد :در ای��ن برنامه ام��کان گزارش��گیری جهت
ادارات بیمه و مدیران بیمارستان وجود دارد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی در مورد ش��بکه
ملی س�لامت (ش��مس) نیز اظهار داشت :این شبکه
به عنوان زیرس��اخت ارتباطی بین مراکز بهداش��تی،
تشخیصی و درمانی اس��ت و امکان برقراری ارتباط
بین این مراکز ،تبادل داده ها به صورت الکترونیکی
و ارائه خدمات الکترونیک س�لامت در کش��ور را
فراهم می کند.
سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران

و بی��دگل ی��ادآور ش��د :خدم��ات الکترونیکی
مختلف��ی در ح��وزه س�لامت از جمل��ه س��امانه
پرونده الکترونیکی س�لامت ای��ران ،دوره های
آموزش مجازی ،کتابخانه الکترونیکی پزش��کی
و س�لامت ،مش��اوره های پزش��کی از راه دور،
اتوماس��یون اداری و خدم��ات الکترونیکی روی
این بستر قابل ارائه است.
دکتر سید محمد حسین مکی افزود :این برنامه ها
با اعتباری بال��غ بر دو میلیارد ریال از محل اعتبارات
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشان راه اندازی شده است.

این سایت در مورد مقاالت پزشکی و راهنمای
س��بک زندگ��ی و ف��روش تجهیزات پزش��کی
میباش��د و برای فروش��ندگان و عالق��ه مندان به
علوم پزش��کی و دارویی دارای اطالعات جامع
وکاملی می باشد.
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• آقای دکتر محسن اربابی به عنوان سرپرست
مرکز مطالعات و توس��عه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه از تاریخ  91/12/27به مدت دو سال
• آقایان دکتر مرتضی پنجه شاهی ،دکتر سید
امیر مس��عود فرزادفر و محمد خب��ازی به عنوان
بازرس ویژه ریاس��ت دانش��گاه در ای��ام تعطیل
نوروزی سال  92از تاریخ 91/12/28
• خان��م دکتر طاهره مازوچی به عنوان رئیس
ستاد اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه و
آقای��ان دکتر محمود صفاری  ،حجت االس�لام
والمسلمین جمش��یدی  ،محمد خبازی ،مرتضی
عبدالون��د و خانم زهره آذرب��اد به عنوان اعضاء
ای��ن س��تاد وخان��م طیبه ال��ه وردیان ب��ه عنوان
کارش��ناس مس��ئول پیگیری این س��تاد به مدت
یکسال از تاریخ91/12/26
• خان��م دکتر منصوره موم��ن هروی بعنوان
مدیر گروه عفونی از تاریخ  91/12/16به مدت
دو سال دیگر
• خانم دکتر طاهره مازوچی به عنوان دبیر شورای
انضباط��ی تجدی��د نظ��ر و آقایان حجت االس�لام
والمسلمین ش��اه فضل و میالد محمد قنبری و خانم
فاطمه مظاهری به عنوان اعضای این ش��ورا از تاریخ
 91/12/16به مدت دو سال دیگر
• آق��ای علی درودگر به عنوان دبیر ش��ورای
انضباطی بدوی و آقای دکتر غالمعلی حمیدی و
خانم دکتر طاهره مازوچی به عنوان اعضای این
شورا از تاریخ  91/12/16به مدت دو سال دیگر
• آقای دکتر مهرداد فرزندی پور به عنوان رئیس
کمیته انبارگردانی دانشگاه از تاریخ 91/12/9
• آقای دکتر جواد وردی به عنوان مدیر گروه علوم
سلولی و کاربردی از تاریخ  91/12/7بمدت یکسال
• آقای دکتر داوود خیرخواه به عنوان مسئول
کمیته خدمات بهداشتی و درمانی تسهیالت سفر
شهرستان کاشان (نوروز )92از تاریخ 91/12/7
• خانم دکتر طاهره فهیمی نژاد به عنوان عضو
کمیسیون پزشکی دانشگاه از تاریخ 91/12/5
•آقای ج��واد باهنران به عن��وان عضو کمیته
درمان از تاریخ 91/12/16

کمیته انطباق امور اداری دفاتر و
موسسات پزشکی برگزار شد
شش��مین جلسه کمیته انطباق امور اداری دفاتر
و موسس��ات پزش��کی با موازین ش��رع مقدس
اس�لام در س��ال جاری با حضور رئیس دانشگاه
و سایر اعضاء روز دوش��نبه مورخ  91/12/7در
سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی ،رئیس
دانش��گاه در این نشس��ت بر بیان و طرح مسائل
و دغدغه های دانش��جویان ،تش��کیل این کمیته
در مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهش��تی ،اولویت
بندی در تعیین جنس��یت جهت پذیرش نیروهای
استخدامی (بر حس��ب نیاز) ،رعایت قوانین این
کمیت��ه در مطب ه��ای خصوصی ب��ا هماهنگی
معاونت درمان دانش��گاه و سازمان نظام پزشکی
و  ...تاکید کرد.شایان ذکر است بررسی و مرور
مصوبات جلس��ه قبل و بیان مسائل و پیشنهادات
توسط اعضاء از دیگر برنامه های این کمیته بود.

برگزاری کمیته ایثارگران دانشگاه
کمیت��ه ایثارگران با حضور رئیس دانش��گاه و
سایر اعضاء در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار
شد.به گزارش وب دا ،در این جلسه در خصوص
پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران دانش��گاه
طب��ق بخش نامه جدید بحث و بررس��ی صورت
گرفت.براس��اس این گزارش ،بررسی مشکالت
درمان��ی ایثارگ��ران دانش��گاه در کمیت��ه درمان
ایثارگ��ران و پیش��نهادات ایثارگ��ران در جهت
برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزش��ی در
راستای توانمندسازی ایثارگران دانشگاه از جمله
موضوعات اصلی این جلسه بود.
ادامه از صفحه1

تغییر نگرش ،شالوده و کلید اولیه
پرستاری جامع نگر است

دبیر اجرایی کنگره پرس��تاری جامع نگر در
دانش��گاه نی��ز در این همایش گفت :بررس��ی
جای��گاه پرس��تاری جامع نگر در س��المندی،
راهکاره��ای ارتق��اء کاربرد پرس��تاری جامع
نگر ،جایگاه پرس��تاری جامع نگر در بهداشت
روان ،مرات��ب جام��ع در پرس��تاری ،مامایی و
ات��اق عمل ،جایگاه پرس��تاری جام��ع نگر در
نقشه جامعه علمی سالمت و جایگاه پرستاری
جامع نگر در آموزش علوم پزش��کی ،مس��ائل
قانونی ،اخالقی ،حرفه ای و قانونی از مهمترین
محورهای این کنگره بود.
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نحوه مصرف عناصر کمیاب در جامعه ،نیازمند فرهنگ سازی است
رئیس انجمن عناصر
کمی��اب ای��ران گفت:
نحوه درس��ت مصرف
کردن عناص��ر کمیاب
در جامع��ه بای��د اطالع
رسانی و فرهنگ سازی
شود.
ب��ه گ��زارش وب دا،
دکتر س��ید علی اصغر
مش��تاقی در حاش��یه
برگ��زاری س��ومین
کنگ��ره مل��ی عناصر
کمی��اب در دانش��گاه
علوم پزش��کی کاشان
افزود :نداشتن آگاهی

بی موقع یا بیش

از حد این عناصر،

نتیجه عکس و منفی
در سالمتی بدن
ایجاد و موجب

تولید سم در بدن

می شود.

و وجود بیش��تر این عناصر به ص��ورت دارویی در
جامع��ه ،تاکید کرد :آش��نا کردن پزش��کان نیز با
مقوله عناصر کمیاب بسیار با اهمیت بوده و تجویز
آگاهانه را بدنبال دارد.
وی خاطر نش��ان ک��رد :عناصر کمی��اب افزون بر
پزشکی با بخشهای کشاورزی ،دامداری ،صنعت و
محیط زیس��ت نیز در ارتباط بوده و اس��تفاده آن در
صنعت ،داروسازی و کش��اورزی میتواند به بهبود
کیفیت سالمت زندگی انس��انها و همچنین محیط
زیست کمک کند.
رئیس انجم��ن عناصر کمیاب ای��ران تاکید کرد:

تبادل اطالعات و نتایج بررس��ی ها در زمینه عناصر
کمی��اب میتواند گام ب��زرگ و موثری برای بهبود
وضعی��ت و کنترل میزان عناصر ،به خصوص عناصر
آالینده در محیط زیست نیز داشته باشد.
انجمن علمی عناصر کمیاب برای نخس��تینبار
در ایران در س��ال  1383با هدف بررس��ی نقش
عناصر کمیاب در س�لامت و بیماریهای انسان
تاس��یس ش��د و تاکنون با مطالعات و تحقیقات
انج��ام گرفته توانس��ته اس��ت به پیش��رفت های
ارزش��مندی در حوزه تحقیق��ات عناصر کمیاب
دست یابد.

انجام ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در روستاهای ویدوج و ویدوجا
مس��ئول کانون بس��یج جامعه پزش��کی دانش��گاه
علوم پزشکی کاش��ان از انجام ویزیت رایگان مردم
روستاهای ویدوج و ویدوجا خبر داد.
محمد افشار اظهار داشت :به منظور خدمترسانی به
اقش��ار پایین جامعه و محرومیت زدایی از چهره مناطق
روس��تایی و دور افتاده در حوزه س�لامت و بهداش��ت
این ویزیت رایگان انجام ش��د.وی گفت :این خدمات
پزش��کی در تاریخ  91/12/14در روستاهای ویدوج و
ویدوجا از توابع ش��هر برزک ،به مناس��بت روز بسیج
جامعه پزشکی و احسان و نیکوکاری صورت پذیرفت.
وی اف��زود :در این روز کاری بی��ش از  40نفر از
اهالی این دو روستا به طور رایگان ویزیت شدند.
وی در پایان تاکید کرد :یکی از اهداف مهم نظام
مقدس جمهوری اسالمی خدمت به محرومان است
لذا تیمهای پزش��کی با این هدف معنوی خدمت به
مردم بزرگوار را سرلوحه کارشان قرار دادهاند.

در آستانه روز چهارشنبه سوری  850دانش آموز کاشانی آموزش دیدند
مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزش��کی کاش��ان گفت :همزمان با فرا رسیدن
س��نت باس��تانی چهارشنبه س��وری 850 ،دانش
آم��وز این شهرس��تان آم��وزش ه��ای مقابله با
حوادث احتمالی این روز را فرا گرفتند.
به گزارش وب دا ،دکتر ابوالفضل ش��جاعی،
پیرام��ون اهداف برگزاری این دوره آموزش��ی
اظهار داش��ت :آتش زدن بوته های خش��ک و
پریدن از روی آتش در س��نت قدیمی به تجمع
در خیاب��ان ها و منفج��ر کردن ترق��ه و پرتاب
س��یگارت تبدیل شده که این مس��اله موجبات

بروز حوادث بسیاری را برای هموطنان به دنبال
داشته است.
وی اف��زود :ب��ه همی��ن منظ��ور ،دوره ه��ای
آموزش��ی برای کاه��ش حوادث و خس��ارات
جبران ناپذیر ایجاد شده در این روز ،در دستور
کار این مدیریت قرار گرفته است.
وی تصری��ح ک��رد :ش��رکت کنن��دگان در
دوره آموزشی امسال را ،دانش آموزان مقاطع
ابتدایی ،راهنمایی و متوس��طه ،ش��ش مدرس��ه
دخترانه این شهرستان تشکیل داده اند.
مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های

پزشکی کاش��ان ،با اش��اره به آمار بسیار باالی
حوادث چهارشنبه س��وری در کشور ،افزود :با
وجود اینکه بیش��ترین آس��یب دیدگان حوادث
این روز ،جوانان و نوجوانان پس��ر هس��تند اما به
عل��ت عدم اس��تقبال و رغبت مدی��ران مدارس
پسرانه این شهرس��تان ،این دوره های آموزشی
برای دختران کاشانی برگزار شد.
دکتر شجاعی ،آموزش کمک های اولیه ،بیان
نکات ایمنی و تبیین و تش��ریح برگزاری س��نت
کهن چهارشنبه سوری را از جمله موارد مطرح
شده در این دوره آموزشی برشمرد.

کاشت  100اصله نهال در دانشگاه به مناسبت روز درختکاری
در هفت��ه منابع طبیع��ی و روز درختکاری تعدادی از
اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه ،اقدام به کاشت
 100اصله نهال در محوطه پردیس دانشگاه نمودند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،معاون دانش��جویی فرهنگی
دانش��گاه ،این روز را بهانهای برای احترام به محیط
زیس��ت ،احیاء و نگه��داری آن عنوان کرد و تالش
بیشتر دانش��گاهیان را برای حفظ و نگهداری فضای
سبز خواستار شد.
وی ،ه��دف از برگ��زاری این مراس��م را ارتقاء و
نهادین��ه کردن فرهنگ حفاظ��ت از درختان و منابع
طبیعی برشمرد و نام گذاری  15اسفند به عنوان روز
درختکاری را فرصت مناس��بی برای توس��عه فضای
سبز دانست.
در پایان نهال هایی که به همت معاونت دانشجویی
فرهنگی و با مساعدت مدیریت فضای سبز دانشگاه
به این مکان آورده ش��ده بود ،بین شرکت کنندگان
توزیع و کاشته شد.

هیات علمی گروه جراحی تخصصی

نشس��ت رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی
گ��روه جراحی تخصص��ی روز یکش��نبه مورخ
 91/12/6در دفتر آموزش��ی ای��ن گروه برگزار
ش��د.به گ��زارش وب دا ،دکتر اعراب��ی رئیس
دانش��گاه در ای��ن جلس��ه در خصوص مس��ائل
آموزش��ی ،پژوهش��ی ،اجرایی و درمانی گروه
جراح��ی تخصص��ی از جمل��ه ارتق��ای اعضای
هی��ات علم��ی ،خرید تجهی��زات پیش��رفته و به
روز ،افزایش فضای آموزش��ی و درمانی ،انجام
حاکمیت بالینی و  ...سخنانی را بیان کرد.
این گزارش حاکیس��ت ،در این نشست اعضاء
هیات علمی نیز به بیان مسائل و مشکالت گروه
پرداخته و پیش��نهادات خود را در راس��تای حل
مسائل مطرح کردند.

گاهی اوقات مصرف

در م��ورد تاثی��ر عناص��ر کمی��اب در س�لامتی و
سوءتغذیه در جامعه مانع بهره گیری کامل از این
عناصر و برخورداری از خواص آنها می شود.
وی ،ب��ه نقش عناصری مانند روی ،منگنز ،آهن و
آلومینیوم در سالمتی و کارکرد متابولیسم بدن اشاره
و تصریح کرد :آگاهی از میزان و چگونگی مصرف
این عناصر نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
به گفته وی ،گاهی اوقات مصرف بی موقع یا بیش
از حد این عناصر ،نتیجه عکس و منفی در س�لامتی
بدن ایجاد و موجب تولید سم در بدن می شود.
دکتر س��ید علی اصغر مش��تاقی با اشاره به تهیه

برگزاری نشست رئیس دانشگاه با اعضای

به مناسبت هفته ملی سالمت مردان:

خدمات ویزیت رایگان در کلینیک
بیمارستان نقوی ارائه شد
رئیس بیمارس��تان نقوی گفت :به مناسبت
هفته ملی س�لامت م��ردان ،خدمات ویزیت
دو کلینیک این بیمارستان به صورت رایگان
برای مراجعان ارائه شد.
به گ��زارش وب دا ،دکت��ر محمد حاجی
جعف��ری افزود :در این اق��دام ویزیت مردان
مراجعه کننده به دو کلینیک کلیه و مجاری
ادرار و مش��اوره تغذیه این بیمارس��تان بدون
دریافت هزینه ویزیت انجام شد.
وی ،ه��دف از انج��ام ای��ن اق��دام را ارائه
خدمات تخصصی برای سالمت مردان که از
جمله برنامه های جدید وزارت بهداشت می
باشد ،ذکر کرد.
وی تصری��ح ک��رد :امروزه تغیی��ر الگوی
زندگی نسبت به گذش��ته ،کاهش فعالیتهای
جس��مانی ،تغییر وضعیت تغذیه ای ،افزایش
مص��رف س��یگار ،ش��هر نش��ینی و تغییرات
ش��غلی ک��ه همگی منت��ج به ظه��ور بیماری
ه��ای غیرواگیر ،افزایش بیماری های قلبی و
عروقی ش��ده اس��ت و توجه ویژه به سالمت
مردان را یادآوری می نماید.
ش��ایان ذکر است هفته اول اسفند به عنوان
هفته س�لامت مردان ایرانی نامگذاری ش��ده
که امسال با شعار «با خود مراقبتی یک برنده
باش��ید» ،برنامه های این مناس��بت در کشور
اجرا شد.

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه
تشکیل شد
جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه با حضور
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان و س��ایر اعضاء در
سالن شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،بررس��ی پرون��ده ارتقاء
مرتبه هفت نفر از اعضاء هیات علمی موضوع
اصلی این جلسه بود.
گفتن��ی اس��ت هی��ات ممی��زه ب��ه منظور
رس��یدگی و اظهار نظر نس��بت به صالحیت
علم��ی داوطلب��ان (اع��م از تبدی��ل وض��ع
اس��تخدامی اعض��ای هی��ات علم��ی پیمانی
به رس��می آزمایش��ی و رس��می آزمایشی به
رس��می قطعی) ،ارتقاء به مراتب استادیاری،
دانش��یاری و اس��تادی ،ارزیابی کیفیت انجام
وظائف آموزش��ی و پژوهشی اعضای هیات
علمی و همچنین رسیدگی به احتساب سابقه
خدمت ،بورس و فرص��ت مطالعاتی اعضای
هیات علمی تشکیل می شود.

برگزاری نشست رئیس دانشگاه
با مدیران ارشد پرستاری
نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ب��ا مدی��ران ارش��د پرس��تاری بعدازظهر روز
چهارش��نبه مورخ  91/12/23در دفتر ریاست
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،بررس��ی مس��ائل و
مشکالت پرس��تاران ،کمبود نیروی پرستاری،
برنامه ریزی جهت برنامه های آموزش��ی سال
آین��ده و برنام��ه اعتبار بخش��ی از موضوعات
اصلی این جلسه بود.
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

برگزاری جلسه شورای آموزشی
دانشگاه با حضور رییس دانشگاه
جلس��ه شورای آموزشی دانشگاه با حضور رئیس
دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 91/12/14
در سالن شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،توس��عه کم��ی و کیفی
آموزش ،بازنگری در ظرفیت پذیرش دانش��جو
در رش��ته ه��ای مختل��ف جهت ارتق��ای کیفی
آم��وزش ،بررس��ی پتانس��یل های موج��ود در
دانش��گاه و ارائه راهکارها ،راه اندازی آموزش
مجازی در رشته ها و دروس مختلف در صورت
امکان ،پیگیری راه اندازی دانشکده دارو سازی
و رش��ته ه��ای دس��تیاری از جمل��ه مه��م ترین
موضوعات این جلسه بود.

جلسه اعتبار بخشی اعضاء هیات
علمی بیمارستان بهشتی برگزار شد
جلس��ه اعتبار بخش��ی متخصصین  ،اعضاء هیات
علمی و گروههای آموزش��ی بیمارس��تان بهش��تی
ب��ا حضور رئیس دانش��گاه و جمعی از مس��ئولین و
اعضای هیات علمی این بیمارس��تان روز چهارشنبه
مورخ  91/12/2برگزار شد.به گزارش وب دا ،این
جلسه به منظور بررسی وضعیت حوزه های درمان و
آموزش ،براساس سنجه های اعتباربخشی و مستند-
سازی مش��کالت گروههای آموزش��ی بیمارستان
بهشتی و برنامه ریزی درجهت رفع آنها برگزار شد.
دکت��ر اعرابی رئیس دانش��گاه ،در این نشس��ت
ضمن تاکی��د بر ل��زوم اهتمام کلیه پزش��کان در
اجرائی نمودن اس��تانداردهای اعتباربخشی بر حل
مس��ائل و رفع مش��کالت با همدل��ی و همفکری
اعضاء هیئت علمی تاکید کرد

برگزاری نشست شورای تحصیالت
تکمیلی با حضور رییس دانشگاه
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نتایج نهایی انتخابات نظام پزشکی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل اعالم شد
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان از اعالم نتایج نهایی شش��مین دوره
انتخابات نظام پزشکی شهرستان های کاشان و آران
و بیدگل خبر داد.
دکتر محمد حس��ین اعراب��ی در گفتگو با وب دا،
اظه��ار داش��ت :نتایج اولی��ه این انتخاب��ات به هیات
مرک��زی نظارت بر انتخابات نظام پزش��کی کش��ور
ارسال و پس از بررسی ،تایید و اعالم گردید.
وی گف��ت :اعضای هی��ات مدیره س��ازمان نظام
پزش��کی کاشان 17 ،نفر است که شامل  10پزشک،
دو دندانپزش��ک ،دو داروس��از ،ی��ک مام��ا ،یک
دکترای علوم آزمایشگاهی و یک کارشناس پروانه
دار می باشند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان افزود :همچنین ب��رای عضویت در
نظ��ام پزش��کی شهرس��تان آران و بی��دگل 11 ،نفر
انتخاب شدند.
دکتر محمد حس��ین اعرابی تصریح کرد :رسالت
خطیر سازمان نظام پزشکی در دفاع قانونی از حقوق
مردم و جامعه پزش��کی می باش��د در این راستا این
سازمان در کنار دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری
و تعامل متقابل در جهت ارتقاء سالمت جامعه نقش
بسزایی دارد.
وی ،در پای��ان ضمن تش��کر از دس��ت اندرکاران
اجرای��ی و تبری��ک ب��ه منتخب��ان ،آرزوی توفی��ق
روزافزون برای آنان در راس��تای خدمت رس��انی و
انجام امور محوله نمود.
نتایج نهایی انتخابات نظام پزش��کی شهرستان های
کاشان و آران و بیدگل به شرح ذیل می باشد:
شهرستان کاشان:
گروه پزش��کان :دکتر احمد طالبیان اردس��تانی ،

رسالت خطیر
سازمان نظام

پزشکی در دفاع
قانونی از حقوق

مردم و جامعه

پزشکی می باشد

دکت��ر احمد یگانه مقدم  ،دکت��ر داوود خیرخواه
 ،دکتر ناصر تحقیقی ،دکتر حس��ین ریاحی،دکتر
س��ید علیرضا مروجی،دکتر مهدی شاعری ،دکتر
هانی پهلوانی ،دکتر داود مطهری زاد و دکتر س��ید
احمد حسینی
گروه دندان پزش��کان :دکتر س��ید مرتضی علوی
ودکتر علی آقا ژاله خواه
گروه داروس��ازان:دکتر حس��ین الماسی ودکتر
احسان خیمه کبود
گروه علوم آزمایشگاهی :دکتر عباس قیومی
گروه مامایی:افسانه همتی
گروه پروانه دار:ویدا زهرا شریف
شهرستان آران و بیدگل:
گروه پزش��کان :دکتر علی یوسفیان ،دکتر محمد
مهدوی پناه ،دکتر حس��ن دارچین��ی ،دکتر علیرضا
بیگان��ه ،دکتر علی محمدغیاث پور ،دکتر مس��عود
غفاری ودکتر محمد دلجوی فرد
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ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد

ردﻳﻒ

تالش دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جهت رفع مشکالت پرستاران
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان از
ت�لاش و پیگیری های مس��ئولین این دانش��گاه بر
حسب توان جهت رفع مشکالت پرستاران خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکت��ر داود خیرخواه ضمن
تبری��ک روز پرس��تار به تمام زحمت کش��ان این
عرصه ،اظهار داش��ت 1200 :کادر پرس��تاری در
بخش های درمانی دولتی شهرستان های کاشان و
آران و بیدگل به ارائه خدمت می پردازند.
وی گف��ت :پرس��تاران ضام��ن اصلی س�لامت
جامعه هس��تند و همواره با مراقبت از بیماران برای
ایجاد سالمت بیشتر در جامعه تالش میکنند.
معاون درمان دانش��گاه با اش��اره به اینکه وجود
س�لامتی و تندرس��تی و بهب��ود حال بیم��اران در
بیمارس��تان ها را باید ناش��ی از تالش ش��بانهروزی
پرستاران دانست ،افزود :این قشر زحمتکش جامعه
همواره یکی از کم توقعترین اقشار جامعه هستند.
دکتر خیرخواه به قانون ارتقای بهره وری اشاره
کرد و ادامه داد :پرداخت های پرس��تاران مشمول
قانون ارتقای بهره وری مقرر ش��ده در اسرع وقت
با ارائه گواهی انجام کار توس��ط بیمارستان ها به
معاونت توس��عه پرداخت شود.دکتر خیرخواه در
پایان سخنان خود «روز میالد بانوی بزرگ اسالم»
را بر همه پرستاران ،این تالشگران عرصه انسانیت
و پیروانش تبریک گفت.

ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد

ردﻳﻒ

1

اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻟﻴﻨﻚ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه

2

اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ CBCدرداﻧﺶ آﻣﻮزان اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ ازﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دوره اي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ وﺗﺎﻻﺳﻤﻲ  52ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ

3

 51ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ

درج اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ و  ...در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻴﺎت در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه

 53ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ ﻫﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه

4

درج اﻳﻤﻴﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ و  ...در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻴﺎت

 54ﺟﺪا ﻛﺮدن درب ورود ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﻣﺤﻞ ورود وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ

5

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ

 55ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺘﻞ درﻣﺎﻧﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ

6

آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن

 56ﺣﺬف ﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎري ﻧﻤﻮدن ﻓﺮم ﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ

7

اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل

 57ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري از ﺳﺎﻋﺖ  2ﺗﺎ  4در واﺣﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ

8

اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮح ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

 58ﻧﻈﺎرت رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺼﺐ و ﻓﻚ ﺑﻨﺮ

9

اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻓﺮم ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اورژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ

 59ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ

 10اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت

نشس��ت ش��ورای تحصیالت تکمیلی ب��ا حضور
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعض��اء روز ش��نبه مورخ
 91/12/19در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا ،بررس��ی نق��ل و انتقاالت
و مرخص��ی زایمان ،اس��تعالجی و اس��تحقاقی
رزیدنت های ش��اغل ب��ه تحصیل در دانش��گاه
موضوع اصلی این جلسه بود.

گروه دندانپزشکی :دکتر عفت المع
گروه داروسازی :دکتر احمد شکاری
گروه مامایی :مریم فقفوری
گروه پروانه دار :ابوالفضل رعیت
براس��اس این گزارش ،با توجه به نداشتن متقاضی
عل��وم آزمایش��گاهی در شهرس��تان آران و بیدگل
براساس آیین نامه اجرایی یک پزشک به این گروه
اضافه شد.
گفتن��ي اس��ت شش��مین انتخابات نظام پزش��کی
شهرستان کاش��ان همزمان با سراس��ر کشور چهارم
اسفند امسال برگزار گردید.
ش��ایان ذکر اس��ت شش��مين دوره انتخابات نظام
پزش��كي در  192شهرستان کش��ور برگزار شد كه
نس��بت به انتخاب��ات دوره پنجم  7شهرس��تان به اين
تعداد اضافه شده است.
نظام پزش��کی شهرس��تان آران و بیدگل در حوزه
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشان می باشد.

 60ﺧﺮﻳﺪاري دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﮋاد

 11اﺣﺪاث ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻫﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

 61ﺧﺮﻳﺪاري ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

دﺳﺘﻴﺎري
ري
از ﻴ
ﻏﻴﺮ ز
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻴﺮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻊ
ﻣﺘﺎﻫﻠﻲ ﺑﺑﻪ ﺠﻮﻳ
ﻲ
ﻫﺎي
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ي
اﺧﺘﺼﺎص ﻮ ﺑ
ص
12

ﺑﻴﻤﺎران ﻓﻌﺎل ﺑﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ررﻓﺎه ﺣﺎل ﺑﻴ ر
ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮﺮ ﺟﻬ
ﺷﻴﻔﺖ ﺒﺢ
در ﻴ
داروﺧﺎﻧﻪ ر
 62رو

 13اراﺋﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺘﺎﺑﭽﻲ

 63در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﻳﻤﻜﺲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ

 14ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ و ﺑﻠﻮﺗﻮث آﻣﻮزﺷﻲ  -ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

 64در ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻴﺎت ﻋﻜﺲ ﻫﺎ رﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 15اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﮔﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﺎپ ﻓﺮم ﻧﻮﺑﺖ دﻫﻲ

 65درج ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ آن

 16اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺖ ﻫﺎي ﭼﺎﻧﻪ ﺧﻤﻴﺮ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﻮﺑﻲ

 66درج ﻛﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران در ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه

 17اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﻣﻠﻲ و ﻛﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻛﺪﻫﺎي ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ در ﻧﺮم اﻓﺰا ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي

 67درﻣﺎن ﺳﺎﻟﻚ

 18اﺳﺘﻔﺎده راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻟﺒﺎس ﻓﺮم

 68درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎران

 19اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دو ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ داﻧﺸﮕﺎه

 69دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﮔﺰارش دﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ داﻧﺸﮕﺎه

 20اﻓﺰاﻳﺶ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه

 70دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ روي وب ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه

 21اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﺎرﻣﻨﺪان

 71راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﻜﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره روزاﻧﻪ

 22اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻠﻮي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺘﻴﻨﻲ

 72راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻳﻜﺸﻨﺮي و ﻣﺘﺮﺟﻢ آﻧﻼﻳﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ

 23آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻮارض اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

 73راﻫﻜﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮت واﻛﺴﻦ ب ث ژ

 24اﻳﺠﺎد دﻛﺘﺮي ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه

 74رﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدن وﻳﺎ ﺑﻮدار ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺘﺎدون

ﺐ ﭘﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت  searchو ﭘﭘﻴﮕﻴﺮي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 25اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻗﺒﻞ از اﻋﻼمم ﻛﺪ اﺣﻴﺎء ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 75زﻧﮓ اﺧﻄﺎر ﻞ

 26اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ

 76زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺮدازي)ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎرﮔﺮﻧﮋاد(

 27اﻳﺠﺎد ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﭼﺎپ اﺧﺒﺎر و ﻧﻈﺮات ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻴﺎت

 77ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮدرب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن

 29ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻖ اﻳﺎب و ذﻫﺎب ﭘﺮﺳﻨﻞ

 79ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ از ﻛﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي

 28اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺐ ﻛﺎر

 78ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات داﻧﺸﮕﺎه

درج اﺧﺒﺎروﻣﻄﺎﻟﺐ و  ...در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﻴﺎت در ﺧﺼﻮص ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎ وﺷﻮراﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه وﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻧﻬﺎ

 30ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪدﻛﺎري ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﺪدﻛﺎري

80

 31ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎرب ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ از ﻃﺮف ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه

 81اﻳﺠﺎداﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ و  ...درﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﻴﺎت روي ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه

 32ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري آﺋﻴﻦ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري ﺷﻬﺪاي ﮔﻤﻨﺎم داﻧﺸﮕﺎه

 82ﻃﺮح اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎق دﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﺎﻧﻢ

 33ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ داﻧﺸﮕﺎه

 83ﻃﺮز ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﺗﻴﻐﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آراﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

 34ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﻣﺸﺎوران ﺟﻮان رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه

 84ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اوﻻد

 35ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻄﺒﺎق

 85ﻛﺎرت ﻫﻤﺮاه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرت ﻫﻤﺮاه ﭘﻠﻴﺲ

 36ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺮ در ورودي و داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

 86ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ وآدرس ﭘﺴﺘﻲ

 37ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ آﻳﻨﺪ

 87ﻛﺪ ﮔﺬاري اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ و  ...در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻴﺎت

 38ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﭘﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻬﺖ دادن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ

 88ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ

 39ﺗﻐﻴﻴﺮ در دﻛﻮراﺳﻴﻮن ﻣﻴﺰﻫﺎي EDC

 89ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر

 40ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻛﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ)ره(

 90ﮔﺬاﺷﺘﻦ واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻘﻮي ﺟﻨﺐ درب ورودي

 41ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع

 91ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه

 42ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ

 92ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداري و ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

 43ﻧﻮﺑﺖ دﻫﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻬﺎ

 93ﻧﺼﺐ آرم داﻧﺸﮕﺎه در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه

 44ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﻌﻼﺟﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

 94ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ دراﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ وﺳﺒﻮﺳﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺸﻮدﺑﺮ ﺳﺮدر ﻧﺎﻧﻮاﻳﻴﻬﺎ

 45ﻧﺼﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻤﺴﻲ و ﻣﻴﻼدي را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ

 95ﻧﺼﺐ ﺑﻮﮔﻴﺮ در ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه

 46ﻧﺼﺐ ﻓﻮﺗﻮﺳﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و .....

 96ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻛﻠﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه

 47ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺻﻨﺪوق ﻣﺪدﻛﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ

 97ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﺷﺎرژﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

48
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اﻳﺠﺎد ﻟﻴﻨﻚ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ و ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺸﻮر
در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﻨﻞ
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﻴﺎﻣﻜﻲ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي اﻣﻴﺪ دﻫﻨﺪه و ﺷﺎد ﺑﺨﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻫﺮ روز
ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روز در ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه
ﺣﻚ آرم داﻧﺸﮕﺎه در ﮔﻮﺷﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ ﻫﺎ در ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻴﺎت  /ﻧﺎم وﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻋﻜﺎس ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺲ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ؟ و در ﻛﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ؟
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آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روزﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ-ﻋﺮﺑﻲ-ﻓﺮاﻧﺴﻪ -آﻟﻤﺎﻧﻲ و ...از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪون
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﻮت ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ در  HISﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺸﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و ﭘﻠﻲ
ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎط وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﻣﺮدم

 25میلیارد ریال جهت امور رفاهی
کارکنان دانشگاه هزینه شده است
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت25 :
میلیارد ریال جهت امور رفاهی کارکنان دانش��گاه
از ابتدای سال  91تاکنون هزینه شده است.
دکت��ر مهرداد فرزندی پ��ور در گفتگو با وب
دا ،اظهار داش��ت :هزینه های انجام شده شامل:
حق مس��کن ،سبد کاالی رمضان ،ایاب و ذهاب
کارکن��ان ،هزینه های درمانی ایثارگران ،س��فر
های زیارتی ،بیمه تکمیلی س��هم دانشگاه ،مهد
کودک ،تس��هیالت ورزشی و بن لوازم التحریر
کارکنان می باش��د.وی افزود :هزینه حق مسکن
و مهد کودک پرسنل دانشگاه تا پایان شش ماهه
اول سال  91پرداخت شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  ،همچنین
با اش��اره به اعطای بیشترین تس��هیالت بانکی در
س��ال جاری نسبت به سال گذش��ته تصریح کرد:
مبل��غ  56میلیارد ریال وام بانکی ب��ه  1600نفر از
پرسنل دانشگاه در سال جاری اعطا گردیده است.

کمیته دانشگاهی پیشگیری از آسم و
آلرژی برگزار شد

اولین جلسه کمیته راهبردی پیشگیری و کنترل
بیماری های آس��م ،آلرژی و بیماری های مزمن
تنفس��ی() COPDبا حضور رئیس دانش��گاه و
سایر اعضاء در سالن ش��هداء ستاد مرکزی روز
دوشنبه مورخ  91/11/30برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،رئیس دانش��گاه ،در این
جلسه خواستار ارائه آموزش های الزم در رابطه
با بیماری های آسم ،آلرژی و بیماری های مزمن
تنفسی در جامعه توسط اعضای تیم سالمت شد.
دکتر اعراب��ی ،همچنین بر ضرورت تش��کیل
کارگروههای مختلف در زمینه های آموزش��ی
و اجرای��ی و انجام پژوهش های م��ورد نیاز این
برنامه تاکید کرد.دکتر پنجه ش��اهی کارش��ناس
مس��ئول بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداش��تی
دانشگاه ،نیز در این جلسه در خصوص اهمیت و
اپیدمیولوژی آسم ،راههای انتقال و پیشگیری از
آن سخنانی را بیان کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت هر یک ار اعضاء جلسه به
بی��ان نقاط نظر و پیش��نهادات خ��ود پرداختند و
پس از جمع بندی نظرات ،مصوباتی در راستای
اجرای این برنامه اعالم شد.

تشکیل جلسه کمیته نظام نوین بیمارستانها
جلسه کمیته نظام نوین بیمارستان ها با حضور
رئیس دانش��گاه ،معاون توس��عه و س��ایر اعضاء
در تاریخه��ای  91/12/7و  91/12/14در دفتر
ریاست دانشگاه تشکیل شد.
به گ��زارش وب دا ،س��اماندهی پرداخت حق
الزحمه پزشکان ش��اغل در مراکز درمانی تحت
پوشش دانشگاه و بررسی پیشنهادات واحدهای
مختلف دانشگاه در زمینه پرداخت حق مشارکت
دستور کار اصلی این جلسات بود.
ش��ایان ذکر اس��ت بررس��ی و مرور مصوبات
جلس��ه قبل و بیان مس��ائل و پیش��نهادات توسط
اعضاء از دیگر برنامه های این جلسه بود.

جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و
درمان سوء مصرف مواد برگزار شد

جلسه ش��ورای هماهنگی پیش��گیری و درمان
س��وء مصرف مواد با حضور رئیس دانش��گاه و
س��ایر اعضاء روز سه ش��نبه مورخ  91/12/8در
دفتر ریاست برگزار شد.به گزارش وب دا ،ارائه
عملکرد متادون درمانی شبکه بهداشت و درمان
آران و بیدگل و بررس��ی مصوبات جلسه قبل از
موضوعات اصلی این جلسه بود.

6

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

کسب رتبه در مسابقات ورزشی ادارات

شهرستان توسط بانوان کارمند دانشگاه

دو تن از بانوان کارمند دانشگاه موفق به کسب
رتب��ه در مس��ابقات آمادگی جس��مانی ادارات
شهرستان کاشان شدند.
به گزارش وب دا ،در این مس��ابقات معصومه
گندم��ی رتبه نخس��ت چابک��ی و رتب��ه دوم دو
سرعت و پرتاب توپ و لیال سحرخوان رتبه سوم
رش��ته های چابکی ،دو سرعت و پرتاب توپ را
کسب کردند.
بنا بر این گزارش ،مسابقات آمادگی جسمانی
بان��وان کارمن��د ادارات شهرس��تان کاش��ان ب��ه
مناسبت روز احسان و نیکوکاری ،در محل سالن
تختی به همت اداره ورزش و جوانان شهرس��تان
کاشان برگزار شد.شایان ذکر است در پایان این
مس��ابقات به مقام آوران به رس��م یادبود لوح و
مدال اهداء شد.

آغاز اجرای طرح بسیج سالمت غذا
در آران و بیدگل

کارشناس مسئول بهداشت محیط آران و بیدگل
از آغاز اجرای طرح بس��یج س�لامت غ��ذا در این
شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا ،علی اعتصام گفت :این طرح
با ه��دف اجرای برنام��ه نظارتی واحد بهداش��ت
محی��ط از مراکز تهیه و توزی��ع موادغذایی در ماه
اسفند آغاز شده است.
وی افزود :در این طرح از تمامی فروشگاه های
ب��زرگ ش��هر آران و بیدگل با راه ان��دازی چهار
گروه نظارتی ،نظارت و بازرسی به عمل می آید.
وی تصری��ح کرد :در این بازرس��ی ها افزون بر
بررسی مواد غذایی در حال عرضه و ارائه آموزش
ه��ای الزم ب��ه متصدی��ان ،م��واد غذایی فاس��د و
غیرمجاز نیز جمع آوری و معدوم می شوند.
اعتص��ام ،هدف از اج��رای این ط��رح را حفظ
سالمت ش��هروندان و مس��افران نوروزی ،تامین و
ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع ،عرضه
و بهداشت آب عنوان کرد.

آمادگی کامل دانشگاه برای پذیرش
بیماران دیالیزی در نوروز 92
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان ،از
آمادگ��ی کامل این دانش��گاه ب��رای پذیرش
بیماران دیالیزی در ایام نوروز  92خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی اظهار
داش��ت :به همین منظور ،بیماران دیالیزی که
قصد س��فر به این منطقه را دارن��د ،می توانند
پیش از مس��افرت ،ب��ه منظور به��ره مندی از
خدمات دیالیز هماهنگی الزم را انجام دهند.
وی اف��زود :مرک��ز دیالیز کاش��ان ب��ا ارائه
بهتری��ن و باکیفیتترین خدم��ات به بیماران،
یکی ازمراکز ممتاز دیالیز در کشور محسوب
میشود.
وی ،ش��مار تخته��ای دیالی��ز موجود در
منطقه کاش��ان را  36تخت عن��وان و تصریح
کرد :از ای��ن تعداد 28 ،تخت در بیمارس��تان
اخ��وان ،چهار تخ��ت در مجتمع بیمارس��تانی
شهیدبهشتی کاشان و چهار تخت دیالیز نیز در
شهرستان آران و بیدگل فعال است.
وی ،ب��ا اش��اره به اینک��ه در ای��ران به ازای
ه��ر  5نفر یک دس��تگاه دیالیز وج��ود دارد،
یادآورشد :در کاش��ان به ازای هر  3نفر یک
دس��تگاه وجود دارد که از استاندارد کشوری
باالتر است.
دکت��ر اعرابی ،ش��مار بیم��اران کلیوی این
شهرس��تان را  136نف��ر ذک��ر ک��رد و افزود:
روزانه  56بیمار کلیوی در دو نوبت در مرکز
دیالیز کاشان خدمات دریافت می کنند.

حيات

ارتقاء کیفیت خدمات ،هدف اصلی برنامه اعتبار بخشی است
اعتبار بخش��ی بیمارس��تان نقوی با حضور ارزیاب
ارش��د منتخب وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشکی ،حمیده دهقانی انجام شد.
به گزارش وب دا ،ارزیاب ارش��د منتخب وزارت
بهداشت در نشست ارزیابی بیمارستان نقوی با اشاره
به جایگزینی سیس��تم اعتبار بخش��ی به جای سیستم
ارزیابی س��ابق گفت :به دلیل نو ب��ودن برنامه اعتبار
بخشی ،وجود کاستی هایی در این میان طبیعی است
که انش��اء ا ...با تالش دوس��تان در سال آینده مرتفع
شده و ارتقاء یابد.
حمیده دهقانی افزود :براساس ارزیابی که امروز و
برای اولین بار در قالب برنامه اعتبار بخش��ی در این
بیمارس��تان انجام ش��د ،عملکرد واحدهای مختلف
مورد سنجش قرار گرفت.
وی ،کاستی های عمده مرکز را مربوط به کمبود
فضای فیزیکی ،س��اختمان فرس��وده ،کمب��ود منابع
انسانی و مالی عنوان کرد.
سرپرس��ت معاونت درمان دانش��گاه در نشس��ت
اعتباربخشی بیمارس��تان نقوی گفت :ارتقاء کیفیت
خدمات و انتفاع گیرندگان خدمت که همان بیماران
هستند ،هدف اصلی برنامه اعتبار بخشی است.
دکت��ر داود خیرخواه افزود :برنامه اعتبار بخش��ی
و حاکمی��ت بالین��ی به عن��وان یک��ی از دقیق ترین
برنامه ه��ای بهبود کیفیت ،با ه��دف ارتقاء کمی و
کیفی ش��اخصهای خدمات درمانی از سوی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابالغ شده است.
وی تصری��ح ک��رد :برنام��ه اعتباربخش��ی بس��یار
مطل��وب ،ایده آل و کامل طرح ریزی ش��ده و جزء
جزء خدم��ات واحدهای درمانی را س��نجه گذاری
کرده و راهی بس��یار مطمئن برای س��نجش عملکرد
خدمات مراکز درمانی می باشد.
به گفته وی ،این برنامه با تفکر و معیارهای جهانی
س��نجه گذاری شده است اما باید به صورت بومی و
منطقه ای عمل و ارزیابی شود.

بیمارستان
نقوی جزء 10
بیمارستان اولیه
ایران بوده که
در سال 1325
بهره برداری
شده است.

سرپرس��ت معاون��ت درم��ان دانش��گاه گفت :در
سنجش شاخص های برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها،
نقایصی هم وج��ود دارد که این نقایص دارای علل
مختلف می باش��د که باید با توجه به بضاعت کشور
و هر منطقه آنها را ارزش گذاری کرد.
دکت��ر خیرخواه اف��زود :بیمارس��تان نقوی جزء
 10بیمارس��تان اولیه ایران بوده که در س��ال 1325
بهره برداری ش��ده اس��ت و در آن زم��ان یکی از
بهترین مراکز درمانی شهرستان و کشور محسوب
می شده است.
وی تصریح کرد :در س��ال آینده با توجه به نظام
جدید سطح بندی ،بیمارستان نقوی به شکل جنرال
دیده شده اس��ت و با توجه به اینکه در مرکز شهر
هم هس��ت امیدواری��م بتوانیم با هم��کاری کادر
درمانی و آموزش��ی دانش��گاه ،خدمات مطلوبی به
بیماران بدهیم.
سرپرس��ت بیمارس��تان نقوی کاش��ان نی��ز در این
نشست ،با اشاره به فعالیت تیمی و گروهی در بحث
اعتبار بخش��ی گفت :پرسنل سخت کوش این مرکز
علیرغم وجود چالشهای فراروی با همدلی در جهت

استانداردس��ازی کمی و کیفی خدمات تالش بسیار
کرده اند.
دکتر محم��د حاجی جعفری ،مش��کالت مالی و
کمبود منابع انسانی و فضای فیزیکی را از چالشهای
اصلی این مرکز بیان کرد.
وی ضمن تقدیر از زحمات پرس��نل بیمارس��تان
گفت :واحدهای مختلف بیمارستان شامل مدیریت
و رهبری ،بهبود کیفیت ،اورژانس ،بخش جراحی،
اتاق عمل ،آزمایش��گاه و بانک خون ،رادیولوژی،
تجهیزات پزش��کی ،مدارک پزش��کی ،امور مالی،
امور اداری ،بهداش��ت محیط و لنژری ،بهداش��ت
حرف��ه ای ،تاسیس��ات ،آتش نش��انی ،س��اختمان،
فن��اوری اطالع��ات ،تغذی��ه ،حق��وق گیرن��دگان
خدمت ،داروخانه ،کنترل عفونت ،دفتر پرستاری و
کمیته های بیمارس��تانی در این برنامه مورد ارزیابی
قرار گرفت.
گفتنی اس��ت در ای��ن نشس��ت ارزیاب��ان واحدهای
مختلف ،ضمن ارزیابی این واحدها مطابق با سنجه های
برنامه اعتبار بخشی ،نقطه نظرات خود را جهت اصالح
و ارتقاء برخی موارد بیان کردند.

جلسه مدیران ستادی حوزه سالمت دانشگاه برگزار شد
جلس��ه مدیران ستادی حوزه س�لامت دانشگاه با
حضور رئیس دانش��گاه روز شنبه مورخ 91/12/26
در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان در این نشست
ضمن تبری��ک روز می�لاد حضرت زین��ب کبری
(س) و روز پرستار ،خواستار بیان پیشنهادات ،نقاط
ضعف و قوت از سوی مدیران حاضر در جلسه شد.
دکت��ر اعراب��ی با بی��ان اینکه م��وارد مطروحه در
جسات گذشته این شورا را جزء برنامه ها و سیاست
های عملی دانش��گاه ق��رار داده اس��ت ،گفت :این
جلس��ه فرصت مناس��بی جهت س��نجش اقدامات و
فعالیت های دانشگاه می باشد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل مدیران
در راس��تای ارتقای اهداف دانش��گاه افزود :شروع
س��ال جدید و ادامه آن مانند س��ال جاری علی رغم
محدودیت های اقتصادی کنونی ،مش��ارکت تمامی
دانشگاهیان به ویژه مدیران را می طلبد.
وی ،خواس��تار اطالع رسانی بیشتر مدیران نسبت
به عملکرد و وظایف خ��ود از طریق پورتال وب دا
دانشگاه جهت معرفی اهداف و خدمات دانشگاه به
مردم شد.

بازرسی  41ناظر بهداشت محیط از
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دکتر سید علیرضا مروجی از بازرسی  41ناظر
بهداشت محیط به صورت شبانه روزی از مراکز
توزیع مواد غذایی شهرستان های کاشان و آران
و بیدگل در نوروز  92خبر داد.
مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان به مناسبت روز
ملی بهداش��ت محی��ط در گفتگو ب��ا وبدا اظهار
داش��ت :طرح نوروزی نظارت بر اماکن عرضه
مواد غذایی از اول اسفندماه آغاز شده و تا پایان
روز  15فروردین ماه  92ادامه خواهد داشت.
وی ،با اش��اره ب��ه فعالی��ت  9اکی��پ نظارت
بهداش��ت محیط در طول این مدت ،افزود :این
اکیپ ها وظیفه بازرسی و تامین شرایط بهداشتی
در راس��تای ارتقای سطح سالمت و پیشگیری از
ب��روز اپیدمی های منتقله از آب و غذا را در ایام
نوروز بر عهده دارند.
دکتر مروجی تصریح ک��رد :وظیفه نظارت و
بازرس��ی از مراکز توزیع مواد غذایی شهرستان
آران و بیدگل نیز بر عهده این دانشگاه می باشد.
شایان ذکر است مراکز بهداشتی درمانی آران
و بیدگل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان است.
گفتنی اس��ت همش��هریان در صورت مشاهده
هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع
مواد غذایی و اماکن عمومی می توانند با س��تاد
فوریت های س�لامت محیط و کار دانش��گاه به
شماره  5420022تماس حاصل فرمایند.

تقدیر از عملکرد معاونت غذا و دارو
عملک��رد معاون��ت غ��ذا و دارو دانش��گاه در
راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات و واگذاری
ام��ور اجرایی و نظارت��ی در فرآیند ارزش��یابی
س��الیانه مورد تقدیر س��ازمان غذا و دارو کشور
قرار گرفت.
به گزارش وب دا ،این معاونت دانشگاه در بین
دانشگاههای مورد نظر در سال های  89و  90در
زمینه ارائه خدمات دارویی بیمارستان،ADR ،
مص��رف منطقی دارو و داروهای تحت کنترل و
مخدر ،نظارت بر عملکرد ش��رکت های پخش
و امور داروخانه ها موفق به کس��ب نمره  270از
مجموع  300امتیاز در گروه یک گردیده است.
گفتنی اس��ت این س��طح بندی براساس مناطق
دارویی کش��ور ،مراکز اس��تانی و شهرس��تان ها
صورت گرفته است.
ش��ایان ذکر اس��ت در این رده بندی از لحاظ
امتیاز کسب شده  ،دانشگاه های تیپ  2به چهار
گروه تقس��یم شده اند که دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان از بی��ن این چهار گ��روه در گروه یک
یعنی گروه ممتاز قرار گرفت.

برگزاری نشست هماهنگی برنامه های
هفته سالمت در دانشگاه

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان ،اج��رای برنامه پزش��ک خانواده،
ارتق��ای کیفیت ،حاکمی��ت بالینی ،اعتبار بخش��ی،
واگ��ذاری واحدهای دانش��گاه به وی��ژه واحدهای
درمان��ی ،س��اماندهی فعالیت های خیرین س�لامت

شهرس��تان ،پورت��ال قل��ب س��الم و  ...را از جمل��ه
مهمترین اولویت های دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در سال آتی برشمرد.
گفتنی اس��ت هر یک از مدیران حاضر در جلس��ه
نیز به بیان عملکرد و پیشنهادات خود پرداختند.

پایگاه خبری و اطالع رسانی وب دا کاشان یک ساله شد
مس��ئول رواب��ط عمومی دانش��گاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
گفت :یک س��ال از آغ��از فعالیت پایگاه
خبری وب دا کاشان سپری شد.
علیرضا کاش��انی نژاد بااشاره به اهمیت
اطالع رس��انی سریع ،ش��فاف و به موقع
اخبار و اطالعات حوزه بهداشت ودرمان
و نق��ش مه��م آن در تروی��ج و ارتق��اء
فرهن��گ س�لامت جامعه اظهار داش��ت:
پای��گاه خب��ری و اطالع رس��انی وب دا
کاش��ان س��ال گذش��ته با حضور رئیس
دانشگاه ،جمعی از مس��ئولین و اصحاب
رسانه راه اندازی گردید.
وی ،ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت های
شایان توجه دکتر اعرابی رئیس دانشگاه علوم
پزشکی کاشان و معاونین تالشگر دانشگاه و
همکاری اصحاب رسانه منطقه کاشان گفت:
طی یکس��ال گذش��ته این پایگاه با تالش بی
وقفه و ش��بانه روزی کارکنان روابط عمومی
در انعکاس و نشر اخبار دانشگاه در رسانه ها
نقش موثری داشته است.
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وی گفت :رس��انه نقش اطالع رس��انی
را ب��ه عهده دارد و هم��واره به عنوان یکی
از پیش��تازترین ابزارها برای نیل به اهداف
سازمانی و جلب نظر افکار عمومی مطرح
ب��وده و روابط عمومیها نی��ز برای اجرای
برنامههای خود ناگزیر از بهرهگیری از این
ابزار قدرتمند هستند.
وی با اش��اره ب��ه راه ان��دازی این پایگاه
خب��ری در  42دانش��گاه عل��وم پزش��کی
کش��ور ادامه داد 23 :اسفند سال  91اولین
س��الگرد وبدا اس��ت .در طول این مدت
ای��ن پایگاه خبری با انتش��ار روزانه اخبار،
گزارش تصوی��ری و مصاحبههای صوتی
و تصویری ،گزارش و سوژه جدید خبری
در جهت اطالعرس��انی صحیح به مردم و
فرهنگ سازی سالمت نقش موثری را ایفا
کرده است.
به این امید اینکه وبدا هر روز شکوفاتر
از روز گذشته بتواند رسالت اطالعرسانی
خ��ود را ایف��ا کرده و در کس��ب رضایت
مردم بیش از گذشته کوشا و موفق باشد.

نشس��ت هماهنگی برنامه های هفته سالمت با
حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه
مورخ  91/12/28در س��الن شهداء ستاد مرکزی
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س دانش��گاه علوم
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در
این جلس��ه ضمن تبریک س��ال جدید و با اشاره
به ش��عار امسال هفته سالمت «فشار خون خود را
جدی بگیریم» بر لزوم اطالع رس��انی و تبلیغات
از سوی رس��انه ها و صداو س��یما منطقه کاشان
تاکید کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی تصری��ح کرد :برنامه ها
و اقدام��ات هفته س�لامت نیازمند مش��ارکت و
همکاری تمام واحدهای دانشگاه می باشد.
وی ،همچنین به فعالیت پورتال قلب دانش��گاه
اش��اره کرد و افزود :فعالیت این پورتال نیازمند
تشکیل دو کمیته تخصصی در سطح کارشناسی
و علم��ی در معاون��ت بهداش��تی م��ی باش��د و
مشارکت و تعامل همه را می طلبد.
گفتنی اس��ت هر یک از ش��رکت کنندگان
به بی��ان نظرات خود در راس��تای اج��رای بهتر
برنامه های هفته سالمت ( 24-18فروردین ماه)
پرداختند.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

 70درصد ناهنجاری های دندانی
بزرگساالن ناشی از كم توجهی به
دندان های شیری است

یك كارشناس بهداشت دهان و دندان گفت:
 70درص��د ناهنجاری های دندانی بزرگس��االن
ناش��ی از كم توجهی به دندان های شیری و زود
از دست دادن آنها در دوران كودكی است.
دكت��ر عفت المع در گفتگو ب��ا وب دا افزود:
یكی از باورهای غلط ش��ایع در بین مردم ،عمر
كوتاه دندان های شیری تا هفت سالگی است.
وی تصریح کرد :این باور غلط موجب ش��ده
تا در حفظ و بهداش��ت دندان های شیری سهل
انگاری شود.
وی تاكی��د كرد :این در حالیس��ت كه زود از
دس��ت دادن دندان های شیری كه بایستی تا سن
 10تا  12س��الگی حفظ ش��وند موجب پر شدن
فضای خال��ی آنها توس��ط دندان ه��ای مجاور
میشود.
دكتر المع ادامه داد :این مس��اله سبب می شود
تا دیگ��ر جایی برای رویش دن��دا ن های دائمی
كودك وجود نداشته باشد.
وی خاطرنش��ان ك��رد :براین اس��اس ،توصیه
می ش��ود برای پیشگیری از مش��كالت دندانی
با روی��ش اولی��ن دن��دان در زم��ان  6ماهگی،
ك��ودك به طور متناوب ه��ر  6ماه یكبار در نزد
دندانپزشك معاینه شود.

پرهیز از مصرف آجیل های شور
نم��ک موجود در آجیل و مصرف مواد غذایی
پرچرب و نمکین موجب افزایش فش��ار خون می
شود.به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر احمدرضا
درستی متخصص تغذیه با بیان این مطلب گفت:
با توجه به شروع س��ال نو و دید و بازدیدها ،بهتر
اس��ت تا جایی که ممکن اس��ت غذاهای چرب،
ش��یرین ،نمکی ،نوش��ابه ه��ای گازدار ،تنقالت
ک��م ارزش تغذیه ای و آجیل کمتر میل ش��ود تا
ع�لاوه بر جلوگیری از ابتال به دل درد و اس��هال
و عوارض مش��ابه ،مواد مغذی مورد نیاز بدن نیز
به اندازه کاف��ی دریافت ش��وند.وی تاکید کرد:
همانگونه که واضح است ،نمک زیاد موجود در
غذا و در برخی تنقالت مانند آجیل ،زمینه ایجاد
پرفش��اری خون و بیماری ه��ای قلبی-عروقی را
فراهم می س��ازد و در کسانی که اندک آمادگی
داش��ته باش��ند ،لطمات جدی و فوری نیز ممکن
اس��ت در آنها ظاهر ش��وند.این متخصص تغذیه
در م��ورد ارزش غذای��ی مغز دانه ها ب��ا توجه به
مص��رف باالی آن درروزهای نخس��ت س��ال نو
گف��ت :مغزدان��ه ه��ا از ارزش تغذی��ه ای باالیی
برخوردارن��د؛ با این حال ،آجی��ل ها عموما در
ه��رم غذایی عل��م تغذیه جزو گ��روه غذاهای
متفرق��ه قرارمی گیرند که توصیه می ش��ود در
مصرف آنها صرفه جویی شود.
در واق��ع ،بدلیل باال ب��ودن چربی موجود در
مغزدانه ها ،مقدار ان��رژی تولیدی آنها در بدن
نیز زیاد اس��ت؛ ب��ه گونه ای که ه��ر صدگرم
مغزدان��ه بین  300ت��ا  600کیلوکال��ری انرژی
تولید می کند.
درهرحال مصرف مقدار کمی از این مواد (در
حد توصیه متخصص تغذیه برای افراد مختلف با
توجه به وضعیت فیزیولوژیک آنها) ،به س�لامت
کمک کرده ولی مص��رف بیش از اندازه آنها به
هیچوجه قابل توصیه نیست.
وی همچنین درخص��وص مصرف میوه گفت:
مصرف میوه فراوان ن��ه تنها ارزش غذایی باالیی
ندارد ،بلکه ویتامین های آن از راه ادرار دفع شده
و قند آنها در بدن به چربی تبدیل می شود.
این اس��تاد دانش��گاه در م��ورد مق��دار غذای
مصرفی توصیه کرد :به هنگام صرف غذا ،مقدار
مناس��ب برنج (و نه فراوان) ،مقداری خورش��ت
(از قس��مت هایی که چربی کمت��ری دارند) و یا
ترجیحا کباب در بشقاب خود قرار داده و بخشی
از ظرفیت بش��قاب را نیز به س��االد (کم سس) و
سبزیجات اختصاص دهید.
مصرف تکه ای نان و یک پیاله ماس��ت مکمل
غذای شما خواهد بود.
دکتر درستی درخاتمه گفت :از نشستن طوالنی
م��دت و تماش��ای طوالن��ی تلویزی��ون و انجام
بازیه��ای کامپیوتری احتراز کرده و فعالیت بدنی
مناسبی را نیز برای خود در نظر بگیرید.

حيات

رعایت اصول تغذیه صحیح  ،رمز سالمتی است
پزش��ک متخصص تغذیه و
رژی��م درمانی دانش��گاه علوم
پزشکی کاشان گفت :رعایت
تن��وع و تعادل در مصرف مواد
غذایی از اصول تغذیه صحیح
در جهت پیشگیری از بیماریها
و رمز سالمتی است.
دکتر شکوه سربلوکی افزود:
تحقیقات و ش��واهد نشان داده
است که بسیاری از بیماریهای
غی��ر واگی��ر نظی��ر دیاب��ت،
پرفش��اری خون ،بیماری های
قلبی عروقی ،چاقی ،سرطانها،
نازای��ی ،کب��د چ��رب ،چربی
خ��ون ب��اال دارای زمین��ه های
تغذی��ه ای ناش��ی از تغذی��ه
نامناسب افراد است.
وی تصریح کرد :سوء تغذیه
و کمب��ود ریزمغذی ها ،کوتاه
ق��دی تغذی��ه ،الغ��ری ،ک��م
وزن��ی ک��ودکان و نوجوانان،
مش��کالتی نظی��ر ک��م خونی،
فقر آهن در افراد به ویژه زنان
باردار و ش��یر ده از دیگر مواردی است که به علت
تغذیه نامناس��ب مشکالتی برای نس��ل حاضر ایجاد
کرده است.به گفته وی ،توصیه الزم برای پیشگیری
از ای��ن بیماری ها ،بهره مندی اف��راد از یک الگوی
غذایی مناس��ب از ابت��دای زندگی اس��ت تا ضمن
پیش��گیری بتوانند سالمت ،ش��ادابی و نشاط را برای
خود و خانواده به ارمغان بیاورند.
این دکترای علوم تغذی��ه و رژیم درمانی با تاکید
بر تغییر غذاهای مصرف��ی روزانه افراد به انواعی که
تضمین کننده س�لامتی آنها اس��ت ،افزود :داش��تن
رژیم غذایی مناسب نقش حیاتی در سالمت دارد.
دکتر س��ربلوکی اظهار داشت :مصرف غذاهایی که
تاثی��ر گذار بر می��زان قند خون ،ان��واع چربی ها نظیر
کلس��ترول و دیگر فاکتورهای خون ،سیستم هورمونی
و سوخت ساز بدن است نقش مستقیم بر سالمت دارد.
*مصرف غذاهای صنعتی سرطان زاست

وی افزای��ش مص��رف غذاهای آم��اده ،فوری و
به قولی فس��ت فودها در جامعه بویژه توس��ط گروه
س��نی کودک ،نوجوان و ج��وان را خطرناک برای
سالمت دانس��ت و گفت :این دس��ته از غذاها انواع
نامناس��بی هس��تند که فرد را در معرض ابتال به انواع
بیماری ها همچون چاقی ،اختالل در هضم و جذب
مواد مغذی ،پوکی استخوان و در نهایت سوء تغذیه
بخصوص در کودکان قرار می دهد.
به گفته وی ،مصرف مکرر غذاهای صنعتی س��بب
تجمع مواد افزودنی و نگهدارنده در بدن شده و زمینه
ابتال به انواع بیماری ها از جمله دیابت ،فش��ارخون،
کبد چرب و یا سرطان ها را فراهم می کند.
این متخصص علوم تغذیه تغییرات اساس��ی مورد
نیاز جهت اس��تفاده از یک الگ��وی صحیح غذایی
را تاکید و گفت :اس��تفاده از الگ��وی  6گروه هرم
تغذی��ه اصلی و گنجاندن آن در جیره غذایی روزانه
ضروری است.
*اس�تفاده از  6گ�روه اصل�ی ه�رم غذایی در
جیره غذایی روزانه ضروری است

دکتر س��ربلوکی ،نان و غالت ،سبزیجات و میوه-
های تازه و خشک شده ،شیر و لبنیات ،گوشت(آب
پ��ز) و حبوبات ،مغزدانه ها ،ش��ورجات و ش��یرینی
ج��ات با مص��رف پایین را از جمله ای��ن گروه های
غذای��ی برش��مرد و گفت:مواد غذایی ه��ر گروه از
لح��اظ ارزش مواد غذای��ی با وجود تف��اوت هایی
تقریبا مش��ابه اس��ت بطوری که می توان از یکی به

ج��ای دیگری اس��تفاده کرد ولی نبای��د غذای یک
گ��روه را جایگزین گروه دیگر ک��رد چرا که هیچ
یک از گروه های غذایی بر دیگری ارجعیت ندارد.
وی با اش��اره به اینک��ه هرم غذای��ی الگوی کلی
در م��ورد مصرف صحی��ح روزانه غ��ذا را ارائه می
ده��د ،تصریح ک��رد :افرادی که در ش��رایط خاص
میخواهند رژیم غذایی بگیرند برای تغییرات در این
ه��رم غذایی یا کاهش مصرف غذای��ی حتما باید با
متخصصص تغذیه مشاوره کنند.
*معرف�ی واحدهای هرم غذایی و میزان مورد
نیاز آن در جیره روزانه

ب��ه گفت��ه وی ،گروه نان و غالت که ش��امل جو،
گندم ،نان جو ،نان س��نگک و انواع دیگر نان هاف
برنج ،انواع ماکارونی و پاستاست توصیه به مصرف
غالت کامل و سبوس دار می شود.
سربلوکی با اش��اره به اینکه هر واحد نان و غالت
 30گرم اس��ت ،افزود 6 :ت��ا  11واحد برای مصرف
روزانه یک فرد توصیه می ش��ود که میزان مصرف
آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
متخصص تغذیه دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
پی��از ،گوجه فرنگی ،خیار ،هویج ،کاهو ،اس��فناج،
ت��ره ،ریح��ان ،ان��واع کدو ،ان��واع کل��م ،کرفس،
بادمجان قارچ و غیره را گروه سبزیجات(خام ،پخته
و خشک شده) برش��مرد و گفت:هر واحد آن یک
لیوان( 240سی س��ی) سبزی خام یا یک دوم سبزی
پخته یا خردشده است.
دکتر س��ربلوکی میزان مصرف روزانه سبزیجات
ب��رای اف��راد را  3ت��ا  5واحد عنوان ک��رد و گفت:
س��بزیجات را می ت��وان به صورت س��بزی خورد،
ساالد و سبزیجات پخته در جیره غذایی روزانه قرار
داد.
وی هر واحد گروه میوه ها نظیر پرتقال ،س��یب و
گالبی را معادل یک میوه تازه و متوس��ط دانس��ت
و گف��ت :هر واحد میوه های ریز مثل توت س��فید،
انگور و انار هه یک دوم لیوان است.
به گفته وی ،میزان مص��رف میوه در جیره غذایی
افراد نیز  3تا  5واحد در روز است.
ای��ن متخصص تغذی��ه و رژیم شناس��ی هر واحد
گروه ش��یر ولبنی��ات را معادل مص��رف یک لیوان
شیر یا ماس��ت و  45گرم پنیر پاستوریزه و استریلیزه
خاطرنشان کرد و گفت :مصرف روزانه  2تا  3واحد
از این گروه غذایی توصیه می شود.
دکتر سربلوکی تاکید کرد:مصرف لبنیات در افراد

کارش��ناس بیماریه��ای غیرواگیر دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان گفت :پوش��یدن کاله ایمنی 70
درصد احتمال و شدت ضربات مغزی و  40درصد
خطر مرگ را در موتورسوران کاهش می دهد.
مهرداد جزایری در گفتگو با وب دا ،با اشاره
به اینکه افزایش فوق العاده اس��تفاده از وسایل
نقلیه موتوری دوچرخ در کشورهای آسیایی از
جمله ایران به ویژه در شهرستان کاشان اهمیت
استفاده از کاله ایمنی را مضاعف ساخته است،
افزود :ضربه به س��ر اصل��ی ترین علت مرگ و
معلولیت در بین راکبان موتورس��وار می باش��د
که هزینه های سرس��ام آوری را به خانواده ها،
نظام سالمت و بودجه عمومی کشورها تحمیل
می کند.

خانواده ها دارای مهم ترین نقش در

پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

چاق یا افرادی که به نوعی با
بیماری ه��ای مرتبط با چاقی
روب��رو هس��تند از لبنیات کم
چرب استفاده کنند.
وی در خص��وص گ��روه
گوش��ت ،حبوب��ات و م��واد
پروتئین��ی مث��ل تخ��م م��رغ
افزود :هر واحد آن  60تا 90
گرم گوشت پخته و یا یک تا
یک ونیم لیوان حبوبات پخته
شده است.
به گفت��ه وی ،هر  30گرم
گوش��ت مع��ادل ی��ک عدد
تخم مرغ و یا یک سوم لیوان
مغزدان��ه مثل گ��ردو ،بادام،
پسته و غیره است.
دکت��ر س��ربلوکی پرهیز از
سرخ کردن گوشت و مصرف
گوشت بدون چربی و پوست
بص��ورت آب پ��ز ،بخارپز و
کباب ش��ده را تاکی��د کرد و
گف��ت 2 :ت��ا  3واح��د گروه
گوش��ت و حبوب��ات و م��واد
پروتئینی برای جیره روزانه غذایی افراد الزم است.
وی آخرین گروه غذایی را روغن ها ،شکر ،قند،
مواد و چاشنی های شور ،انواع شیرینی جات ،نوشابه
ه��ا ،آب میوه تج��اری ،پودرهای آم��اده مثل پودر
پرتغال ،خیار ش��ور و ان��واع روغن های هیدروژنه و
جامد را یاداورشد و گفت :مصرف این مواد غذایی
بهتر اس��ت به حداقل میزان رس��انده ش��ود و تا حد
امکان کمتر در جیره غذایی روزانه استفاده شود.

معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
اظهار داشت :خانواده ها دارای مهم ترین نقش در
پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری می باشند.
س��ید علیرضا مروجی در گفتگو ب��ا وب دا با
اشاره به اینکه مراس��م چهارشنبه سوری هر ساله
ب��ا حوادث ناگواری همراه اس��ت و به کش��ته یا
مجروح ش��دن گروه��ی از نوجوان��ان و جوانان
می انجامد ،افزود :باید ک��ودکان و نوجوانان را
تش��ویق کرد ک��ه از این ح��وادث درک خوبی
داش��ته باش��ند.وی تصریح کرد :باید با آموزش
به فرزندان ب��ه آنها آموخت ک��ه در مقابل مواد
محترقه ،منفجره و آتشبازی آسیبپذیر هستند.
دکتر مروجی یادآور شد :مدارس نیز میتوانند
با انج��ام برنامهریزی دانشآموزان را نس��بت به
خط��رات ناش��ی از ب��ه کارگیری م��واد محترقه
خطرناک آگاه کنند.
ِ
آموزش آسیبپذیری در مقابل خطرات
وی،
مذک��ور ،از اهمی��ت خاص��ی برخوردار اس��ت
اگرچه هش��دارها ممکن است تکراری باشد ،اما
باید باز هم تکرار شود.
دکت��ر مروج��ی گفت:نوجوان��ان و جوانان 41
درصد حوادث چهارشنبه سوری سال  1390را به
خود اختصاص دادند.وی تاکید کرد :در صورت
بروز هرگونه حریق و حادثه ،خونس��ردی خود را
حفظ کرده س��ریعاً افراد مس��ن و ک��ودکان را از
مح��ل حریق به ج��ای امن انتقال داده و س��ریعا با
آتشنشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نشانی
دقیق و نوع حادثه به آتش نشانی اطالع داده و در
هنگام حضور آتشنش��انان در محل حریق نهایت
همکاری را با آنان انجام دهید.

*توصی�ه ه�ای الزم و مفی�د تغذی�ه ای ب�رای
سالمت افراد

زنان به ندرت دچار هموفيلي شديد مي شوند

پزش��ک متخص��ص تغذی��ه و رژی��م دانش��گاه
عل��وم پزش��کی کاش��ان در پایان س��روقت و منظم
غذاخوردن ،کنترل مقدار مصرف مواد نشاس��ته ای،
اس��تفاده از غذاهای پرفیبر مثل س��بزیجات ،س��االد
و حبوب��ات مث��ل عدس و نخود به می��زان الزم را از
توصیه های مفید ذکر کرد.
دکتر س��ربلوکی ،اجتناب از مصرف مواد غذایی
ح��اوی ش��کر،خوردن غذاه��ای چ��رب و س��رخ
ک��رده ،پرهیز از خ��وردن نمک ،چرب��ی هایی مثل
کره ،مارگارین ،گوش��ت های پرچرب ،سوسیس،
کالباس ،همبرگر و پیتزا را از دیگر توصیه های الزم
برای سالمتی برشمرد.
وی رسیدن به وزن ایده آل و حفظ آن را یادآورشد
و گفت :پرهی��ز از مصرف داروهای الغری بصورت
خودس��رانه ،ع��دم مراجعه به افراد غی��ر متخصص و
کمک از راهنمائی های یک متخصص تغذیه و رژیم
درمان��ی از جمله کارهای الزم ب��رای کاهش وزن و
رسیدن به وزن ایده آل و حفظ آن است.
ب��ه گفته وی ،آموخت��ن روش های پخت صحیح
در راس��تای تامین س�لامت غذا و افراد ،چند نوبت
اس��تفاده از غذاهای دریایی در هفته ب��ه ویژه انواع
ماهی های قزل آال ،سالمون ،ساردین ،شاه ماهی که
دارای ن��وع خاصی از روغن از جمله امگا 3اس��ت،
س�لامت اف��راد و محافظت از قلب آنه��ا را در برابر
بیماری ها تضمین می کند.
پزش��ک متخصص تغذی��ه و رژیم دانش��گاه علوم
پزشکی کاشان ،پرهیز از س��رخ کردن ماهی و پخت
آن ب��ه ش��یوه بخارپز ،داخ��ل فر و یا ماه��ی تابه های
مخصوص را تاکید کرد و گفت :انجام ورزش روزانه
و مس��تمر از جمله ورزش های ه��وازی (آیروبیک)،
پیاده روی ،شنا و دوچرخه سواری نیز در کنار رعایت
یک رزیم غذایی صحیح در تامین س�لامتی و شادابی
جسمی و روحی افراد موثر و الزم است.

پوشیدن کاله ایمنی  70درصد احتمال ضربات مغزی را در موتورسوران کاهش می دهد
به گفته ی این کارشناس ،اس��تفاده ازکاله ایمنی
تنه��ا راه و موثرتری��ن روش برای کاس��تن از مرگ
ومیر از س��وانح ترافیکی ناش��ی از موتورسیکلت و
دوچرخه است.
جزای��ری ،ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه س��االنه بیش از
1.2میلی��ون نفر در سراس��ر جهان به علت س��وانح
ترافیکی جان خود را از دست می دهند و میلیون ها
نفر دیگر مجروح یا از کارافتاده می شوند ،تصریح
کرد :اکثر این مرگ ومیرها قابل پیش��گیری است و
در بس��یاری از کش��ورهای با درآمد کم و متوسط
بی��ش از  50درص��د ای��ن قربانی��ان و مجروحان را
کاربران وسایل نقلیه دوچرخ به ویژه موتورسیکلت
تشکیل می دهند.
وی ب��ا اش��اره به رش��د چش��م گی��ر اس��تفاده از
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موتورسیکلت به دلیل خرید آسان آن از یک سو و
امکان استفاده در تمامی فصول سال از سویی دیگر
یادآور شد :س��الیانه حدود  3تا  4هزار حادثه منجر
به بستری با این وس��یله نقلیه در شهرستان کاشان به
ثبت می رسد.
کارش��ناس بیماریهای غیرواگیر دانش��گاه تاکید
ک��رد :هنگام تصادف ،اگر س��ر راکب به جس��می
مانند زمین برخ��ورد کند حرکت روبه جلو متوقف
می ش��ود اما مغ��ز جرم خود را داش��ته و به حرکت
روبه جلوی خود ادامه می دهد تا به دیواره جمجمه
برخورد کند س��پس برگش��ته و به س��مت مخالف
جمجمه برخورد می کند این نوع آس��یب می تواند
ب��ه هرش��کل از یک آس��یب مغزی خفی��ف مانند
کوفتگی تا یک آسیب سر کشنده منجر شود.

کارش��ناس بيم��اري هاي خ��اص دانش��گاه اظهار
داش��ت :زنان به ندرت مبتال به بيم��اري هموفيلي از
نوع ش��ديد(هموزیگوت) آن مي ش��وند.دکتر جواد
الماس��ي در گفتگو با وب دا گف��ت :هموفیلی يك
بیم��اری خونریزی دهنده ارثی اس��ت که از نقص یا
فقدان فاکتورهای انعقادی در خون ناش��ی می ش��ود
و به صورت مادام العمر گریبان گیر فرد مبتالس��ت.
وي اف��زود :افراد مبت�لا به هموفیلی س��ریعتر از افراد
عادی دچ��ار خونریزی نمی ش��وند بلكه برای مدت
طوالنی تری خونریزی را تجربه ميكنند .وی تصريح
كرد :اين مس��اله ب��ه علت توليد ناكاف��ي پروتئيني به
نام كلوتين در خون آنهاس��ت ك��ه وظيفه اصلي آن
كنت��رل خونريزي در بدن به حس��اب م��ي آيد.دکتر
الماس��ي ،با اش��اره به اينكه بیماری هموفیلی معموال
نادر است و حدود یک نفر در هر  10هزار نفر با این
بیماری متولد می شود ،تاكيد كرد :ژنهایی که تولید
فاکت��ور انعقادی را به عهده دارن��د در انتهای بازوی
بلند کروموزوم  xواقع ش��ده اند براين اساس ،غالب
بیماران مبتال به هموفيلي از جنس مذکر هس��تند.وي
يادآور ش��د :با توجه به اين مس��اله ،زنان كمتر دچار
هموفيلي آن هم از نوع شديد آن مي شوند مگر اينكه
پدر مبت�لا به هموفیلی و مادر نیز ناقل باش��د و دختر
یک کروموزوم  xمعیوب را از مادر و کروموزوم x
معیوب دیگر را از پدر به ارث برده باشد.

استفاده از کاله ایمنی خطر مرگ را در موتورسوران
به چه میزان کاهش می دهد؟
الف)  70درصد
ج)  40درصد

ب)  45درصد
د)  80درصد

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 سوال را همراه با نام و نام
خانوادگی خود و عبارت (حیــات )130به س��امانه پیام
کوتاه دانشگاه به شماره  30001423تا  30اردیبهشت ماه
 92ارسال نمایید.
از میان ش��رکت کنندگانی که پاس��خ صحيح را ارسال
کنن��د به یک نفر ب��ه قید قرعه ،جایزه اه��داء و نام برنده
در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می شود.ضمناً روابط
عمومی دانش��گاه آم��اده دریافت توصیه های پزش��کی
اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداش��تی 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  128نشريه حیات:

فاطمه صفوی جوشقانی -بهورز جوشقان استرک

اهمیت عناصر کمیاب به لحاظ کاربرد آن ،در ارتقای سالمت جامعه است
یکی از

http://webda.kaums.ac.ir
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 ،لطف آبادي  ،قاسمي ،محمدرضا
سلیمانی ،حسین گرانمایه پور ،مسعود محسنی ،اصغر حسینی 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 :

اقتصاد مقاومتی ،رویکرد محوری هفتاد

محورهای کنگره

عناصر کمیاب
در ایران،

کاربردی کردن
تحقیقات

در مجموعه

نظام سالمت

کشور است.

و چهارمین اجالس روسای دانشگاه ها
هفتادوچهارمین اجالس روسای دانشگاه های
علوم پزشکی کش��ور در دانشگاه علوم پزشکی
تهران با محور «اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
سرپرست وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی در هفتاد و چهارمین اجالس روس��ای
دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت :اولویت
دادن به مراقبت های اولیه با اجرای برنامه پزشک
خانواده ،مصرف منابع را سامان می دهد.
به گ��زارش خبرن��گار وبدا ،سرپرس��ت دفتر
وزارت��ی و دبیر اجالس هفتاد و چهارم روس��ای
دانش��گاه های علوم پزشکی کش��ور نیز در این
خص��وص گفت :بررس��ی راهکارهای مناس��ب
برای اجرای اقتصاد مقاومتی در عرصه س�لامت
مهم ترین محور این اجالس بود.
دکت��ر رمضان محس��ن پ��ور اف��زود :در این
اج�لاس  5کارگاه تح��ت عناوی��ن «پزش��ک
خانواده و دستورالعمل تهیه شده» « ،فعال کردن
سیستم مراکز بهداشتی و درمانی از طریق تمرکز
زدایی»  »،تدابیر الزم ب��رای اقتصاد مقاومتی در
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی»  »،اولویت های
بهداش��تی و درمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی»
و «قیمت تمام شده هتلینگ «برگزار گردید.
گفتنی است :هفتادو چهارمین اجالس روسای
دانش��گاه های علوم پزش��کی کش��ور با حضور
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ،رییس مجمع
خیرین س�لامت ،معاون��ان وزارت بهداش��ت،
مدی��ران مراکز و روس��ای دانش��گاه های علوم
پزش��کی سراسر کش��ور در س��الن اجتماعات
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

ارتقاء  5نفر از اعضای هیات علمی
دانشگاه از مرتبه استادیاری به
دانشیاری
در آخرین جلسه هیأت ممیزه مرکزی دانشگاه
با ارتقاء اعضای هیات علمی مش��روحه ذیل از
مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.
 -1دکتر سیما راستی
 -2دکتر زهره طبسی
 -3دکتر همایون نادریان
 -4دکتر سید مهدی میرهاشمی
 -5دکتر مهدی نورالدینی
روابط عمومی دانشگاه نیز کسب این موفقیت
را به اعضا هیات علمی فوق ،ریاس��ت دانشگاه
و کلی��ه اعضای هیات علمی دانش��گاه تبریک
عرض می نماید.

بیش از  400کیلو گرم مواد غذایی
فاسد و فاقد مجوزهای بهداشتی
معدوم شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از مع��دوم ش��دن  430کیلو گرم م��واد غذایی
فاسد و فاقد مجوزهای بهداشتی خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر س��ید علیرض��ا
مروجی به اج��رای طرح ضربت بازدید ویژه از
فروشگاههای مواد غذایی شهرستان کاشان در
این راستا اش��اره کرد و گفت :این مواد غذایی
ش��امل انواع لبنیات ،عرقیجات ،انواع شیرینی،
شکالت و  ...می باشد.به گفته معاون بهداشتی
دانش��گاه ،در این بازدید همچنی��ن مقدار 210
کیلو گرم مواد غذایی مشکوک توقیف شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ن ط��رح  23نفر از
کارشناس��ان بهداشت محیط از  45فروشگاه مواد
غذای��ی بازدید کردن��د ،افزود :این کارشناس��ان
ضمن بازرس��ی و نظارت بر تاریخ تولید و انقضاء
مصرف کاالها و کنترل کیفی مواد غذایی ،نکات
بهداشتی را به متصدیان فروشگاه ها ارائه کردند.

رئیس سومین کنگره ملی عناصر کمیاب ایران در
دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت :اهمیت عناصر
کمیاب به لحاظ طیف وس��یع کاربرد آن در ارتقای
سالمت جامعه است.به گزارش وب دا ،دکتر محمد
حسین اعرابی در مراس��م افتتاحیه این کنگره افزود:

برگزاری چنین کنگره هایی در راستای ارائه نتایج و
تبادل اطالعات تحقیقات بسیار موثر است.
دبی��ر علمی س��ومین کنگره مل��ی عناصر کمیاب
ایران در دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد:
کمب��ود بعض��ی از عناصر کمیاب در بدن انس��ان از

یک س��و اختالل و بیماری ایجاد می کند و از سوی
دیگر وجود بعضی از آنها نیز در بدن آثار و عوارض
جدی را به همراه دارد.
دکت��ر اعرابی با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی
و اطالع جامع��ه از نقش این عناصر اظهار داش��ت:

عناص��ر کمیاب فقط مرب��وط به مباحث بیوش��یمی
نیس��ت بلک��ه ای��ن عناص��ر در س�لامت و بیماری،
تغذیه انسانی ،متابولیس��م بیولوژیکی ،داروسازی و
دندانپزشکی ،علوم کشاورزی ،شیالت ،دامپزشکی،
نانو تکنولوژی و بیوانفورماتیک دارای تاثیر و نقش
برجسته ای است.
وی ،ضم��ن تاکی��د ب��ر ض��رورت بوم��ی کردن
تحقیقات در این راستا ادامه داد :یکی از محورهای
این کنگ��ره ،کاربردی کردن تحقیقات در مجموعه
نظام سالمت کشور است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان با اشاره به
اینک��ه حضور صاحب نظران و محققان رش��ته های
مختل��ف ،با توجه ب��ه تنوع عناصر کمی��اب در این
کنگره ضروری است ،یادآور شد :مقاالت پذیرش
ش��ده در این کنگره می تواند به عنوان مرجع علمی
برای نظام سالمت کشور به ویژه سیاستگذاران باشد.
به گفته دکتر اعرابی  ،نزدیک به  200مقاله علمی
به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که از این تعداد،
 146مقاله پس از بررس��ی ،پذیرش شده است و در
این کنگره دو روزه 26 ،سخنرانی و  120پوستر ارائه
شد که دارای امتیاز بازآموزی است.
ش��ایان ذکر اس��ت انتخابات هیات مدیره انجمن
عناصرکمی��اب ایران نی��ز از دیگر برنام��ه های این
کنگره دو روزه بود.

ارائه خدمات  24ساعته دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ایام نوروز
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از ارائه
خدمات  24س��اعته دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در ایام نوروز خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی
در نشس��ت با خبرنگاران ضمن تبریک پیشاپیش
عی��د نوروز ،اظهار داش��ت :امس��ال ،حدود 800
نفر از نیروهای بهداش��تی ،درمانی و پشتیبانی این
دانش��گاه در ایام تعطیالت نوروز به شهروندان و
گردشگران خدمات ارائه خواهند کرد.
وی گفت :تمامی بیمارس��تان های دولتی منطقه
کاشان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات
به شهروندان و مسافران نوروزی هستند.
رئی��س دانش��گاه اف��زود 16 :پای��گاه اورژانس
ش��هری و ج��اده ای به صورت ثاب��ت و  4پایگاه
موقت جهت روزهای تعطیل در شهرس��تان های
کاش��ان و آران و بی��دگل در آم��اده باش کامل
خواهند بود.
به گفته دکتر اعرابی ،امس��ال هش��ت ایستگاه
س�لامت نوروزی در س��طح جاده های منتهی
ب��ه شهرس��تان ه��ای کاش��ان و آران و بیدگل
فعال اس��ت که در هر ایس��تگاه یک دس��تگاه
آمبوالنس ،یک پرستار و دو تکنسین فوریتهای
پزش��کی برای ارای��ه فعالیت های بهداش��تی و
درمانی مستقر می باشد.

وی تصری��ح کرد :دو کلینیک دندان پزش��کی
دولت��ی و خصوصی نی��ز از  8صبح تا  8ش��ب و
مراکز پاراکلینیکی خصوصی نیز به صورت پاره
وقت در ایام نوروز در منطقه کاش��ان آماده ارایه
خدمات هستند.
رئیس دانش��گاه به فعالیت های حوزه بهداشتی
این دانش��گاه نیز اش��اره کرد و گفت :پنج نفر به

صورت آنکال در واحد پیشگیری از بیماری های
واگیردار مشغول به فعالیت خواهند بود.
دکت��ر اعرابی یادآور ش��د :خدمات بهداش��تی
محیط نیز توسط سه گروه تک نفره و یک گروه
مشترک سطح شهر ،یک گروه بازدید بین راهی،
یک گروه آنکال و یک گروه کشیک از  8صبح
تا  8شب ارایه خواهد شد.

دکتر اعرابی با اش��اره به فعالیت این دانشگاه در
حوزه تامین دارو مثل سال های گذشته برای ایام
نوروز تصریح کرد :در ح��وزه مدیریت غذا نیز،
کارشناسان این حوزه طبق برنامه های تنظیمی از
واحد های تولیدی مواد خوراکی ،آش��امیدنی و
آرایشی و بهداشتی بازدید خواهند داشت.
وی ادام��ه داد :در حوزه دارو ،عالوه بر فعالیت
سه داروخانه شبانه روزی 6 ،داروخانه به صورت
روزان��ه در ای��ام تعطی��ل ارائه خدم��ات دارویی
خواهند داد.
وی ،همچنین در مورد سامانه سالمت 1490
اظهار داشت :این سامانه به منظور پاسخگویی
به شکایات حوزه بهداش��ت در منطقه کاشان
راه اندازی شده است.
رئی��س دانش��گاه ،ب��ه اهمیت فرهنگ س��ازی
س�لامت اش��اره کرد و ادامه داد :بایس��تی با تمام
توان در راس��تای ارتقای س��طح س��واد سالمت
عمومی تالش و سرمایه گذاری کرد.
وی گفت :تحقق این مس��اله با توجه به اهمیت
کمتر فرهنگ س��ازی س�لامت نس��بت به صرف
هزین��ه ه��ای درمان��ی در ن��زد عموم م��ردم ،از
ضرورت بسیاری برخوردار است و خبرنگاران و
اصحاب رس��انه ها در اجرای ای��ن امر مهم نقش
بسیار مهمی دارند.

مراسم روز پرستار در بیمارستان کارگرنژاد برگزار شد
دکتر قریش��ی با اش��اره به نقش خطیر حضرت
زینب(س) در کربال ،افزود :پرس��تاران با توجه به
مشکالت ریز و درشت زندگی خود با روحیه ای
سرش��ار از مهربانی در ی��ک کار علمی در روند
س�لامت بیماران نقش آفرینی م��ی کنند.وی ،با
برجسته نمودن نقش حضرت زینب (س) ،ایشان
را ب��زرگ بانویی که ضمن تحمل دردهای واقعه
کربال و رس��وایی مس��ببان آن ،نقش��ی بی بدیل
در تس��کین دهن��ده آالم خاندان اه��ل بیت پس
ازعاشورا نیزبه دوش کشید ،توصیف کرد.معاون
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،حجت االسالم
ابوالفضل جمش��یدی نی��ز در این مراس��م به بیان
س��جایای حضرت زینب (س) و علت نامگذاری
این روز به عنوان روز پرس��تار پرداخت .ش��ایان
ذکر است در پایان این آیین از کارکنان بازنشسته
بیمارستان با ارائه لوح ،تقدیر گردید.

در آس��تانه س��الروز والدت حض��رت زینب
کب��ری (س) ،مراس��م روز پرس��تار ب��ا حضور
رئیس دانش��گاه و جمعی از مسئولین بیمارستان
کارگرنژاد در این بیمارستان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی ،در این آیین با
اشاره به نامگذاری زادروز حضرت زینب (س)
به نام روز پرستار ،از تالش تمامی کادر پرستاری
دانش��گاه و خیر سالمت آقای کارگرنژاد که در
راه ان��دازی و فعالی��ت مس��تمر این بیمارس��تان
مشارکت دارند ،تقدیر و تشکر کرد.
رئی��س بیمارس��تان کارگرن��ژاد نی��ز در این
مراس��م ،ضمن تبریک روز پرس��تار و تقدیر از
تمامی تالش��گران این عرصه ،گفت :مجموعه
پرس��تاری دلس��وز و فداکار جزء جدانشدنی از
تیم پزشکی اس��ت که حضور آنها در کنار این
تیم الزم و ضروری است.

جایگاه اطالع رسانی بیماری ایدز در ایستگاه راه آهن کاشان ایجاد شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از ایجاد جایگاه اطالع رس��انی بیماری ایدز در
ایستگاه راه آهن کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی
افزود :این جایگاه در راس��تای اطالع رسانی و
افزایش آگاهی جامعه به خصوص مس��افرین از
خطرات و گس��ترش بیماری ای��دز با همکاری
ایستگاه راه آهن کاشان راه اندازی شده است.
وی تصری��ح ک��رد :معضل��ی که ام��روزه در
حوزه رفتارهای پر خطر و ش��یوع بیماری ایدز
در س��الهای اخیر با آن مواجهایم ،مس��اله نبود
آگاهی و کم اطالعی از راههای کسب این نوع
بیماری در جامعه امروزی است.

وی ،افزای��ش آگاه��ی جامع��ه ،پایبن��دی به
ارزش های اخالقی ،تسهیل ازدواج و استحکام
خان��واده ها را از جمل��ه برنامه های جدی برای
کنترل بیماری ایدز عنوان کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه گفت :باید اهتمام
ج��دی در راس��تای اط�لاع رس��انی و آگاهی
بخشی در مورد این بیماری از طریق رسانه های
جمع��ی ،روزنامه ها ،کالس های دانش��گاهی،
مدارس و مساجد صورت گیرد.
دکتر مروجی با اش��اره به نقش رس��انهها در
اطالعرس��انی عمومی درباره این بیماری تاکید
ک��رد :رس��انهها پی��ش از هر کار بای��د از خود
سانس��وری پرهی��ز کنن��د و نکته دیگ��ر اینکه

اطالعرسانی آنها باید با مشورت کارشناسان و
بر مبنای دقیق علمی انجام شود.
وی ،فرهنگ سازی برای پیشگیری از بیماری
ایدز را بسیار مهم ارزیابی و یادآور شد :با توجه
به اینکه روند تحوالت بیماری ایدز روز به روز
در حال تغییر اس��ت ،آموزش و اطالعرس��انی
مؤثرترین راه پیشگیری از این بیماری است.
به گفت��ه وی ،موج اول انتق��ال ایدز در ایران
مربوط به سال  1366بوده و توسط فرآوردههای
خونی انجام ش��ده و موج دوم نیز مربوط به دهه
 70است که با سرنگ مشترک آغاز شد.
دکت��ر مروجی با اش��اره به اینکه موج س��وم
انتق��ال ایدز در ح��ال حاضر از طری��ق ارتباط

جنسی است ،ادامه داد :کم کردن احتمال انتقال
بیماری ایدز ،کم کردن مرگ و میر مادران در
اثر این بیماری و خذف انتقال بیماری از مادر به
فرزند از برنامه های پنج س��اله سازمان بهداشت
جهانی درمهار بیماری ایدز است.
وی با بیان اینکه مشاوره و آزمایش داوطلبانه
بیم��اران مش��کوک به ای��دز راهی ب��رای بهتر
زندگ��ی کردن اس��ت ،اظهار داش��ت :با توجه
ب��ه هزینه زیاد داروه��ا و درمان بیم��اران متبال
ب��ه وی��روس ،HIVمرکز مش��اوره بیماریهای
رفتاری و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم
پزشکی کاشان ،اقدامات درمانی را به صورت
محرمانه و رایگان انجام می دهند.

