نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

آیین گرامیداشت
روز علوم آزمایشگاهی
در دانشگاه برگزار شد

سال نوزدهم .شماره  .143اردیبهشت 1393

وزیر بهداشت در اجالس ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاهها در زمینه طرح تحول سالمت:

کار بزرگی در حوزه سالمت در حال اتفاق است و برکاتش به تدریج مشخص می شود
صفحه 4
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به مناسبت هفته سالمت
واحد دیابت شهرستان
آران و بیدگل افتتاح شد

برگزاری پنج جلسه کمیته
دانشگاهی برنامه تحول سالمت
در دانشگاه
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بازدید رئیس دانشگاه
از نحوه اجرای برنامه
تحول نظام سالمت

در راستای برنامه هدفمندی یارانه ها ،پنج جلسه
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اولین کانون فرهنگی
تخصصی سالمت استان
اصفهان در کاشان افتتاح شد
3

افتتاح
پایگاه بهداشتی
خیرساز
طالقانی ّ

3

بیمارستان شهید بهشتی
کاشان به دستگاه پالسما فرز
مجهز شد
4

 27اردیبهشت ماه
روز ملی ارتباطات
و روابط عمومی
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 200نفر در آیین معنوی اعتکاف دانشگاه علوم پزشکی شرکت کردند

همایش پدران آسمانی در دانشگاه برگزار شد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه گفت 200 :نفر از دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در
آیین معنوی اعتکاف دانش��گاه شرکت کردند.به گزارش وب دا ،دکتر طاهره مازوچی ،با اشاره به افزایش 25
درصدی ش��رکت کنندگان در مراسم امسال نسبت به سال گذشته افزود :اعتکاف نقش مهمی در رشد معنوی
و فرهنگی جامعه دارد.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه اظهار داشت :تش��کیل حلقه های معرفتی با موضوعات سبک زندگی
اسالمی ،پاسخ گویی به احکام شرعی ،احترام به والدین و استاد و نقش آن در عاقبت به خیری ،تصحیح قرائت
حمد و سوره و روخوانی قرآن از برنامه های مهم این مراسم بود که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه از جمله
حجج اس�لام رمضانعلی زاده و فتاحی و خانم ها نیک نژاد ،نبیل ،بوجاریان و رجبی برپا ش��د که مورد استقبال
معتکفین قرار گرفت.وی ،مراس��م معنوی ش��بی با قرآن با حضور قاری ممتاز بین المللی دکتر محمد حس��ین
س��عیدیان ،ختم  114هزار ذکر صلوات ،ختم کامل قرآن در س��ه نوبت به نیت س�لامتی و تعجیل در ظهور آقا
امام زمان (عج) را از دیگر برنامه های این آیین معنوی عنوان کرد.دکتر مازوچی افزود :ش��رکت کنندگان در
این مراسم از سخنرانی کارشناسان دینی حجج اسالم پوران ،پناهی ،حسن زاده ،بنایی ،نصراهلل پور (عضو مرکز
مهدویت قم) ،غزالوی و مدیحه سرایی آقای برزی بهره مند شدند.
برپایه این گزارش ،معتکفین دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در روز پنج شنبه مورخ  93/2/25در پایان سه روز
تهجد و عبادت و ش��ب زن��ده داری و خلوت با خدای خویش پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عش��ا و صرف
افطاری با حضور بر مزار پاک شهدای گمنام و قرائت فاتحه به روح پاک شهیدان اسالم با این مراسم وداع نمودند.

ب��ه مناس��بت والدت امیرمؤمنان حضرت علی (ع) ،همایش پدران آس��مانی ویژه فرزندان ش��هداء روز
دو شنبه مورخ  93/2/22در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این آیین ضمن عرض خیر مقدم به خانواده های
معزز ش��هداء و تبریک تولد حضرت علی (ع) ،هدف از برگزاری این مراسم را بزرگداشت یاد و خاطره
شهداء عنوان کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی با اش��اره به فعالیت  800ایثارگر و خانواده هایشان در دانشگاه اظهار داشت:
دانش��گاه علوم پزش��کی بیش��ترین آمار مربوط به فعالیت ایثارگران در کل شهرستان را به خود اختصاص
داده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان افزود :معرفی ش��هداء و آرمانهای مقدسشان به جامعه و همچنین
پاس��داری و صیانت از خون ش��هدا و دنبال کردن راه آنان از بزرگترین و مهمترین رس��الت های فرزندان
معزز آنهاست.
مدیر دفتر ایثارگران دانش��گاه نیز در این مراس��م گزارشی از عملکرد امور ایثارگران در سال  92را ارائه
کرد که عمده محورهای آن در رابطه با خدمات بیمه ای ،امور استخدامی ،مسابقات فرهنگی ،همایش ها
و دیدار با خانواده های شهداء و ایثارگران بود.
هادی نیکخواه ،هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی و ارتباط نزدیک فرزندان و خانواده های شاهد
و ایثارگر عنوان کرد.

تحقق شعار خودمراقبتی نیازمند مشارکت و تعامل دولت و مردم است

سمینار درمان های موج سوم شناختی رفتاری در دانشگاه برگزار شد

جمع��ه
ام��ام
شهرس��تان آران و
بیدگل گفت :تحقق
ش��عار خودمراقبت��ی
در جامع��ه نیازمن��د
مش��ارکت و تعام��ل
دولت و مردم است.
به گزارش وب دا،
س��ید محمد
آیت اهلل ّ
موس��وی در آیی��ن
افتتاح مرک��ز دندان
پزشکی و طب کار در آران و بیدگل ،با اشاره به شعار
امسال هفته سالمت با عنوان «یک عمر سالمتی با خود
مراقبت��ی» افزود :دین مبین اس�لام دس��تورات زیادی
برای افراد در راستای مراقبت از جسم و جان دارد.
ایش��ان ،با اش��اره به اینکه تک تک افراد بایستی با
رعایت و داشتن س��بک زندگی سالم ،پزشک خود
باش��ند ،تصریح کرد :با انتخاب شیوه زندگی صحیح
شاهد ارتقای سالمت در جامعه خواهیم بود.
وی ،اط�لاع رس��انی ،تبلیغ و آم��وزش را در زمینه
ارتق��ای خودمراقبت��ی ض��روری دانس��ت و اظه��ار
امیدواری کرد :مش��کالت بهداشتی و درمانی منطقه
با همت و تالش وزارت بهداشت رفع شود.
ایش��ان ،با قاب��ل تقدیر دانس��تن خدم��ات وزارت

بهداش��ت در عرصه
های بهداشت ،درمان
و آموزش در جامعه،
مراجع��ه بیم��اران از
کش��ورهای مختلف
دنیا به کشور را یک
افتخار ب��زرگ برای
ایران برشمرد.
ایشان ،افتتاح شعبه
پردیس بین الملل در
این منطقه را رویداد
مهم برش��مرد و ابراز امیدواری کرد :در آینده شاهد
حل روزافزون مش��کالت بهداش��ت و درمان در این
شهرس��تان باش��یم و همچنین از تالش های دانشگاه
علوم پزشکی در این راستا تقدیر کرد.
ایش��ان ،با اش��اره به فرمایش امیرالمومنین حضرت
عل��ی (ع) «آگاه باش��ید یکی از باله��ای بزرگ فقر
و بدتر از فقر بیماری جس��م و س��خت ت��ر از بیماری
جسمی ،بیماری روان و قلب است و اگر قلب و روان
و روح آدم بیمار ش��د قطعاً جس��م هم ناتوان خواهد
ش��د» ،اظهار داشت :پزش��کان و متخصصین براساس
این فرمایش فعالیت کنند و انشاء اهلل متولیان بهداشت
و درمان در عرصه سالمت پیرو این حدیث باشند.
ادامه در صفحه2

دومی��ن س��مینار
کارب��رد درمان های
موج سوم ش��ناختی
رفتاری در دانش��گاه
علوم پزشکی کاشان
برگزار شد.
به گزارش وب دا،
دبی��ر علمی س��مینار
کارب��رد درمان های
موج سوم ش��ناختی
رفت��اری در عل��وم
پزش��کی در گفتگ��و ب��ا خبرن��گاران با اع�لام این
مطلب اظهار داشت :آشنایی روانشناسان و برخی از
متخصصان پزش��کی با موضوعات روز درمان های
خانواده و زوجین ،آگاه سازی متخصصان از برخی
از مش��کالت خانوادگی و زوجی و معرفی رویکرد
گ��روه روان شناس��ی بالین��ی دانش��گاه در زمینه ی
درمانه��ای نوین در روان شناس��ی بالین��ی از جمله
اهداف این سمینار است.
دکتر عبدا ...امیدی افزود :این سمینار در تاریخ های
 10و  11اردیبهش��ت  93با حضور اس��اتید صاحب
نظر از دانشگاههای کشور در دانشگاه علوم پزشکی
کاشان برگزار شد.
وی ،فرزن��د پروری ذهن آگاهان��ه ،زوج درمانیِ

رفت��اری یکپارچ��ه
نگر ،شادی اصیل در
خانواده ،درمان های
مبتن��ی ب��ر پذیرش
در ح��وزه کودک،
کاربرد فراش��ناخت
درمان��ی در کاهش
کش��مکش زوجین،
درمان های مبتنی بر
پذیرش در زوجین،
فرا تشخیص ،تجربه
آزار در خان��واده به عنوان عام��ل خطر بیماری های
روان��ی ،تنظی��م هیجانی در خان��واده ،نقش پذیرش
در کاه��ش کمال گرایی والدین نس��بت به فرزندان
و خیان��ت های زناش��ویی را از موضوعات س��مینار
برشمرد.
عض��و هیات علم��ی دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدم��ات بهداش��تی درمان��ی کاش��ان ،با اش��اره به
س��خنرانی و تش��کیل پن��ل های تخصص��ی  20نفر
از اس��اتید صاح��ب نظ��ر در ای��ن حیط��ه ی��ادآور
ش��د :ش��رکت در س��مینار برای هم��ه عالقمندان
آزاد و دارای امتی��از بازآم��وزی از س��وی وزارت
بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام
روان شناسی و مشاوره می باشد.

کمیته دانش��گاهی اجرای بسته های خدمتی تحول در
نظام سالمت در سال جاری با حضور رئیس دانشگاه و
سایر اعضاء در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی ،در یکی از
این جلس��ات ضمن تاکید بر لزوم پیاده س��ازی دقیق
تمامی بس��ته های خدمتی و از تمامی روسا و مدیران
بیمارس��تان ها خواس��تند تا با نظارت دقیق بر اجرای
طرح مذکور رضایتمندی بیماران حاصل گردد.
برپایه این گزارش ،در نشست دیگری که با حضور
معاونت های درمان ،توس��عه و غذا و دارو و روسا و
مدیران بیمارستان های شهرستان های کاشان و آران
و بیدگل ،مورخ  14اردیبهش��ت ماه در سالن شهداء
س��تاد مرکزی برگزار شد ،برنامه ریزی جهت اجرای
طرح تحول سالمت در دانشگاه از  15اردیبهشت ماه
موضوع اصلی این جلس��ه بود و ارائه گزارش توسط
روس��ای بیمارس��تان ها در خصوص آمادگی مراکز
درمانی در راس��تای اج��رای دو بس��ته خدمتی طرح
تحول سالمت ش��امل کاهش میزان پرداخت بیماران
بس��تری و تروی��ج زایم��ان طبیعی با رای��گان نمودن
فرانشیز نیز در این جلسه بحث و بررسی شد.
این گزارش حاکیس��ت ،در جلسه ای که روزهای
ش��نبه و یک ش��نبه م��ورخ  13و  14اردیبهش��ت ماه
اعضای هیات علمی ،معاونت های آموزشی ،درمان،
توس��عه و غذا و دارو حضور داشتند با هدف آشنایی
و توجیه همکاران متخصص در راستای اجرای برنامه
تحول س�لامت در دانشگاه انجام شد که متخصصین
ب��رای اج��رای ای��ن ط��رح در منطقه تحت پوش��ش
دانشگاه اعالم آمادگی کردند.
شایان ذکر است ،رئیس دانشگاه همچنین در جلسه
روز چهارش��نبه مورخ  ،93/2/24ضمن تشکر از کلیه
معاونین و مدیران اجرایی ،خواس��تار نظارت دقیق بر
روند اجرایی بس��ته های خدمتی شد و همچنین روسا
و مدیران بیمارس��تان ها در خصوص رفع مشکالت و
ابهامات پیش رو در اجرای بس��ته ها خدمتی به بحث
و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است در نشست مورخ  ،93/2/18دکتر اعرابی،
خواستار انجام بازدیدهای مدیریتی در راستای اجرای
هرچه بهتر این برنامه شد و همچنین روسای کمیته های
مختلف برنامه تحول نظام سالمت در دانشگاه ،در این
جلسه گزارشی از مصوبات و اقدامات انجام شده را به
ستاد اجرایی دانشگاه اعالم نمودند.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
محمدحسین مازوچی
تاريخ تولد1340 :
تحصيالت:
دکترای عمومی
مدت خدمت
درجبهه 5 :سال
نوع ایثارگری :
رزمنده وجانباز 30درصد
خاطرات:
عملی��ات والفج��ر ( ،)2در جبهههای غ��رب بعنوان
فرمانده گردان و به همراه چندتن از همرزمان در گردان
امام محمد باقر(ع) در منطقه مریوان ش��روع به عملیات
نمودم ،آیه مبارکه وجعلنا .....را تالوت کردیم وتپه های
س��ه درختی و تخ��م مرغی را به تص��رف درآورده و
عراقی ها به محاصره در آمدند.
ادامه از صفحه1

تحقق شعار خودمراقبتی نیازمند
مشارکت و تعامل دولت و مردم است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این
مراسم ضمن تقدیر از همه مسئولین و همکاران
گف��ت :آم��وزش در تحقق ش��عار خودمراقبتی
جایگاه��ی مه��م دارد چنانچه ه��ر فردی ضمن
برنامه ریزی نسبت به این موضوع حساس باشد
درصد قابل توجهی از مش��کالت بهداش��ت و
درمان برطرف می شود.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،ضم��ن تاکید بر
اهمی��ت آموزش و اطالع رس��انی در جامعه در
راس��تای ارتقای س�لامت افزود :بیم��اری های
واگی��ردار و غیرواگی��ر به ویژه دیاب��ت و قلبی
عروق��ی در منطقه رو به افزایش اس��ت بنابراین
در س��الهای آینده نیاز به خودمراقبتی جدی تر
احس��اس خواهد ش��د که این ام��ر نیازمند یک
برنامه ریزی دقیق و بلندمدت است.
رئیس دانش��گاه ،با اش��اره به اینکه امسال در
حوزه س�لامت اتفاقات مهمی رخ خواهد داد
که می توان سال جاری را سال سالمت نامید،
تصریح ک��رد :وزارت بهداش��ت طب��ق ابالغ
سیاست های کلی سالمت از سوی مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و بر مبنای بزرگداشت
هفته س�لامت ،هش��ت بس��ته خدمتی را آماده
اجرا نموده که هر کدام از این بس��ته ها آثار و
برکات خوبی (مانند کاهش سزارین و افزایش
زایم��ان های طبیعی و  )...برای جامعه به همراه
خواهد داشت.
دکت��ر اعرابی ،با تقدیر از زحمات مس��ئوالن
و هم��کاران در این شهرس��تان ادام��ه داد :قطعاً
مشکالتی وجود دارد که امیدواریم گام به گام
و با تعامل مردم و ارگان های اجرایی حل شود.
وی ،ارتق��ای س�لامت در ای��ن منطق��ه را از
سیاس��ت های مهم دانش��گاه برش��مرد و اظهار
امیدواری کرد :با اجرای بس��ته ه��ای خدمتی،
افزای��ش کلینیک ه��ای تخصصی و پزش��کان
متخص��ص مردم ب��ا رضایت بیش��تری خدمات
دریافت کنند.
سرپرست شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان
آران و بی��دگل ،نیز در ای��ن آیین گفت :مرکز
دندانپزش��کی با هزین��های ح��دود  100میلیون
ری��ال و به منظ��ور ارائه خدمات دندانپزش��کی
مانند معاینه و ترمیم دندان به مردم شهرس��تان به
بهرهبرداری رسیده است.
دکتر مس��عود دهقانی ،با اش��اره به اینکه این
واحد دندانپزش��کی در مرکز بهداشت فاطمیه
قرار گرفته و در ساعات اداری مشغول فعالیت
است ،افزود :در طول سال  ،93ارائه خدمت در
این راستا به شیفت صبح و عصر طراحی و اجرا
خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد :همزم��ان با افتت��اح این
واحد ،مرکز طب کار شبکه بهداشت و درمان
آران و بی��دگل نی��ز با ح��دود  50میلیون ریال
هزینه افتتاح شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان
آران و بیدگل یادآور ش��د :با بهره برداری از
مرک��ز ط��ب کار آران و بی��دگل ،اعض��ای
صنوف ،ادارات و صاحبان صنایع و مش��اغل
کمت��ر از  50نفر پرس��نل این شهرس��تان می
توانن��د از خدم��ات پزش��کی ط��ب کار و
خدمات جانب��ی برمبنای تعرفه ه��ای دولتی
برخوردار شوند.
گفتن��ی اس��ت مراک��ز دندانپزش��کی و طب
کار شهرس��تان آران و بیدگل به مناس��بت هفته
س�لامت با حضور نماینده محت��رم ولی فقیه در
آران و بیدگل ،رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی
کاش��ان و جمع��ی از مس��ئوالن محل��ی به طور
رسمی افتتاح و فعال شده است.

شماره .143اردیبهشت 1393

آیین گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در دانشگاه برگزار شد
آیی��ن گرامیداش��ت روز عل��وم آزمایش��گاهی با
حضور رئیس دانشگاه و جمعی از اساتید ،کارکنان
و دانشجویان روز دوش��نبه مورخ  93/2/8در آمفی
تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س دانش��گاه در ای��ن
آیین ضم��ن تبریک این روز گفت :آزمایش��گاه و
کارشناس��ان علوم آزمایش��گاهی دیده ب��ان عرصه
سالمت می باشند.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اش��اره ب��ه ارتباط
جامع��ه علوم آزمایش��گاهی با عوام��ل بیماری زا و
ریسک باال در ابتالء به بیماری های مختلف گفت:
در ص��ورت اعمال افزایش س��ختی کار به مش��اغل
مختلف ،تعلق س��ختی کار به این قشر زحمتکش در
اولویت می باشد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ب��ا تقدیر از زحمات
پرس��نل علوم آزمایشگاهی دانش��گاه اذعان داشت:
تش��خیص و مدیریت بیماری ها در جامعه پزش��کی
نیاز به حساسیت در این عرصه دارد.
وی ،با اش��اره ب��ه فعالی��ت خوب جامع��ه صنفی
آزمایش��گاهیان بالینی کاش��ان تصریح کرد :فعالیت
این انجمن صنفی می تواند به دانشگاه و دانشجویان
در زمینه های علمی و اجتماعی کمک کننده باشد.
دکت��ر اعرابی ،در پایان س��خنان خود خواس��تار
برگ��زاری چنی��ن جلس��اتی به صورت مش��ترک
ب��ا حض��ور کارشناس��ان و دانش��جویان عل��وم
آزمایش��گاهی ش��د تا ضم��ن آش��نایی و ارتباط
باهمدیگ��ر ،تبادل اطالعات در زمینه های علمی و
تجربی بیشتر فراهم شود.

پیام تبریک رئیس دانشگاه
به مناسبت روز استاد

مدی��ر امور آزمایش��گاه های دانش��گاه نیز در این
مراس��م با اش��اره به فعالیت  50مرکز آزمایشگاهی
تحت پوش��ش دانش��گاه اعم از خصوص��ی ،دولتی
و بهداش��تی گفت :چهار آزمایش��گاه ش��بانه روزی
در کاش��ان و دو آزمایشگاه ش��بانه روزی در آران
وبیدگل فعال می باشند.
دکتر محمد علی دولتی ،با اش��اره به تعداد مراجعه
ماهیان��ه بالغ بر  40ه��زار بیمار به آزمایش��گاه های
منطق��ه افزود :در س��ال گذش��ته ح��دود  300هزار
مراجعه به آزمایش��گاه ه��ای خصوصی و  200هزار
مراجعه به آزمایشگاه های دولتی بوده است.

وی ،با اش��اره به تجهیز آزمایش��گاه ها به امکانات
به روز و پیش��رفته یادآور شد :طبق نظر سنجی انجام
شده از مراجعین ،سطح رضایت مندی آنان مطلوب
بیان شده است.
شایان ذکر است این مراسم به همت معاونت درمان
دانش��گاه و با همکاری جامعه صنفی آزمایشگاهیان
بالینی کاشان برگزار شد.
گفتنی است در پایان این آیین از  11پرسنل علوم
آزمایش��گاهی نمونه از کل آزمایش��گاه های تحت
پوشش دانش��گاه با اهداء لوح تقدیر و هدایا تجلیل
و قدردانی شد.

بازدید رئیس دانشگاه به همراه اصحاب رسانه از روند اجرای برنامه تحول نظام سالمت
رئیس دانش��گاه به همراه اصحاب رس��انه امروز
م��ورخ  1393/2/16از روند اجرای��ی برنامه تحول
نظام سالمت در بیمارستان شهید بهشتی بازدید کرد.
به گ��زارش وبدا رئیس دانش��گاه در این بازدید با
اش��اره به ارائه  8بس��ته خدمتی در این برنامه گفت:
اجرای این  8بسته منجر به ارتقاء و تحول عظیمی در
حوزه سالمت کشور می شود.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ضمن اشاره به اجرای
این برنامه از تاریخ  93/2/15در کلیه بیمارس��تانهای
دولتی تحت پوشش دانش��گاه افزود :اجرای  2بسته
خدمت��ی این برنامه ش��امل کاهش می��زان پرداختی
بیماران بس��تری به میزان ده درصد و رایگان ش��دن
زایمان طبیعی در این بیمارستانها آغاز شده است.
رئیس دانشگاه ،حضور پزشکان متخصص مقیم
در بیمارس��تانهای تحت پوش��ش ،ارتقاء کیفیت
خدم��ات ویزیت در بیمارس��تانها  ،ارتقاء کیفیت
هتلینگ ،حمایت ازماندگاری پزشکان در مناطق
مح��روم ،حمایت مالی از بیم��اران صعب العالج
 ،خ��اص و نیازمن��د و همچنین نظارت بر حس��ن
اج��رای این برنامه را  6بس��ته خدمت��ی دیگر این
طرح عنوان کرد.
وی طرح کاهش پرداختی بیماران بستری را شامل
بیمه ش��دگان بیمه های پایه خدمات درمانی ،تامین
اجتماع��ی و کمیته امداد بیان ک��رد و ادامه داد :بیمه
شدگان سایر بیمه ها شامل نیروهای مسلح ،بیمه های
سازمانهای مس��تقل و همچنین بیماران اتباع خارجی
و مراجعین به بیمارس��تانهای غیر دانشگاهی مشمول

دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی با ص��دور پیامی
فرارس��یدن دوازدهم اردیبهشت روز استاد و معلم
را به همه اس��اتید و اعضای هیأت علمی دانش��گاه
تبریک گفت.به گ��زارش وب دا ،متن پیام رئیس
دانشگاه به شرح ذیل است:
فرارس��یدن  ۱۲اردیبهش��ت سالروز ش��هادت استاد
ش��هید آیت اهلل مرتض��ی مطه��ری (ره) و آغاز هفته
معل��م ،ی��ادآور جایگاه واالی عل��م و معرفت و مقام
واالی معل��م در تفک��ر دینی اس�لام و نظ��ام مقدس
جمه��وری اس�لامی ایران و ش��کوه و عظمت مردان
و زنان فرهیختهای اس��ت ک��ه در تاریخ پرافتخار این
سرزمین ،در حریم مقدس دانشگاه و مدرسه و فضای
آس��مانی تعلیم و تربیت زیباترین جلوههای عش��ق و
ایثار را به تصویر کشیدهاند.اینجانب هفته بزرگداشت
مقام واالی معلم و استاد را بر تمامی تالشگران عرصه
تعلیم و تربیت تبریک عرض می نمایم.
رئیس دانشگاه طی پیامی روز جهانی ماما
را به تالشگران این عرصه تبریک گفت

رئی��س دانش��گاه ط��ی پیام��ی فرارس��یدن
پانزده��م اردیبهش��ت «روز جهان��ی مام��ا»
را ب��ه تم��ام فع��االن و تالش��گران ای��ن
عرص��ه تبری��ک گفت.ب��ه گ��زارش وب دا،
متن پیام دکتر اعرابی به شرح ذیل است:
پنجم ماه می هر س��ال مصادف با  15اردیبهش��ت
ماه از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون
بینالمللی مامایی ،روز جهانی ماما اعالم شده است.
روز جهان��ی مام��ا فرص��ت مغتنم��ی ب��رای
گرامیداشت و یادآوری اهمیت و جایگاه مامایی
در نظ��ام س�لامت مل��ی و تجلی��ل و قدردانی از
خدمات خالصانه و زحمات بی ش��ائبه این قش��ر
صبور و مخلص است.اینجانب به نوبه خود ضمن
تبریک روز جهانی ماما ،خدمات بیشائبه جامعه
مامایی فداکار را میس��تایم و آرزوی موفقیت و
شادکامی برای این قش��ر خدوم در ظل توجهات
حضرت ولی عصر (عج) را دارم.

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت
روز جهانی بهداشت حرفه ای

این بسته حمایتی نمی شوند.
رئیس دانشگاه با اشاره به زمانبندی خاص هر یک
از این بس��ته های خدمتی تصریح کرد :با اجرای این
ط��رح از تاری��خ  93 /2/15نود درص��د هزینه های
درمان هر ایرانی توسط دولت پرداخت خواهد شد.
دکتر اعرابی اجرای این طرح را برنامه ای عظیم و
تحولی بزرگ در نظام سالمت دانست .
دکت��ر محم��د حس��ین اعراب��ی ضمن اب��راز این
نکته ک��ه اجرای این طرحها در ابتدا ممکن اس��ت
مش��کالت و نواقصی به همراه داشته باشد  ،از مردم

خواس��ت نظرات  ،پیشنهادات و شکایات خود را به
سامانه کش��وری  1490و س��امانه دانشگاهی 1590
ارسال کنند.
در ای��ن بازدید صورتحس��اب های ص��ادره برای
بیم��اران ترخیصی و چگونگی تعامل س��ازمان های
بیمه گر مورد بررسی قرار گرفت.
الزم ب��ه ذکر اس��ت اج��رای برنامه تح��ول نظام
س�لامت در خصوص کاهش پرداخت��ی بیماران و
رایگان بودن زایمان طبیعی رضایت بخش گزارش
شده است.

به مناسبت هفته سالمت واحد دیابت شهرستان آران و بیدگل افتتاح شد
به مناس��بت هفته س�لامت ،واحد دیابت شبکه
بهداش��ت و درمان آران و بیدگل فعالیت رسمی
خود را آغاز کرد.
به گزارش وب دا ،سرپرست شبکه بهداشت و
درم��ان آران و بیدگل  ،راهان��دازی واحد دیابت
را اقدامی برای نظارت ،ارزیابی و کنترل بیماران
دیابتی این شهرستان عنوان کرد.
دکتر مس��عود دهقانی ،با اشاره به ابتالی بالغ بر
 10درص��د از مردم شهرس��تان آران و بیدگل به
دیابت گفت :این آمار به نسبت سایر مناطق استان
اصفهان آمار باالیی است و راهاندازی این واحد
در آران و بیدگل ،نیاز مردم است.
مع��اون بهداش��تی ش��بکه بهداش��ت و درمان
شهرس��تان آران و بی��دگل گفت :ای��ن واحد در
راس��تای ارائه خدمت به افراد در معرض خطر و
بیم��اران دیابتی با هزینه حدود 30میلیون ریال در
آران و بیدگل راهاندازی شد.
حسین ریاحی اظهار داشت :در این واحد برای
افراد مبتال به دیابت پرونده الکترونیکی تش��کیل
می شود و به مرکز دیابت ارجاع داده میشود.
وی ،از راه ان��دازی مرکز دیاب��ت در درمانگاه
بوعلی آران و بیدگل در آینده نزدیک خبر داد و

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

راهاندازی
واحد دیابت
اقدامی برای
نظارت،
ارزیابی و
کنترل بیماران
دیابتی
است.

گفت :پیش از این فعالیتهای پراکندهای زیر نظر
معاونت بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
در حوزه دیابت این شهرس��تان انجام میشده که
ب��ا راهاندازی واحد دیابت ای��ن نوع فعالیت ها از
انسجام و گستردگی بیشتری برخوردار می گردد.

رئیس دانش��گاه در پیامی ،روز جهانی بهداشت
حرفه ای را به تالشگران این عرصه تبریک گفت.
ب��ه گ��زارش وب دا ،مت��ن پیام تبری��ک دکتر
اعرابی به این شرح است:
هشتم اردیبهشت ماه مصادف با  ۲۸آوریل از سوی
س��ازمان بینالمللی کار( )ILOبه عنوان روز جهانی
بهداشت حرفهای WorldDay for Safety and
 Health at Workنامگذاری شده است.
روز جهانی ایمنی و سالمت شغلی در واقع یک
هدف گذاری سالیانه بینالمللی برای نهادینه کردن
کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است .برگزاری
مراس��م در این روز بخش مهمی از استراتژی های
جهانی سازمان بینالمللی کار برای ارتقای ایمنی و
سالمت ش��غلی در همه محیطهای کاری است که
باعث ارتقای آگاهیهای مردم و همچنین افزایش
امنیت و سالمت در محیط کار میشود.
اینجانب فرارسیدن این روز را به تمام تالشگران
این عرصه تبریک و تهنیت می گویم و برای آنان
از درگاه خداوند موفقیت مسئلت مینمایم.

برگزاری جلسه حلقه صالحين

شایان ذکر است واحد دیابت شهرستان آران
و بی��دگل با حض��ور رئیس دانش��گاه و جمعی
از مس��ئوالن شهرس��تان در مجاورت درمانگاه
بوعلی آران و بیدگل روز ش��نبه مورخ 93/2/6
افتتاح شد.

جلس��ه حلقه صالحي��ن پايگاه بس��يج حضرت
حمزه سيدالشهدا (ع) با حضور كليه اعضاء شورا
و فعاالن پايگاه در روز دوش��نبه  93/2/22بعد از
نماز ظهر و عصر در محل منزل آقاي چاپي ،يكي
از اعضاء فعال پايگاه برگزار شد.
در اين جلس��ه ضمن عيادت از هم��كار عزيز،
آقاي چاپي  ،حجه االس�لام و المس��لمين شريفي
پيرامون ش��كر گذاري از نعمتهاي��ي كه خداوند
متعال به ما ارزاني داشته ،صحبت كردند.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه
معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)
كفش ها و ارتروزهاي ورزشي
از ديدگاه طب ورزشي

مولف��ان  :كام��ران
آزما ،ايمان ناصح ....
نا ش��ر  :تهر ا ن ،
انتشارات مگستان
سال نشر 1393 :
ه��دف از اي��ن
كت��اب ،فراهم كردن
يك مرجع درباره ي
كفش ها و ارتزهاي ورزش��ي براي تمام تيم هاي
پزش��كي ورزش��ي با هر پيش زمينه و آموزش مي
باش��د .اين كتاب براي تمام كساني كه به صورت
حرفه اي در زمينه س�لامت ورزش��كاران فعاليت
مي كنند مفيد مي باشد.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
چگونه خود را باور كنيم؟

مترجم  :الله دهقاني
اي��ن كت��اب حاوي
برنامه هاي خودياوري
اس��ت ك��ه خوانن��ده
م��ي توان��د آنه��ا را به
طور ف��ردي يا در يك
مجموعه حمايت كننده
گروهي بكار گيرد.
كت��اب ح��اوي 4
بخش اصلي اس��ت و هر بخش مح��دوده متفاوتي
را در بر مي گيرد :
بخش اول (جست و جوي نكات اصلي)  :به توضيح
درباره مفهوم و تأثيرات عزت نفس و چگونگي ايجاد ،
تقوي��ت و از بين رفتن آن مي پ��ردازد .بخش دوم
(ايجاد زمينه براي عمل)  :به توضيح روشهاي اصلي
و راهبرده��اي محافظتي مورد ني��از براي پايه ريزي
برنامه هاي تقويت اين حس مي پردازد .بخش سوم
(برنامه هاي خودياوري)  :به ارائه تمرين هاي عملي
و فهرست هايي مي پردازد كه به فرد كمك ميكنند
تا به بازس��ازي حس خود ارزشمندي تضعيف شده
در خويش بپردازد و آن را در شرايط مساعدي قرار
دهد .بخش چهارم (استفاده از توان و قدرت)  :شامل
تمرين ها و نكاتي اس��ت كه به شما كمك ميكند تا
حس عزت نفس را در ديگران تقويت كنيد.
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سايت پزشكي باليني ،اطالعات جامع و كاملي
از فهرس��ت همايش ها  ،كنگره ها و جلسات در
سال  1393و با موضوعات مختلفي مانند تصاوير
و فيلم هاي پزش��كي و فهرس��ت داروهاي تاييد
ش��ده  2014و بس��ياري از مط��ا لب مفي��د براي
استفاده دانشجويان و پزشكان محترم مي باشد.

بازدید رئیس دانشگاه

از نحوه اجرای برنامه تحول نظام سالمت

رئیس دانش��گاه از تاریخ اج��رای طرح تحول
نظام س�لامت تا کنون به صورت مستمر و روزانه
از رون��د اجرای��ی برنامه تحول نظام س�لامت در
بیمارس��تان های تحت پوشش دانش��گاه به طور
س��رزده بازدید ک��رد .دکتر اعرابی ضمن اش��اره
ب��ه اجرای این برنامه از تاری��خ  93/2/15در کلیه
بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاه افزود:
اجرای  2بس��ته خدمتی این برنامه ش��امل کاهش
میزان پرداختی بیماران بس��تری به میزان ده درصد
و رایگان ش��دن زایمان طبیعی در این بیمارستانها
آغاز شده است.دکتر اعرابی تعداد زایمان طبیعی
در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه را از تاریخ
فوق تا کنون  58مورد اعالم کرد و ابراز امیدواری
کرد ب��ا ارتقاء خدم��ات هتلینگ و بهینه س��ازی
فضای فیزیکی اتاقهای زایمان ،کاهش پرداخت از
جیب مردم به س��وی افزایش میزان زایمان طبیعی
و کاهش چشمگیر عمل سزارین در مراکز دولتی
تحت پوشش دانشگاه گام برداریم.

حيات

خیرساز با حضور رئیس و مسئولین دانشگاه
افتتاح پایگاه بهداشتی طالقانی ّ
این پایگاه
بهداشتی با
اعتباری حدود
 300میلیون
ریال بازسازی
و در اختیار
دانشگاه قرار
گرفته است.

در چهارمین روز از هفته سالمت ،پایگاه بهداشتی
طالقانی اهدایی مادر ش��هید بزرگوار اصغر فخار در
کاشان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان در آیین افتتاح این پایگاه گفت:
پایگاه بهداش��تی طالقانی در س��اختمانی به مساحت

 230متر مربع در دو طبقه توسط حاجیه خانم شرفی
اهداء شده است.
دکتر محمد حس��ین اعراب��ی افزود :ای��ن پایگاه
بهداش��تی ب��ا اعتب��اری ح��دود  300میلی��ون ریال
بازس��ازی و در اختیار دانش��گاه علوم پزشکی قرار
گرفته است.

رئیس دانش��گاه ،با بیان اینکه اهمیت س�لامت بر
کسی پوش��یده نیست و همگان می دانند بهداشت و
سالمت در جوامع بش��ری جایگاه ویژه و اثر بخشی
دارد ،یادآور ش��د :معتقدیم ایران اسالمی در زمینه
بهداش��ت و س�لامت در جهان پیش��رو بوده است و
آموزه های دینی ما در اسالم به این موضوع در کنار
امنیت جامعه تاکید فراوان دارد.
دکت��ر محمدحس��ین اعرابی ،ب��ا تاکید ب��ر لزوم
هم��کاری و مش��ارکت خیری��ن در جم��عآوری
کمکه��ای مردم��ی به حوزه س�لامت ادام��ه داد:
فرهنگس��ازی در جامع��ه در راس��تای جمعآوری
کمکهای مردم��ی ،شناس��ایی اولویتهای حوزه
س�لامت و رتبهبن��دی نیازمندان این ح��وزه باید در
رأس توجهات قرار گیرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان  ،در پایان این مراسم ضمن تقدیر و
تشکر از خانواده این شهید سرافراز اظهار امیدواری
ک��رد :فعالیت های خیرخواهانه در راس��تای ارتقای
سالمت جامعه در منطقه ادامه یابد.

بازدید جمعی از مسئوالن دانشگاه از روند اجرای برنامه تحول نظام سالمت
معاون درمان ،سرپرس��ت دفتر ریاس��ت و روابط
عمومی دانش��گاه ،مدیر و معاون درمان بیمارس��تان
بهشتی از روند اجرای برنامه تحول نظام سالمت در
بیمارستان بهشتی کاشان بازدید کردند.
به گ��زارش وب دا ،این بازدید ب��ه منظور نظارت
بر نحوه صحیح اجرایی ش��دن این طرح و عملکرد
بیمارستان بهشتی کاشان صورت گرفت.
معاون درمان دانشگاه در حین این بازدید ،با اشاره
به اجرای  2بس��ته کاه��ش میزان پرداخت��ی بیماران
بس��تری و رای��گان ش��دن زایم��ان طبیع��ی از تاریخ
 93/2/15اظهار داش��ت :این برنامه دارای هشت بسته
خدمتی و تمامی بیمارس��تان های وابس��ته به وزارت
بهداش��ت را ش��امل می ش��ود.دکتر داوود خیرخواه
گفت :هزین��ه درمان تمام بیماران بس��تری و بیماران
تحت نظر در اورژانس که در بیمارستان بستری باشند
مشمول قانون برنامه تحول نظام سالمت می شوند.
وی ،حض��ور پزش��کان متخص��ص مقی��م در
بیمارستانهای تحت پوشش ،ارتقاء کیفیت خدمات
ویزی��ت در بیمارس��تانها ،ارتقاء کیفی��ت هتلینگ،
حمایت ازمان��دگاری پزش��کان در مناطق محروم،
حمای��ت مالی از بیم��اران صعب الع�لاج ،خاص و
نیازمند و همچنین نظارت بر حسن اجرای این برنامه
را  6بسته خدمتی دیگر این طرح عنوان کرد.
سرپرست دفتر ریاست و مسئول کمیته اطالع رسانی
برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه نیز در این بازدید،
با اش��اره به اینکه در برنامه تحول نظام س�لامت تهیه
ل��وازم پزش��کی و دارو در ص��ورت نی��از از س��وی
بیمارستان انجام می ش��ود ،تصریح کرد :در صورت
درخواست پزشک و طبق ضوابط ابالغی ،بیمارستان

نسبت به تهیه پروتزهای جراحی اقدام خواهد کرد.
دکتر مرتضی پنجه شاهی ادامه داد :افرادی که در
بیمارستان بستری شده و تحت پوشش هیچگونه بیمه
درمانی نیس��تند ،می توانند در حین بس��تری به دفاتر
پیش��خوان بیمه مراجعه و زیر پوش��ش بیمه سالمت
ایرانی��ان قرار گیرند و طبق بس��ته ه��ای خدمتی این
برنامه هزینهای را پرداخت نکنند.
وی ،با بیان اینکه اطالع رس��انی به مردم و بیماران
از نحوه اج��رای طرح و مبلغ تخفیف ارائه ش��ده از
طرح هدفمندی یارانه ها خود س��بب اس��تقبال مردم
از این طرح ش��ده ،خواستار اطالع رسانی و افزایش
آگاهی از طریق اصحاب رسانه شد.

بنابر این گزارش ،در این بازدید صورتحساب های
صادره ب��رای بیماران ترخیص��ی و چگونگی تعامل
سازمان های بیمه گر مورد بررسی قرار گرفت.
این گ��زارش حاکیس��ت ،همچنین این مس��ئولین
ضمن بررس��ی اجرای صحیح طرح ،ب��ا همکاران و
بیم��اران و همراهان آنان گفتگو کردند و از نزدیک
در جریان نحوه ارائه خدمات به بیماران در راس��تای
این طرح ملی قرار گرفتند.
گفتنی است بیماران و همراهان آنها نیز در جریان
این بازدید با اظهار خرس��ندی از کاهش چش��مگیر
س��هم پرداختی بیماران ،رضایت کام��ل خود را از
اجرای برنامه تحول نظام سالمت بیان نمودند.

اولین کانون فرهنگی تخصصی سالمت استان اصفهان در کاشان افتتاح شد
همزمان با هفته س�لامت ،اولین کان��ون فرهنگی
تخصصی س�لامت اس��تان اصفه��ان در کاش��ان با
حضور مدیرکل دفتر کانونهای تخصصی مس��اجد
کش��ور افتتاح شد.به گزارش وب دا ،مدیر کل دفتر
کانونهای تخصصی مس��اجد کشور ،در این مراسم
با اش��اره به ابعاد مختلف جس��می ،روحی روانی و
اجتماعی س�لامت و تأثیرگ��ذاری این ابعاد بر روی
یکدیگر گفت :رشد و تعالی بشر در سایه سالمت و
روح محقق میشود.
محم��د خلیلیان اف��زود :پژوهشها نیز نش��ان داده
بین مفه��وم س�لامت و ارتقای رفتارهای س�لامت
همبستگی وجود دارد که نیازمند مساعدت و تعامل
همه دستگاهها و نهادهای اجرایی است.
خلیلیان  ،با اش��اره به تش��کیل کانونهای تخصصی
سالمت طبق پیگیریهای صورت گرفته از سال 1390
با وزارت بهداشت ادامه داد :تاکنون  9کانون در سطح
کشور فعالیت دارند و دهمین کانون تخصصی سالمت
نیز در شهرستان کاشان افتتاح و آغاز به کار میکند.
مدیر کل دفتر کانونهای تخصصی مساجد کشور،
با اش��اره به فعالیت  631کانون فرهنگی هنری در 22
رشته تخصصی در سطح کشور افزود :از کانون های
تخصصی 10 ،کانون در حوزه سالمت فعالیت دارد.
وی ،خدم��ات س�لامت ،برپایی دوره آموزش��ی
آش��نایی با مفاهی��م ،تربیت مربی س�لامت و تولید
بروش��ورها و نش��ریات تخصصی در حوزه سالمت
را از جمله فعالیت ،طرحها و برنامههای انجام ش��ده
توسط کانونهای حوزه سالمت عنوان کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در
این مراس��م گفت :این کانون به همت دانشگاه علوم
پزش��کی کاشان و با مشارکت س��تاد عالی کانونهای
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انتصابات اردیبهشت 1393
•آق��ای دکت��ر داوود خیرخواه ب��ه عنوان
دبیر ستاد دانش��گاهی برنامه تحول سالمت و
آقای��ان دکتر رض��ا رزاقی و دکتر س��ید امیر
مسعود فرزادفرو دکتر س��ید مهدی موسوی
و دکت��ر مهرداد فرزندی پ��ور و دکتر احمد
خورش��یدی و خانمه��ا معصوم��ه حمزه ای
و ش��هال رفیعی ب��ه عنوان اعضای این س��تاد
ازتاریخ 93/2/10
"•آقایان علیرضا کاشانی نژاد ،مرتضی نادی ،
دکتر مجید اس��ماعیلی و دکتر سید علیرضا
مروج��ی به عن��وان اعض��ای س��تاد اجرایی
برنامه تحول نظام س�لامت دانشگاه از تاریخ
93/2/16
•حج��ت االس�لام والمس��لمین ابوالفضل
جمش��یدی به عنوان عضوش��ورای انضباطی
ب��دوی دانش��گاه از تاری��خ  93/2/15ب��ه
مدت  2سال
•آقای دکت��ر احمد خورش��یدی به عنوان
دبیر کمیته دارو وتجهیزات پزش��کی دانشگاه
و آق��ای دکت��ر داوود آقادوس��ت ب��ه عنوان
عض��و این کمیته ازتاری��خ  93/2/15به مدت
یک سال
•آق��ای دکتر پنجه ش��اهی به عنوان رئیس
کمیت��ه مدیری��ت اطالعات و اطالع رس��انی
برنامه تحول نظام س�لامت دانشگاه ازتاریخ
 93/2/15به مدت یک سال
•آقای دکتر مه��رداد فرزندی پور به عنوان
رئی��س کمیته بیمه و مناب��ع برنامه تحول نظام
سالمت از تاریخ  93/2/15به مدت یکسال
•آقای��ان دکتر س��ید محمد متین��ی  ،دکتر
غالمرضا خس��روی ،دکتر محمد رضا فاضل،
دکت��ر ابوالفض��ل دیگب��ری ،دکت��ر ابراهیم
کوچک��ی ،دکتر محمد رضا ش��ریف ،دکتر
فخاریان ،دکتر محمد حس��ین خیاط کاشانی،
دکترسید امیر مس��عود فرزادفر و سید محمد
بهش��تی وخانمها دکتر منصوره مومن هروی ،
دکترزهرا چیت س��ازیان ،دکتر فریبا رایگان
و دکتر منص��وره صمیمی به عن��وان اعضای
کمیته دارو وتجهیزات پزش��کی دانش��گاه از
تاریخ  93/2/15به مدت یکسال
"•آقایان محسن ادیب حاج باقری  ،محمد رضا
افاضل و خانم معصوم��ه حمزه ای به عنوان
اعضای شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه
از تاریخ 93/2/21
•آقای دکت��ر غالمعلی حمی��دی به عنوان
دبی��ر و عضو کمیت��ه اخالق در پژوهش��های
زیس��ت پزش��کی دانش��گاه و آقای��ان دکتر
مجتب��ی صحت  ،دکتر احم��د طالبیان  ،دکتر
علی صابر ،حجت االس�لام ح��اج حبیب اهلل
یوس��فی و خانمها دکتر اعظ��م مصداقی نیا ،
دکت��ر بتول زمانی ،دکت��ر فاطمه عصاریان و
دکت��ر زه��را واحدپورفرد به عن��وان اعضای
کمیته اخالق در پژوهش��های زیست پزشکی
دانشگاه ازتاریخ 93/2/22
•آقای دکتر رزاقی به عنوان عضو ش��ورای
تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه ازتاریخ
 93/2/ 31به مدت  2سال

بازدید رئیس دانشگاه از نحوه
اجرای برنامه تحول نظام سالمت
در آران و بیدگل

فرهنگی هنری مساجد کشور و دفتر آموزش و ارتقاء
سالمت وزارت بهداشت راه اندازی شد.
دکتر سیّد علیرضا مروجی ،تشکیل کانون فرهنگی
تخصصی سالمت در مس��اجد را ارتباط و همکاری
نزدیک حوزه سالمت و فرهنگ عنوان کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس�لامی شهرستان
کاشان ،نیز در ادامه آموزش را امری مستمر ،جاری
و غیرمقطعی دانست و افزود :ارائه مباحث آموزشی
ب��ه مخاطبان کانون های فرهنگی هنری س�لامت از
جمل��ه اقدام��ات مثبت ،موثر و س��ازنده در افزایش
س��طح معلومات عمومی افراد اجتم��اع و به تبع آن
تقویت فرهنگ و رونق اقتصادی است.
محمد مهدی صباغی ،تاس��یس کانون تخصصی
سالمت در کاشان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
این شهرستان را نیز یکی از این اقدامات ضروری و

تاثیر گذار در افزایش سطح سالمت و ارائه خدمات
پیشگیرانه از بیماری ها عنوان و تصریح کرد :ارتقای
سطح سالمت شهروندان در کاهش بروز بیماری ها
و هزینه ه��ای درمان از مصادیق توس��عه فرهنگ و
اقتصاد مقاومتی است که نقش اثرگذاری در تقویت
فرهنگ و شکوفایی اقتصاد سالمت جامعه دارد.
مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه نیز
در این جلس��ه اظهار داشت :مساجد از ابتدای شکل
گیری اس�لام تاکنون ،نقش بسیار مهم در گسترش
دین اس�لام و تحکیم پایه های اعتقادی ،اجتماعی،
سیاسی و نظامی جامعه داشته اند.
حجت االسالم و المس��لمین علیرضا شاه فضل گفت:
مس��اجد محل تغذیه فکری و معنوی کلیه فعالیت ها می
باش��د و جوانان بایستی در مس��اجد معنویت و دانشهای
مختلف را کسب کنند و آن را در جامعه گسترش دهند.

رئی��س دانش��گاه ،ب��ا حض��ور در بیمارس��تان
سیدالشهداء آران و بیدگل از بخش های مختلف
ش��امل اورژان��س و واحد ترخیص در راس��تای
اجرای برنامه تحول نظام سالمت بازدید کرد.
به گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی ،در دومین
روز از اجرای فاز نخس��ت طرح س��اماندهی نظام
س�لامت ،بر اجرای این برنامه با دقت عمل تاکید
کرد و گفت :برگزاری جلسات متعددی در سطح
دانشگاه ها و وزارت بهداشت ،در راستای آمادگی
اجرای این طرح در بیمارستان ها را داشتیم.
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد :سیاس��تها و
برنامههای اتخاذ شده منش��اً خدمات ارزندهی به
مردم و ارتقای سالمت جامعه شود.

بیمارستان شهید بهشتی کاشان به دستگاه پالسما فرز مجهز شد
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افزایش  20درصدی
تعداد زایمانهای طبیعی در کاشان
رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی کاش��ان گفت :از آغاز برنامه
تحول س�لامت تاکن��ون ،تعداد زایم��ان های
طبیعی در شهرس��تان ه��ای کاش��ان و آران و
بیدگل نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته20 ،
درصد افزایش یافته است.
دکتر محمد حسین اعرابی ،در گفتگو با وب دا
اف��زود :در این مدت  118زایم��ان طبیعی در
بیمارس��تان های شهید بهش��تی کاشان و شهید
رجایی آران و بیدگل انجام گردیده است.
وی ادام��ه داد :از این تع��داد 85 ،زایمان در
مجتمع بیمارس��تانی شهید بهش��تی کاشان و 33
زایمان طبیعی در بیمارستان شهید رجایی آران
و بیدگل انجام گردیده است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اشاره به آغاز
ط��رح تح��ول نظام س�لامت در کش��ور از ۱۵
اردیبهش��ت ماه ،تصری��ح کرد :انج��ام زایمان
طبیعی رایگان در بیمارس��تانهای تحت پوشش
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی
یکی از بس��تههای خدمتی برنامه تحول در نظام
سالمت می باشد.
رئیس دانشگاه ،با بیان اینکه در برنامه تحول
نظام س�لامت در صورتی که به دالیل پزشکی
سزارین انجام ش��ود  ۱۰درصد هزینه جراحی
از بیم��ار اخذ می ش��ود ،ادامه داد :در س��ایر
م��وارد اگر برگه ارجاع از پزش��ک خانواده یا
مراکز روستایی یا کمیته امداد ارائه شود هزینه
درمان بیمار به میزان  ۵درصد کاهش می یابد
و مابقی هزینه درمان از س��وی دولت پرداخت
خواهد شد.
گفتن��ی اس��ت ش��هروندان می توانن��د برای
کسب اطالعات بیشتر درباره این طرح با سامانه
تلفنی  1590یا س��امانه پیام کوتاه  20001590و
همچنی��ن پایگاه اینترنتی برنامه تحول س�لامت
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاش��ان ارتباط برقرار و پاسخ سواالت
خود را دریافت کنند.

ب��ه مناس��بت آغ��از هفت��ه س�لامت ،دس��تگاه
پالس��ما فرز در مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی
کاش��ان راه اندازی ش��د.به گزارش وب دا ،رئیس
دانش��گاه ،با اعالم ای��ن مطلب گفت :این دس��تگاه
ب��ا هزین��ه بالغ ب��ر یک میلی��ارد و دویس��ت میلیون
ریال توس��ط خیّر س�لامت جهت بخش همودیالیز
بیمارستان شهید بهشتی خریداری شده است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اش��اره به عدم معرفی
این خیّر طبق درخواست خود ،خواستار مشارکت بیشتر
خیرین س�لامت منطقه کاشان جهت خرید تجهیزات و
ملزومات پزشکی شد.وی ،با بیان اینکه امکانات موجود
در مراکز بهداش��تی درمان��ی دولتی پاس��خگوی تمام
نیازهای بیماران نمی باشد ،افزود :کمک افرادی که در
امور خیر برای اقش��ار ضعی��ف و بیماران خاص فعالیت
می کنند در این راستا بسیار مثمر ثمر است.
وی ،خرید تجهیزات رادیوتراپی و س��ونوگرافی،
تجهی��زات بخ��ش مراقب��ت ه��ای وی��ژه اطف��ال
 PICU، MRIو  ...را از ملزوم��ات مورد نیاز این
ادامه از صفحه1

دانشگاه برشمرد و کمک در این زمینه ها را باقیات
و صالحاتی بیان کرد که به یادگار باقی می ماند.
دکتر داود خیرخواه معاون درمان دانشگاه ،نیز در
این مراسم تصریح کرد :این دستگاه عوامل بیماریزا
و خطر زا که موجب بروز بیماری و مشکالت برای
فرد شده اند را از سیستم گردش خون خارج ساخته
و به بهبود و سالمتی بیمار کمک می کند.
ف��وق تخصص کلیه و مس��ئول فنی بخ��ش دیالیز
دانشگاه گفت :دستگاه پالسما فرز جز دستگاههای
ج��دا کننده ( )Apheresisاس��ت ک��ه خارج از
بدن انسان بوس��یله تکنیک های جدا سازی ،اجزای
پالسما را جدا می کند.
دکت��ر علیرضا س��لیمانی ،با اش��اره به اثربخش��ی
مص��رف داروها با اس��تفاده از این دس��تگاه افزود:
ع��دم رد پیوند عمل کلیه ،اس��تفاده در بس��یاری از
بیم��اری های ایمونول��وژی ،روماتولوژی ،مفصلی،
خونی و مغز و اعصاب از جمله کاربردهای دستگاه
پالسما فرز است.

کار بزرگی در حوزه سالمت در حال اتفاق است و برکاتش به تدریج مشخص می شود

وزیر بهداش��ت گفت :کار خیلی بزرگی درحوزه
سالمت در حال اتفاق است و به تدریج مشخص می
ش��ود که تصمیمات دولت که مورد حمایت مجلس
و کل نظام بوده ،چه برکاتی می تواند داشته باشد
ب��ه گ��زارش وب دا ،وزیر بهداش��ت در اجالس
روسای دانش��گاههای علوم پزشکی پیرامون ارزیابی
و پایش عملک��رد دانش��گاهها در زمینه طرح تحول
س�لامت ،گفت :اجرای موف��ق اولین ف��از از طرح
تحول نظام س�لامت جای تقدیر و تش��کر از پرسنل
جامعه پزش��کی بویژه فعاالن دانش��گاه ه��ای علوم
پزشکی و ش��بکه های بهداشتی دارد .چرا که حسن
برخ��ورد و توجه آنها در قال��ب اجرای صحیح این
طرح در جهت اقبال و اس��تقبال مردم بس��یار کمک
کننده بود.
به گفته دکتر سید حسن هاشمی کار خیلی بزرگی
در حال اتفاق اس��ت و ش��اید تا االن کمتر به ارزش
های آن پی برده باش��یم .به تدریج مشخص می شود
که تصمیمات دولت که مورد حمایت مجلس و کل
نظام بوده ،چه برکاتی می تواند داشته باشد.
وزیر بهداش��ت اذعان کرد :از روسای دانشگاه های
علوم پزش��کی می خواهم که از نمایندگان اس��تان ها
جهت سرکش��ی ،بازدی��د و حضور در بیمارس��تان ها
دعوت به عمل بیاورند .این حرکت برای مردم آرامش
بخش است و اشکاالت را به ما یادآوری می کند.
دکتر هاش��می اضافه کرد :برخ��ورد با تخلفات و

نظارت مداوم باید به شدت پیگیری شود و رضایت
مردم را به همراه داش��ته باش��د .رس��انه ها به عنوان
نماینده حقوق مردم  ،انتظار این نظارت ها را دارند.
وی با اش��اره به تقدیر و تش��کر اعضای دولت از
اقدام��ات انج��ام ش��ده در قالب طرح تح��ول نظام
سالمت گفت :مقرر ش��ده که با حضور معاون اول
رییسجمهور هر دو هفته یکبار جلس��های تش��کیل
ش��ود و تحت نظر معاون اول هماهنگیهای الزم با
سایر دس��تگاهها و وزارتخانهها جهت اجرای هرچه

برگزاری چهارمین جشنواره منطقی دارو در دانشگاه

موفقتر این طرح صورت گیرد.
وزیر بهداش��ت گفت :قیمت گ��ذاری تجهیزات
پزش��کی به وزارت بهداشت واگذار شده و این کار
کمی نیس��ت و در سامان بخشی به وضعیت نابسامان
موجود بسیار موثر است.
به گفته دکتر هاش��می تعرفه ه��ای بخش دولتی
و خصوصی نیز روز چهارش��نبه در هیات دولت به
تصویب رس��ید .انتظار داریم با اجرایی ش��دن سایر
بس��ته های خدمت��ی در ماه های آین��ده بخصوص
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بازدید کارشناسان معاونت

تحقیقات فناوری وزارت بهداشت
از مراکز تحقیقاتی دانشگاه

جمعی از کارشناسان و نمایندگان معاونت
تحقیقات فناوری وزارت بهداش��ت درمان
و آم��وزش پزش��کی از مراک��ز تحقیقاتی
فیزیولوژی و علوم تشریح دانشگاه روز سه
شنبه مورخ  93/2/9بازدید کردند.
به گ��زارش وب دا ،دکتر حمیدی معاون
پژوهش��ی دانش��گاه ،در این نشست ضمن
خیر مق��دم به میهمانان ،گزارش��ی کلی از
برنامه ه��ای تحقیقاتی و روند روبه رش��د
فعالیت های پژوهش��ی دانش��گاه طی چند
سال اخیر ارائه داد.
دکتر محمود س�لامی سرپرس��ت مرکز
تحقیقات فیزیولوژی دانش��گاه ،نیز در این
بازدید به ارائه گزارش عملکرد پنج س��اله
اول ،برنام��ه اس��تراتژیک پنج س��اله دوم،
معرفی مرکز ،اعضای ش��ورای پژوهشی و
امکانات و تجهیزات این مرکز پرداخت.
دکت��ر حس��ین نیک��زاد سرپرس��ت مرکز
تحقیق��ات علوم تش��ریح نی��ز در ادامه این
بازدید ،گزارشی از عملکرد پژوهشی ،طرح
های تحقیقاتی ،برنامه استراتژیک و امکانات
آزمایشگاهی این مرکز را ارائه کرد.
ای��ن گزارش حاکیس��ت ،کارشناس��ان
و نماین��دگان معاونت تحقیق��ات فناوری
وزارت بهداش��ت نیز در پایان ،از امکانات
ازمایش��گاهی و توانمندی های پژوهش��ی
ه��ر دو مرک��ز و مرکز پ��رورش حیوانات
آزمایشگاهی بازدید کردند.

اهمیت جایگاه

روابط عمومی

جهارمین جشنواره منطقی دارو در دانشگاه روز پنج شنبه مورخ  93/2/4برگزار شد.به گزارش وب دا ،معاون
غذا و دارو دانشگاه گفت :مصرف صحیح دارو نیازمند آموزش و فرهنگ سازی به ویژه از دوران کودکی است.
دکتر احمد خورشیدی در چهارمین جشنواره مصرف منطقی دارو در دانشگاه با اشاره به نامگذاری سال جاری
توس��ط مقام معظم رهبری (مدظل��ه العالی) با عنوان « اقتصاد ،فرهنگ با ع��زم ملی و مدیریت جهادی» گفت:
فرهنگ س��ازی مصرف منطق��ی دارو ،عزم ملی متولیان این امر به ویژه اداره آم��وزش و پرورش را می طلبد.
وی ،با اش��اره به ابالغیه مقام معظم رهبری در حوزه س�لامت ،افزود :فرهنگ سازی در این راستا نیازمند عزم
عمومی و مدیریت جهادی اس��ت.وی تصریح کرد :پزشکان از طریق تجویز منطقی دارو ،داروسازان در توجه
به داروهای عرضه شده و بیماران از راه آموختن فرهنگ مصرف منطقی دارو سه ضلع عمده امر فرهنگ سازی
مصرف درست دارو را تشکیل می دهند.
دکتر خورشیدی تصریح کرد :ایران در زمینه نانو ،زیست فناوری و پزشکی جزء  10کشور اول جهان است
و این درحالی است که متاسفانه در زمینه مصرف دارو نیز در منطقه مقام دهم و در جهان مقام بیستم را دارد.
وی اب��راز امیدواری کرد :با توجه به برنامه ریزی و خدمات صورت گرفته توس��ط کارشناس��ان این امر در
معاون��ت غذا و دارو و همکاری صمیمانه متولیان ذیربط به ویژه اداره آموزش و پرورش و دانش آموزان فهیم
در این امر با تالشی جدی کار کنیم.
مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه نیز در این مراسم ضمن اشاره به نامگذاری هفته سالمت با عنوان
«یک عمر سالمت با خود مراقبتی» اظهار داشت :نبایستی خود مراقبتی را با خود درمانی اشتباه گرفت.
دکتر محمد حس��ین خیاط کاش��انی ،هدف از اجرای طرح مصرف منطقی دارو را وضعیت نابسامان دارویی
حاکم بر کش��ور عنوان کرد و گفت :ایران جزء کش��ورهای پر مصرف دارو می باشد که عدم فرهنگ سازی
مصرف منطقی دارو علت این امر است.
دکتر خیاط کاش��انی تصریح کرد :فرهنگ سازی در این راس��تا باید از سنین پایین به ویژه از دانش آموزان
مقطع ابتدایی ش��روع ش��ود.گفتنی اس��ت چهارمین جش��نواره یک روزه مصرف منطقی دارو به مناسبت هفته
سالمت و با حضور  800نفر از دانش آموزان و مربیان مدارس کاشان و مسئوالن آموزش و پرورش و دانشگاه
روز پنج شنبه مورخ  93/2/4در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد.

قیمت گذاری بس��ته ویزی��ت و مان��دگاری
پزش��کان در مناط��ق محروم،
تجهیزات
دریافته��ای غیرقانون��ی ت��ا
پایان س��ال در تمام اس��تانها
پزشکی
برچیده شود.
به وزارت
وی اف��زود :در بس��تههای
بهداش��تی ط��رح تح��ول باید
بهداشت
پزش��کان عموم��ی را دعوت
واگذار شده کرده و اطالعرسانیهای الزم
به آنها داده شود.
و این کار
دکتر هاشمی درباره هتلینگ
کمی نیست
بیمارستانی و همچنین تجهیزات
و در سامان و امکان��ات مورد نی��از در این
بخش نیز گفت :مقرر ش��ده که
بخشی به
تا پانزده��م خردادماه تجهیزات
وضعیت
و امکان��ات مورد نی��از در این
بخش نیازسنجی شده و ارقامی
نابسامان
که به هر دانشگاه باید اختصاص
موجود بسیار داده شود ،مشخص شود.وی از
موثر است .روس��ای دانش��گاههای عل��وم
پزش��کی خواس��ت که موارد و
مشکالت مربوط به اجرای طرح
تح��ول س�لامت را ب��ه وزارت
بهداشت منعکس کنند تا مورد
پیگیری قرار بگیرد.

در عصر ارتباطات
و در دورانی که
اطالعرسانی

در همه عرصهها
پیشتاز است،

دوچندان شده

است به گونه ای که
موفقیت سازمانها،

ادارات و شرکتها و

دوامشان در عرصهها
و فعالیت های

تخصصی به عملکرد
روابط عمومیهای

آنها وابسته است.

ن��ام گ��ذاری  27اردیبهش��ت م��اه ،روز ارتباط��ات و روابط
عموم��ی ،ارج نهادن ب��ه فعالیتی الزم و ضرورتی س��ازمانی در
عرص��ه اجتماعی اس��ت.امروزه توس��عه رواب��ط عمومی برای
تروی��ج فرهنگ ارتباطات و گس��ترش ف��نآوری اطالعات در
جامعه ضروری اس��ت و این امر زمانی تحقق مییابد که روابط
عمومیها متکی بر علم و دانش و با اس��تفاده از شیوههای علمی
و هنری در پی اطالعرس��انی به مردم و اطالعیابی از آنان برای
ترویج روح و فلسفه روابط عمومی اهتمام ورزند.
بنابرای��ن اهمیت جای��گاه روابط عمومی در عص��ر ارتباطات
و در دورانی که اطالعرس��انی در همه عرصهها پیش��تاز اس��ت،
دوچندان ش��ده است به گونه ای که موفقیت سازمانها ،ادارات
و ش��رکتها و دوامشان در عرصهها و فعالیت های تخصصی به
عملکرد روابط عمومیهای آنها وابسته است.
رواب��ط عمومی به عنوان رابط و حلقه اصلی اتصال مردم به
دستگاه ها ،از یک س��و ،تالش می کند تا مردم به راحتی در
جریان اخبار و عملکرد دس��تگاه ها و س��ازمان ها قرار گرفته
و در برابر نظرات ،پیش��نهادات و نقد افکار عمومی پاسخگو
باش��د و از س��وی دیگر با انعکاس به موقع مسائل ،مشکالت،
کاستی ها و نیازهای مخاطبین ،مدیران را در اتخاذ تصمیمات
صحیح و راه گش��ا و حل مشکالت جامعه یاری نماید .براین
اس��اس ،روابط عمومی هنر خدمت به م��ردم و هنر برقراری
تعام��ل و ارتباط موثر و دو س��ویه ای اس��ت ک��ه بهره مندی
شایس��ته از آن ،بهبود و ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم
و افزایش مش��ارکت عمومی و نش��اط و امید در جامعه را به
همراه خواهد داشت.
ام��روز روابط عموم��ی نه به عن��وان یک س��امانه فرعی
تشریفاتی و حتی اجرایی بلکه به عنوان یک سامانه مشورتی
و مدیریت��ی و ب��ه عنوان عنص��ر اصلی در سیاس��تگذاری و
هدایت س��ازمان ها جایگاه ویژهای دارد و بدون ساماندهی
اطالع��ات و آگاه��ی از فرآینده��ای ج��اری در الیههای
مختلف درونس��ازمانی و برون سازمانی هیچ سازمانی قادر
به حرکت آگاهانه و توأم با تس��لط ب��ر محیط و حرکت به
سوی اهداف عالی خود نیست.
اینجان��ب ،فرارس��یدن روز ارتباطات و رواب��ط عمومی را به
تمامی دست اندرکاران و همکاران ساعی و پرتالش این عرصه
تبری��ک گفت��ه و برای یکای��ک ایش��ان آرزوی دوام توفیق و
پیروزی دارم.
علیرضا کاشانی نژاد -مسئول روابط عمومی دانشگاه

