
منص��ف، انتقادپذیر، 
خود متکی و با حس 
نیاز  به سرزمین  تعلق 

داریم.
مرک��ز  رئی��س 
نخبگان  هم اندیش��ی 
کشور،  دانشگاه های 
از دروغ ب��ه عن��وان 
یک��ی از آف��ات در 
س��بک  و  زندگ��ی 
و  ب��رد  نام  زندگ��ی 
تصری��ح ک��رد: تروی��ج دروغ به عن��وان یک آفت 
انکارناپذیر در جامعه اس��امی م��ا بروز کرده و این 

یکی از آسیب های سبک زندگی است.
س��اداتی نژاد، با تأکید بر لزوم آم��وزش و تربیت 
فرهنگی، برای رس��یدن به س��بک زندگی اسامی، 
ادامه داد: آموزش در جامعه اسامی وجود دارد اما 
آموزش های ما متناس��ب با فرهنگ جامعه اس��امی 

نیست.
وی با اش��اره به وجود برخ��ی خألهای موجود در 
سیس��تم آم��وزش و پرورش از جمل��ه آموزش های 
علمی، بیان داشت: عدم ثبات در کار آموزش یکی 
از مهم تری��ن خأله��ا و کمبودهای موج��ود در این 

عرصه است.                                       ادامه در صفحه 8
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رئیس دانشگاه عنوان کرد:

تجاری سازی طرح های تحقیقاتی از مهم ترين اولويت های دانشگاه

استفاده از جوانان نخبه بهترين راهکار قطع ايادی استکبار از سرزمین مجازی بیمارستان متینی کاشان موفق به اخذ گواهینامه سیستم مديريت يکپارچه شد

 نشست رئیس دانشگاه
  با مجريان سیستم

حسابداری تعهدی

نخستین عمل
پیوند قرنیه چشم

در کاشان انجام شد

تمامی
مراکز طب سنتی

کاشان فاقد مجوز هستند

ايندکس شدن مجله
 Archives Of Trauma Research

pubmedدانشگاه در

چگونه
با دروغگويی کودک

برخورد کنیم؟

مرحله دوم طرح نهضت 
قرآن آموزی ويژه کارکنان 

دانشگاه آغاز شد

 آموزش بهترين
 راهکار پیشگیری از بیماريها 

محسوب می شود

معاون س��ابق مرکز رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی گفت: اس��تفاده از توان و 
ظرفیتهای جوانان نخبه بهترین راهکار قطع ایادی استکبار از سرزمین مجازی ایران است.

روح ا.. مؤمن نسب در نشست تأثیر شبکه های اجتماعی بر بنیان خانواده در دانشگاه افزود: قطعاً فیلترکردن 
این سایت ها مشکلی را حل نمی کند، بلکه از عمق فاجعه می کاهد و می توان به عنوان یک راه کار مکمل 

به آن نگاه کرد، اما راه درست آن است که بر توان داخلِی جوانان نخبه ایرانی تکیه و تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: س��ایت فیسبوک یک شبکه پیچیده صهیونیستی است که وظیفه کنترل افکار و تغییر 
رفتار کاربران را بر عهده دارد، چنانچه مارک زوکربرگ، رئیس و مؤس��س فیسبوک بارها توسط رژیم 

صهیونیستی به عنوان تأثیرگذارترین صهیونیست جهان انتخاب شده است.
معاون س��ابق مرکز رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی، در خصوص حضور کاربران 
ایرانی در فیس��بوک بر اساس گزارش مش��هور »World map of social networks«که تنها گزارش 
قابل اتکای بین المللی برای بررس��ی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف به حساب 
می آید اشاره کرد و ادامه داد: فیسبوک در چند دوره شش ماهه متوالی از جمله شش ماه نخست سال جاری 
میادی، نتوانسته است در میان ایرانی ها محبوب شود یعنی در ایران کاربران کلوب بیشتر از فیسبوک هستند.

این کارش��ناس فضای مجازی، اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی داخلی برای جلوگیری از فرار مغزها، 
طراحی شبکه ها بر اساس نیاز جوانان و فرهنگ سازی در این زمینه را از جمله راهکارهای مورد نیاز برای 

برون رفت از خطرات پیش بینی شده دشمن در فضای مجازی برشمرد.

نخس��تین  ب��رای 
بار در ش��مال استان 
اصفه��ان، کلینی��ک 
ف��وق  و  تخصص��ی 
تخصص��ی امام رضا 
تشخیص  جهت  )ع( 
در  پس��تان  س��رطان 
اندازی  راه  کاش��ان 

می شود.
به گزارش وب دا، 
مدی��ر عام��ل مجمع 

خیّرین س��امت دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان با 
اعام این مطلب، در نشس��ت شورای اطاع رسانی 
خیّرین سامت گفت: با توجه به افزایش افراد مبتا 
به سرطان س��ینه و کاهش سن ابتاء به این بیماری، 

راه اندازی این کلینیک ضروری است.
دکتر حس��ین نیکزاد اف��زود: ای��ن کلینیک 100 
 درص��د خیّرس��از ب��ه هم��ت خیّ��ر س��امت حاج 
حبیب ا... گلش��ن و پس��ران با بی��ش از 20 میلیارد 
ریال هزین��ه و زیر بنای 1250 مترمربع در مجاورت 

بیمارستان شبیه خوانی کاشان احداث می گردد.
وی، پیش��گیری، شناس��ایی و غربالگ��ری زن��ان 
مستعد به سرطان پستان را هدف کلی از راه اندازی 
کلینیک تخصصی و ف��وق تخصصی امام رضا )ع( 

مرک��ز  رئی��س 
هم اندیش��ی نخبگان 
کشور  دانشگاه های 
و  آموزش  ل��زوم  بر 
فرهنگ��ی،  تربی��ت 
ب��ه  رس��یدن  ب��رای 
زندگ��ی  س��بک 
کشور  در  اس��امی 

تأکید کرد.
 به گزارش وب دا، 
حج��ت  االس��ام 

و المس��لمین س��ید مهدی س��اداتی نژاد در مراس��م 
هم اندیش��ی اس��اتید و نخبگان دانش��گاه ب��ر ایجاد 
س��بک زندگی اس��امی در جامعه تأکی��د کرد و 
گف��ت: کتاب ه��ای حلیةالمتقین عامه مجلس��ی، 
محجةالبیض��اء فی��ض کاش��انی، آداب المتعلمی��ن 
خواجه نصیرالدین طوسی و... از جمله پشتوانه های 
بس��یار قوی برای س��بک زندگی اسامی در کشور 
اس��ت اما این نوع سبک زندگی اس��امی تاکنون 

پیاده نشده است.
وی، بر آسیب شناسی سبک زندگی ایرانی تأکید 
کرد و افزود: برای عمل به س��بک زندگی اسامی، 
به یک ایرانی جدید وظیفه ش��ناس، پرکار، متدین، 
قدرش��ناس، مسئولیت پذیر، خودش��ناس، کم ادعا، 

برای نخستین بار در استان اصفهان، بیمارستان متینی کاشان موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه 
)IMS( در بین بیمارس��تان های دانش��گاهی گردید. به گزارش وب دا، رئیس بیمارستان متینی کاشان با اشاره 
به این مطلب گفت: سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( شامل استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001، استاندارد 

زیست محیطی ISO14001واستاندارد ایمنی محیط کار و بهداشت حرفه ایOHSAS18001  است.
دکتر حس��ن فرجی پور افزود: کاهش دوباره کاری و ش��کایات مش��تری، بهبود فرآیند ها، بهبود ارتباطات 
داخل س��ازمانی و افزایش رضایت مراجعین از مزایای ISO9001 و حفظ و ارتقای س��طح سامت جسمانی، 
روانی و اجتماعی کارکنان، توجه به پیش��گیری از حوادث ناش��ی از کار، افزایش حس مش��ارکت و وفاداری 
کارکنان در س��ازمان، ارتقای به��ره وری و کارآیی کارکنان از طریق توجه به مس��ائل ارگونومیک و عوامل 

روانی از مهم ترین مزایای OHSAS 18001  است.
وی، ایجاد منطقه ای پاک و بدون آلودگی های زیس��ت محیطی، کاهش آلودگی های س��معی،بصری و 
محیطی، بهینه سازی مصرف انرژی و منابع، حفاظت و توسعه مطلوب فضای سبز، پیشگیری از آلودگی های 
 زیس��ت محیطی و بهره گیری از روش��های نوین بازیافت مواد را از مزایای سیس��تم مدیریت زیس��ت محیطی
 ) ISO 14001 ( برش��مرد. رئیس بیمارس��تان متینی کاش��ان، با اشاره به ش��روع مراحل اجرایی این پروژه از 
ابت��دای مردادماه 1392 و انجام دو دوره ممیزی داخلی تصریح ک�رد: ممیزی نهایی با حضور ممیزین خبره از 
ش��رکت IMQ در تاریخ 1392/10/1 انجام گرفت و این بیمارستان بدون انجام پیش ممیزی موفق به کسب 

این گواهینامه شد. 

تصریح  و  برش��مرد 
اقدامات  انجام  کرد: 
و  آموزشی  درمانی، 
اهداف  از  تحقیقاتی 
دیگ��ر فعالی��ت این 

کلینیک است.
دکتر حسین نیکزاد 
، با اشاره به پیشرفت 
ای��ن  درص��دی   40
 کلینیک تخصصی و 
ادامه  تخصصی  فوق 
داد: کار س��فت کاری این پروژه تا پایان سال جاری 

به پایان خواهد رسید.
مدی��ر عامل مجمع خیّرین س��امت دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی 
کاش��ان ، با اش��اره به س��اخت ای��ن کلینیک در 
چهار طبقه یادآور شد: طبقه اول این پروژه برای 
نصب دس��تگاه ه��ای تش��خیصی، ماموگرافی و 
رادیولوژی، طبقه دوم شامل اتاق های جراحی و 
عمل، جراحی سرپایی و نمونه برداری پاتولوژی 
و آس��یب شناس��ی و دو طبقه بع��دی نیز جهت 
برگ��زاری کاس های آموزش��ی، فعالیت های 
تحقیقاتی و ویزیت بیماران توس��ط پزش��کان و 
متخصصان می باشد.                         ادامه در صفحه 4

کلینیک فوق تخصصی تشخیص سرطان پستان در کاشان احداث می شود تربیت فرهنگی الزمه رسیدن به سبک زندگی اسالمی است
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ادامه در صفحه 2

رئیس اورژانس کشور :

سوانح رانندگی در ايران 
هر 30 دقیقه يک قربانی می گیرد

رئیس اورژانس کشور گفت: سوانح رانندگی در 
ایران هر 30 دقیقه یک قربانی می گیرد.

به گ��زارش وب دا، دکتر محمد تقی طالبیان روز 
شنبه مورخ 92/10/7 در حاشیه بازدید از بیمارستان 
ش��هید بهشتی کاش��ان افزود: تعداد تلفات حوادث 
رانندگی شهری و جاده ای در سال گذشته بیش از 
19 هزار نفر بوده که این رقم به نس��بت سال 1384، 

9 هزار نفر کاهش یافته است.
وی، می��زان حوادث ترافیک��ی را غیرقابل قبول 
دانست و گفت: 15 تا 20 برابر آمار کشته شدگان 
را مصدومان حوادث رانندگی در برمی گیرند که 
هزینه بس��یار باالیی به بخش درمانی کش��ور وارد 

می کند.
رئیس اورژانس کش��ور، هزینه حوادث رانندگی 
را در س��ال گذش��ته 11 هزار میلیارد ری��ال عنوان 
کرد و افزود: یکی از اولویت های س��امت کشور 

کاهش حوادث ترافیکی است.
دکتر طالبیان تاکید کرد: کاهش حوادث ترافیکی 
نیازمند همکاری و مشارکت سازمان های مربوطه در 
 راستای افزایش تعامل برای اجماع در تصمیم گیری

 و استفاده از منابع یکدیگر است.
رئیس مرکز فوریت های پزش��کی خاطرنشان 
ک��رد: اکن��ون 2100 پای��گاه اورژانس ش��هری 
وجاده ای ب��ا 15 هزار نیرو ب��رای ارائه خدمات 
به هموطنان فعال هس��تند که از این تعداد 1250 

پایگاه جاده ای است.
دکتر س��ید محمد حسین مکی، تعداد آمبوالنسها 
در سراس��ر کش��ور را 3100 دس��تگاه ب��ا امکانات 
احی��ا و انتقال مناس��ب بیمار عنوان ک��رد و گفت : 
برای توس��عه کیفیت در کنار کمیت، تکنیسینهای 
ای��ن مرکز از بی��ن اف��راد کاردان و کارش��ناس با 
 توانای��ی نحوه برخ��ورد روانی و جس��می با بیمار

 انتخاب می شوند.
این گزارش حاکیس��ت، رئیس اورژانس کشور 
در س��فر به کاش��ان از مرک��ز مدیری��ت حوادث 
و فوریته��ای پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان، اورژانس پرتوی 
و اورژانس های بیمارس��تانی ش��هید بهشتی کاشان 

بازدید کرد. ادامه در صفحه3   ادامه در صفحه 2   
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تجاری سازی طرح های تحقیقاتی از مهم ترين اولويت های دانشگاهمعرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگي:  

محمد خبازی 
تاريخ تولد: 1348

سال استخدام: 
1368

شغل مورد تصدي : 
حراس��ت  سرپرس��ت 

دانشگاه
آخرين مدرك تحصيلي: لیسانس علوم اجتماعی 

نوع ايثارگري : جانباز 30 درصد  
مدت خدمت در جبهه:  27 ماه 

سوابق اجرايي:
- واحد آموزش دانشگاه به مدت2 سال  

- بایگانی ودبیرخانه دانش��کده پرستاری ودانشکده 
پزشکی به مدت 2 سال 

- اداره ارزشیابی دانشگاه به مدت 2 سال
- مس��ئول دفت��ر و عضوگروه تحقی��ق هیات بدوی 

رسیدگی به تخلفات اداری به مدت 10 سال
- مس��ئول دفتر هس��ته تحقیق نظر دهی دانش��گاه به 

مدت 5سال
- کارمند حراست از سال 73 تا 88

-سرپرست حراست دانشگاه از سال 88 تاکنون
خاطره:

- پیکر یکی از س��نگر سازان بی سنگر که در منطقه 
 فاوش��هید ش��ده بود را ب��ا کمک حاج آقا ش��اه حمزه 
)رانن��ده آمبوالنس( عق��ب آمبوالنس گذاش��تیم تابه 
پش��ت جبهه منتقل گردد. درمسیر جاده آبادان به اهواز 
در حال حرکت بودیم که ناگهان ماش��ین روی جدول 
رفت ، درب عقب باز شد و پیکر شهید از ماشین خارج 
شد، بعد از اینکه راننده توانست ماشین را به حالت اول 
برگرداند، شهید را مجدداً در جای خود قرار داده و به 

حرکت خود ادامه دادیم.
 - در یکی از روزها، یکی از همرزمانم ) اهل ابوزید آباد(
 در موقعیت نبود، س��راغش را گرفتیم ولی هیچ کس از او 
خبر نداش��ت ، همگی جویا شده و او را با صورتی سیاه  بر 
روی لودر یافتیم و فکر کردیم که ایشان شهید شده است، 
وقتی دقت کردیم دیدیم که ایشان زنده است ولی از فرط 
خستگی علیرغم وجود سر و صدای زیاد لودر خواب رفته 
و در حین انجام کار به دلیل پاره شدن شیلنگ جک لودر، 
روغن روی صورتش ریخته اس��ت ومتوجه نش��ده است. 

وسیاه شده واو را بیدار کردیم.

پیام تسلیت

رئیس دانش��گاه گفت: تجاری س��ازی طرح های 
تحقیقات��ی و تبدی��ل ایده به محص��ول از مهم ترین 

اولویت های پژوهشی دانشگاه است.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی 
در جمع روس��ای مراکز تحقیقاتی دانش��گاه افزود: 
پژوهش آینده کش��ور را تضمین می کند و تقویت 
هرچه بیش��تر همکاری ها میان صنعت با دانش��گاه و 

مراکز تحقیقاتی زمینه ساز پیشرفت و توسعه است.
 دکت��ر اعراب��ی تصریح کرد: می توان با اس��تفاده 
بهین��ه از امکانات و تجهیزات موجود در دانش��گاه، 
شناس��ایی توانمندی ها و تاسیس شرکت های دانش 

بنیان بر محدودیت ها غلبه کرد.
وی، تاسیس شرکت های دانش بنیان را زمینه ساز 
ایجاد اشتغال و پایه و اساس خروج از محدودیتهای 

فعلی جامعه عنوان کرد.
رئی��س دانش��گاه، همچنین بر ل��زوم تدوین برنامه 
اس��تراتژیک و عملیات��ی ب��رای مراک��ز تحقیقاتی، 
ش��رکت اعض��ای هیات علم��ی و پژوهش��گران در 
جش��نواره های مطرح کش��وری، برگزاری ژورنال 
کاب ب��ه ص��ورت هفتگ��ی در راس��تای ارتق��ای 
اطاع��ات علمی، تهی��ه بانک اطاعات��ی از نیروی 

انسانی و تجهیزات پژوهشی دانشگاه تاکید کرد.

  مدی��ر، اعض��اء و کارکن��ان هس��ته گزین��ش 
همچنین با مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه دیدار نمودند.
حجت االس��ام و المس��لمین علیرضا شاه فضل 
ضمن تبری��ک و تهنیت امامت و والیت حضرت 
ام��ام عصر )ع��ج( اظهار داش��ت: ماهیت ش��غلی 
گزینش، حس��اس و ظریف و در عین حال سخت 

و دشوار است.
حجت االسام و المسلمین شاه فضل، با اشاره 
به اینک��ه کار گزینش به نوعی فعالیتی تربیتی و 
اصاحی اس��ت، ادامه داد: یکی از رسالت های 
م��ا اصاح اف��راد اس��ت و از عملک��رد خوب 
 و موفقی��ت های هس��ته گزینش در این راس��تا 

تقدیر می شود.
 وی، ب��ا اش��اره ب��ه تعبیر مق��ام معظ��م رهبری 
)مدظل��ه العال��ی( در خصوص تبیین روش��ن افق 
کشور گفت: بنده هم این اعتقاد را دارم که آینده 
کشور روش��ن و امیدوار کننده است و در تاریخ 
اس��ام از زمان صدر اس��ام تا به ام��روز در هیچ 

 زهره آذر باد مدیر امور پژوهش��ی دانش��گاه، نیز 
گزارشی مبسوط از نحوه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی 
مطابق با دس��تور العمل ارسالی از معاونت تحقیقات 
و فناوری برای روسا و کارشناسان مراکز تحقیقاتی 

دانشگاه ارائه کرد.
مراک��ز  روس��ای  حاکیس��ت،  گ��زارش  ای��ن   

برهه ای مثل زمان فعل��ی اینقدر آدم های خوب و 
با س��واد نداشته ایم و آنچه که مش��اهده می  شود 

حاصل 1400 سال دینداری مردم است.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

تحقیقاتی دانش��گاه ضمن ارائه گ��زارش از فعالیت 
 نُه ماه��ه مراکز، نقطه نظرات خود را در زمینه ارتقاء 

فعالیت های مراکز تحقیقاتی بیان کردند.
گفتنی است نشست روس��ای مراکز تحقیقاتی در 
راس��تای تبادل نظر، ارائه گ��زارش عملکرد و نحوه 

امتیاز دهی به مراکز در سال آتی، تشکیل شد.

دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان  افزود: ما در یک 
میدان مبارزه هس��تیم از یک طرف در برابر دشمن 
درون��ی و نفس ام��اره و از طرف دیگر دش��منان 

بیرونی و خارجی قرار داریم.

 درود و رحمت خدا به روح عزيـزان سفرکرده
 به جوار حضرت حق 

همكاران ارجمند:
آقايان حس�ين بيغم ، مهندس محمد مهتدی 
و محمد علی سودايیکه در غم از دست  دادن 

پدر به سوگ نشسته اید.
 آقای احسان صالحیکه در غم از دست  دادن

 همسر گرامی تان به سوگ نشسته اید.
 آقاي�ان دکت�ر حاج�ی زاده، عل�ی عرف�ان، 
مهدی خوش چش�م، حجت اله جوادی و خانم 
اقدس شيخی که در غم  از دست دادن عزیزانتان 

به سوگ نشسته اید.
  رواب�ط عمومي دانش�گاه علوم پزش�كی کاش�ان 
درگذش�ت عزيزانت�ان را تس�ليت عرض نم�وده،از 
درگاه خداون�د مّنان براي آن مرحومان آمرزش و 

براي شما صبر و شكيبايي مسئلت دارد.

نخستین دوره مسابقات پیشکسوتان 
والیبال بانوان در شهرس��تان کاشان با 
حضور 8 تیم پیشکسوت برگزار شد.
از  ه��دف  دا،  وب  گ��زارش  ب��ه 
برگ��زاری ای��ن دوره از مس��ابقات، 
گس��ترش فرهن��گ ورزش در بی��ن 
بانوان و اس��تعدادیابی تیم منتخب از 

بین تیم های پیشکسوت بود.
در این دوره مس��ابقات ، تیم های 
بانوان دانشگاه  پیشکس��وت والیبال 
عل��وم پزش��کی، تأمی��ن اجتماعی، 
ش��هرداری، مخاب��رات ،کتابچ��ی، 
ایث��ار، آس��مان و کوث��ر حض��ور 
داش��تند که تیم »کوث��ر« قهرمان و 

اولین نشس��ت کارگروه تخصصی 
بهداش��ت و درمان شورای هماهنگی 
ب��ا  شهرس��تان  بح��ران  مدیری��ت 
عل��وم دانش��گاه  رئی��س   حض��ور 
بهداش��تی  خدم��ات  و  پزش��کی   
 درمانی کاشان و سایر اعضا با هدف 
آش��نایی ب��ا وظایف و بی��ان اهداف 

برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، دکت��ر اعرابی 
رئیس دانش��گاه، خواستار ارائه نقاط 
ضعف و قوت دس��تگاه های اجرایی 
عض��و در زم��ان بحران ب��ه دبیرخانه 

کارگروه شد.

تمامی مراکز طب سنتی کاشان فاقد 
مجوز هستند

دکتر اعرابی با گزينشگران دانشگاه 
ديدار کرد

مع��اون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان 
گفت: تمامی مراکز درمانی طب سنتی شهرستانهای 

کاشان و آران و بیدگل فاقد مجوز هستند.
دکت��ر داود خی��ر خ��واه در گفتگ��و ب��ا وب 
دا، اف��زود: فعالی��ت پزش��کانی که فع��ًا در این 
شهرس��تانها در خصوص طب سنتی تبلیغ میکنند 
مورد تایید این دانشگاه نمی باشد و این دانشگاه 
هیچ گون��ه مجوزی در این زمین��ه صادر نکرده 

است.
وی تصریح کرد: مجوز فعالیت کلیه پزش��کان 
متخصص طب س��نتی و پزشکان دوره دیده مورد 
تایید وزارت بهداشت باید از سوی دانشگاه علوم 

پزشکی صادر شود.
وی تاکی��د ک��رد: طب��ق دس��تورالعمل وزارت 
بهداش��ت تنه��ا اف��راد دوره دی��ده م��ورد تایید 
فارغ التحصی��ان  همچنی��ن  و  وزارتخان��ه   ای��ن 
دانش��کده های طب س��نتی اجازه فعالیت در این 

حوزه را دارند.
دکت��ر خیرخواه یادآور ش��د: ب��ا افرای که 
بدون اخ��ذ مجوزه��ای الزم در امور درمانی 
و پزش��کی فعالیت می کنند برخورد قانونی به 

عمل می آید.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی درمانی کاش��ان با بیان این که در چند 
س��ال اخیر مداخله برخی از اف��راد در حوزه های 
پزش��کی و درمانی افزایش چش��م گیری داش��ته 
است، اظهار داش��ت: آگاهی بخشی جامعه یکی 
از مهمترین راهکارهایی اس��ت که سبب کاهش 
می��زان مداخات غی��ر مجاز در حوزه پزش��کی 

خواهد شد.

رئیس دانش��گاه با مدیر، اعض��اء و کارکنان 
هس��ته گزینش دانش��گاه به مناس��بت س��الروز 
صدور فرمان حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر 

تشکیل نهاد گزینش کشور دیدار کردند.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر اعراب��ی، در این 
دی��دار با تبریک و تهنیت آغاز امامت و والیت 
حض��رت ولی عصر )عج( اظهار امیدواری کرد 
که از منتظران واقعی آن حضرت باشیم و گفت: 
هسته گزینش یکی از نقاط قوت دانشگاه است.
رئیس دانشگاه با اشاره به موفقیت های این هسته 
در چند س��ال اخیر افزود: نظم و انضباط گزینش 

دانشگاه از امتیازات برجسته این هسته است.
وی، ب��ا اش��اره ب��ه س��ختی کار گزینش، از 
زحمات مجموع��ه گزینش دانش��گاه تقدیر و 
تش��کر کرد و از درگاه ایزد منان توفیق آنان را 

خواستار شد.
محمود نعمتیان مدیر هس��ته گزینش دانشگاه 
نی��ز در این دیدار، ب��ا تبری��ک و تهنیت آغاز 
امام��ت و والیت حضرت ول��ی عصر )عج( و 
صدور فرمان حضرت ام��ام )ره( در خصوص 
 تش��کیل گزین��ش، گزارش��ی از عملک��رد و

 فعالیت های هس��ته گزین��ش را در حوزه های 
مختلف سازمانی گزینش به همراه نیازمندیهای 

این هسته ارائه کرد.

بیمارستان متینی کاشان
 موفق به اخذ گواهینامه

 سیستم مديريت يکپارچه شد

برگزاری جلسه هیات اجرايی جذب 
اعضای هیات علمی 

دکتر فرجی پور خاطر نش��ان کرد: یکی 
از دالی��ل س��رعت در اخ��ذ گواه��ی نامه 
وج��ود زیرس��اختهای الزم نظی��ر گواهی 
و   بالین��ی  حاکمی��ت  ای��زو9001،   نام��ه 
 برنامه های عملیاتی و استراتژیک  است که 
در سال های گذشته با همکاری کمیسیون 
تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

صورت گرفته است.
رئیس بیمارستان متینی، اعتبار این گواهینامه 
را س��ه س��ال برش��مرد و اظهار داشت: جهت 
تعه��د بیمارس��تان ب��ه نگهداری سیس��تم، هر 
س��ال یکبار ممیزی مراقبتی توس��ط ش��رکت 
مربوط��ه انج��ام می گیرد.وی ضم��ن تبریک 
ای��ن موفقیت ب��ه رئی��س محترم  دانش��گاه، 
معاونی��ن محترم ، اعضاء محترم  هیئت علمی، 
مدیری��ت و کلیه کارکنان خدوم بیمارس��تان 
 متین��ی اظه��ار امی��دواری ک��رد: ب��ا وج��ود 
تفک��ر مدیری��ت کیفی��ت در ای��ن مجموعه، 
راهکاره��ای بهت��ری ب��رای مرتف��ع نم��ودن 
مشکات و بهبود فرایندهای خدمت رسانی به 

مردم فراهم  شود.

جلس��ه هیات اجرایی جذب اعضای هیات 
علمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی  
کاش��ان و س��ایر اعض��اء روز ش��نبه م��ورخ 

92/10/21 برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، اتخ��اذ تصمیم در 
خصوص ج��ذب اعض��ای هی��ات علمی 
جدی��د با توجه به دهمی��ن فراخوان جذب 
اعض��ای هی��ات علم��ی، تبدی��ل وضعیت 
پن��ج نفر از اعضای هیات علمی و بررس��ی 
مصوبات جلس��ه قبل از موضوعات اصلی 

این جلسه بود.
گفتن��ی اس��ت تصمی��م گی��ری در رابطه 
ب��ا فعالیت و ج��ذب اعضای هی��ات علمی 
دانش��گاه و اس��اتید مدعو محور اصلی این 

کمیته است.

برگزاری نخستین دوره مسابقات پیشکسوتان والیبال بانوان در کاشان

برگزاری نشست کارگروه تخصصی بهداشت و درمان مديريت بحران کاشان

ديدار گزينشگران  با مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه

ادامه از صفحه1

ادامه از صفحه1

تیم« دانشگاه علوم پزشکی کاشان« 
نائب قهرمان مس��ابقات ش��د. شایان 
ذکر اس��ت این مس��ابقات به همت 
اداره تربیت بدني کاشان و به مدت 
س��ه روز از تاریخ 92/10/5 لغایت 
92/10/8 در س��الن جه��ان پهلوان 

تختی کاشان برگزار شد.
زه��را  خانمه��ا  اس��ت  گفتن��ي 
جعفرزاده)مرب��ی تیم(، زهره عابدی، 
الهه الم��ع، لیا حاجی ف��روش، لیا 
س��حرخوان، لی��ا داروغ��ه، محبوبه 
زمانی،  لیدا هاشم زاده، طاهره بابایی 
اعضاي تیم دانش��گاه علوم پزش��کي 

کاشان را تشکیل مي دهند.

مرک��ز  سرپرس��ت  مک��ی  دکت��ر 
مدیری��ت ح��وادث و فوری��ت های 
پزشکی و دبیر کارگروه، ضمن بیان 
توضیحاتی در مورد مدیریت بحران 
و بیان لزوم تش��کیل به موقع جلسات 
و  بهداش��ت  تخصص��ی  کارگ��روه 
درمان و نیز نشس��ت زیر گ��روه ها، 
شرح وظایف مورد نظر را به مدعوین 

اباغ کرد.
حاض��ر اعض��ای  اس��ت   گفتن��ی 

 در جلس��ه نیز پیش��نهادات و نظرات 
 خ��ود را در زمین��ه مدیری��ت بحران

 بیان کردند.
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حیات

تحقق آرمان های انقالب با به کارگیری الگوی ايرانی اسالمی

استفاده از جوانان نخبه بهترين راهکار قطع ايادی استکبار

برگزاری تور تحقیقاتی شبکه همکار مرکز در دانشگاه

برگزاری نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

کت��ر  د : لفین مو
هروي  مومن  منصوره 
دکت��ر رض��ا رزاق��ي 
شریف  علیرضا  دکتر 
س��لیماني  زهرا  دکتر 

دکتر حسن افضلي 
چاپ اول- انتشارات 

مرسل- سال 1392
در این کتاب که به 

تالیف اعضاء هیئت علمي دانش��گاه علوم پزشکي 
کاشان اس��ت براي دسترسي راحت تر دانشجویان 
و دانش آموختگان پزشکي به یک درسنامه جامع 
عفون��ي ، کلیه بیماریهاي ش��ایع عفون��ي در یک 

مجموعه گرد هم آمده است. 

نویس��نده : ش��هید 
ا...  آی��ت  مح��راب 
عبدالحس��ین  س��ید 

دستغیب 
ناشر : دفتر انتشارات 
اس��امي وابس��ته ب��ه 
جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم 
عمده این کتاب گزارش��ات قیامت اس��ت که 
از همان نخس��تین آیه از وق��وع »واقعه« و قضیه 
بزرگ که هیچگونه دروغی در آن نیس��ت خبر 
م��ی دهد که باال برن��ده و پائین آورنده اس��ت. 
چ��ه افت��اده هایی را که ب��ه درجات ب��اال و چه 
بزرگوارانی را که خوار می کند و از زلزله کوه 

خوردکن خبر می دهد.
در چنین روزی مردمان به چند دس��ته تقس��یم 

می شوند: خوبان و بدان و مقربین.
خوبان دوس��تان علی)علیه السام( می باشند، 
هم��ان نیکوکارانی ک��ه نیکی هایش��ان بر بدی 
هایشان فزونی دارد. آنگاه سخن از پذیرائی های 
بهش��تی از اصحاب یمین و س��ابقین می فرماید، 
از ش��راب جالبی که س��ردرد و بیهوشی ندارد، 
بلکه محبت و خواس��ت می افزاید و از میوه ها و 
گوشت مرغ بهشتی و برخوردار از همسر مهربان 

و با وفا و زیبا بنام »حورالعین« سخن می رود. 
در برابرش��ان برای اصحاب شمال، باد گرم و 
آب جوشان و آتش سیاه و شراره های کوه پیکر 
اس��ت از نیش مارها و عقرب ها به آب آتش��ین 
پناه می برند و از ش��دت تشنگی آن را چون شتر 
مبتا به استس��قاء می آشامند و شکم ها را از آن 

آب جوشان پر می کنند.
در بخش دیگر اس��تدالل های جالب و فطری 
برای مبداء و مع��اد می آورد. از نطفه ای که در 
رحم افکنده می ش��ود. آفریدن انسان را یادآور 
می ش��ود، آنگاه می فرماید: ش��ما که آفرینش 
نخس��تین را دیدی��د باید به معاد ایم��ان بیاورید، 
آن��گاه از زراع��ت و آب آش��امیدنی و باران و 
درخت آتشزا و مطالب دیگر برای مبداء و معاد 
بحث می ش��ود و در آخر از معارف قرآن سخن 
م��ی رود. از گرام��ی بودن قرآن و ک��رم آن به 

تفصیل سخن می گوید. 
ه��ر کس می تواند از بخش��ش قرآن بهره مند 
ش��ود، اگر طالب معارف است یا خواهان شفای 
از بیم��اری جهل یا بدن ی��ا روان با جویای ثابت 
آخ��رت از این خوان گس��ترده اله��ی می تواند 

خواسته اش را بیابد.
این کتاب ش��ریف که چون دیگر آثار شهید 
آیت ا... دستغیب همراه به امثال های و داستانها، 
اخبار و احادیث اس��ت به مضمون » سخن که از 
دل برآی��د الجرم بر دل نش��یند« یقین برای افراد 
جویای حقیقت نافع است و جوانان سرخورده از 
مکتب های منحرف و کتاب های گمراه کننده 

را چراغ راه است.
گفتن��ي اس��ت این کت��اب در کتابخان��ه نهاد 
نمایندگ��ي مقام معظ��م رهبري واق��ع در طبقه 

فوقاني مسجد دانشگاه موجود مي باشد. 

مراس��م تکریم و معارفه مدیر امور مالی شبکه 
بهداش��ت و درمان و کارشناس نظارت بر درمان 
با حضور سرپرس��ت ش��بکه ،معاونین و پرس��نل 

درمحل سالن کنفرانس شبکه برگزار شد.
ش��بکه  سرپرس��ت  دا،  وب  گ��زارش  ب��ه 
بهداش��ت و درم��ان در ای��ن آیی��ن انج��ام 
حس��ابداری تعه��دی و همچنی��ن مراحل��ی 
ه��ا قیم��ت  ثب��ت  ت��ا  شناس��ایی  از   ک��ه 

 انجام شده است را از دالیل معارفه مدیر امور 
مالی شبکه بهداشت و درمان عنوان کرد.

دکتر مس��عود دهقانی افزود: در حال حاضر در 
حال گ��ذر از مرحله پایانی حس��ابداری تعهدی 
می باش��یم مرحله قیمت تمام شده خدمات ، که 
ض��رورت دارد این مرحله نیز با همت و پش��تکار 
پرس��نل محت��رم امورمال��ی ش��بکه و هم��کاری 
واحدهای تابعه ش��بکه بهداش��ت و درمان منطقه 

تحقق یابد.
سرپرست ش��بکه بهداش��ت و درمان تاکید 
کرد: انتظ��ار جامعه س��امت از حوزه درمان 
تعال��ی خدمات درمانی و پی��ش بینی نیازهای 
درمان��ی منطق��ه می باش��د ک��ه امیدواریم با 
تقویت کارشناسی این حوزه شاهد موفقیتهای 

بیشتر باشیم.
در ادام��ه آق��ای متول��ی نیز از هم��کاری کلیه 
مدیران و پرس��نل در زمان تصدی مسئولیت امور 
مالی تقدیر و تشکر نمود و آقای دماوندی نیز در 

این زمینه توضیحاتی را ارائه نمود.
در پایان به پاس تقدیر و تشکر از زحمات آقای 
متول��ی لوح تقدیر و هدایایی از س��وی مدیران و 

پرسنل شبکه به وی اهدا شد.

کمیته شهرس��تانی مرگ و می��ر کودکان 59-1 
ماه��ه ب��ا حضور سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و 
درمان آران وبیدگل و معاونین بهداش��ت ودرمان 
شهرستان و رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان 
و کارشناس��ان حوزه س��تادی بهداش��ت ودرمان 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا،  در ای��ن جلس��ه اج��رای 
مصوب��ات کمیت��ه قبلی م��رگ و میر ک��ودکان 
پیگیری و شرح حال 4 کودک متوفی مورد بحث 

و گفتگو قرار گرفت.
همچنین راهکارهای مناس��ب برای بررسی و 
تجزی��ه و تحلیل پرونده ه��ای کودکان ارائه  و 
مقرر شد اقدامات الزم از سوی مسئولین ذیربط 

انجام شود.
ای��ن گزارش حاکیس��ت با توجه ب��ه اهمیت 
موضوع ، سرپرست شبکه از اعضا خواست برای 
هر واقعه مرگ ، پرونده مراقبتهای بهداش��تی و 
پرونده بیمارس��تانی و پیش بیمارستانی کودک 
 م��ورد تجزیه و تحلی��ل قرار گرفت��ه و راهکار 

ارائه گردد.
در پایان مقرر ش��د با توجه ب��ه حضور دکتر 
علی عظیمی پزش��ک متخصص اطف��ال ، بقیه 
پزش��کان متخصص اطفال و زنان نیز مشارکت 

داشته باشند.

جلس��ه کمیته بررس��ی و طبقه بن��دی عوارض 
نامطل��وب پس از ایمن س��ازی در روز دوش��نبه 

مورخ 92/10/16 برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، در این جلس��ه 7 مورد 
عارض��ه پس از ایمن س��ازی مط��رح و پس از 
بحث و تبادل نظر نسبت به طبقه بندی و تصمیم 
گیری جهت نوبتهای بعدی واکسیناس��یون آنها 

اقدام شد. 

س��ایت دارویاب به معرفي بیش از صد هزار نام 
فارس��ي و انگلیس��ي داروها مي پردازد و تنها وب 
س��ایت داروي معرفي ش��ده در نقشه نظام سامت 
1404 جمهوري اس��امي ایران و مرکز ملي اطاع 
رساني داروها و سموم و معرفي بیش از 25 دانشگاه 
و دانشکده علوم پزشکي کشور بعنوان سایت معتبر 

اطاع رساني سامت مي باشد. 

معرفي سايت

سراي ديگر

www.darooyab.ir 

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

بيماريهاي عفوني ) سندرم هاي باليني عفوني- 
عوامل بيماري زاي عفوني ( 

مراسم تکريم و معارفه
 مدير امور مالی شبکه بهداشت 

و درمان آران و بیدگل

برگزاری هجدهمین کمیته شهرستانی 
مرگ و میر کودکان 1-59 ماهه 

برگزاری
 جلسه کمیته بررسی عوارض واکسن

معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

پاس��خ اعضای هیات علمی حاضر در جلسه پایان 
یافت.

گفتنی اس��ت این جلس��ه ب��ه همت دفت��ر نهاد 
نمایندگ��ی مقام معظم رهبری در دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاشان در سالن طبیب دانشکده پزشکی 

دانشگاه برگزار شد.

دبیر ش��ورای راهبردی الگوی پیش��رفت ایرانی 
اسامی گفت: آرمان های انقاب با به کارگیری 

الگوی ایرانی اسامی محقق می شود.
حجت االس��ام و المس��لمین علی کشوری در 
نشست اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان افزود: در نقشه راه الگوی ایرانی اسامی، 
81 موض��وع برای جهت گیری جامعه بر اس��اس 

شاخص های هویت اسامی بیان شده است.
وی، مبنا و ریش��ه نگاه دینی ب��رای اداره جامعه 
را هدایت فرد دانس��ت و افزود: اگر در جامعه ای 
مفهوم دین رعایت ش��ود آن جامعه دینی خواهد 
بود و در صورت ع��دم جریان هدایت، الگوهای 

جامعه با مسئله دین فاصله می گیرند.
پیش��رفت  الگ��وی  راهب��ردی  ش��ورای  دبی��ر 
ایران��ی اس��امی، حق طلب��ی، اختی��اری بودن و 
 س��طوح هدایت در عال��م هس��تی را از مهمترین 
 مولفه های بحث هدایت برشمرد و تصریح کرد: اگر 
می خواهید حوزه س��امت بر اس��اس دین تنظیم 

شود باید براساس هدایت انسان ها باشد.
وی، س��طحی از هدایت که ریشه در اختیارات 
انسانها دارد را هدایت نظامات ذهنی عنوان کرد.

حجت االس��ام و المس��لمین کش��وری، ریشه 
پیشرفت الگوی ایرانی اسامی را هدایت نظامات 

مؤمن نس��ب، با اش��اره به تهدی��دات و خطرات 
س��رویس های اینترنت��ی ب��رای بنیان خان��واده، بر 
جدیت خانواده ها در برخورد با این سرویس ها و 

استفاده از شبکه های داخلی تأکید کرد.
وی، قاب��ل پیگیری بودن ش��بکه های اجتماعی 
داخلی در صورت بروز مشکل، طراحی بر اساس 
فرهنگ مل��ی و مذهبی ایران را از جمله امتیازات 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی داخلی نسبت به 

شبکه های خارجی عنوان کرد. 
گفتن��ی اس��ت این نشس��ت به هم��ت معاونت 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه  علوم پزشکی کاشان 
 با محور نقد و بررس��ی فیس��بوک و ش��بکه های

 اجتماع��ی روز س��ه ش��نبه م��ورخ 92/10/24 
برگزار شد.

تورتحقیقات��ی ش��بکه هم��کار مرکز ب��ا حضور 
تعدادی از نخبگان پژوهش��ی دانش��گاه های شبکه 
هم��کار مرکز ب��ه م��دت دو روز از تاریخ92/10/4 
لغایت 92/10/5 در دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان  

برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، درراس��تای برگزاری این تور 
تحقیقاتی ، روز پنج ش��نبه مورخ 92/10/5 س��اعت 
9-12 صبح بازدید علمی از ش��رکت دارویی باریج 
اس��انس انجام و پس از بازدی��د از باغ تاریخی فین، 
کارگاه داوری مق��االت توس��ط خان��م دکترنگین 
مسعودی علوی سرپرس��ت محترم کمیته تحقیقات 
دانش��جویی در بعداز ظهر در سالن اجتماعات دکتر 

قریب برگزار شد.
گفتنی اس��ت این تور با ه��دف افزایش تعامات 
پژوهش میان دانش��جویان دانش��گاه های مختلف و 
تبادل افکار و اندیشه های پژوهشی در جهت ارتقای 

فعالیت های پژوهشی کشور برگزارشد.

ذهن��ی در همه بخش ها دانس��ت و ادامه داد: اگر 
هدای��ت و تغییر نگرش ما انس��ان ها در راس��تای 
صحیح و اختیاری بودن باشد، الگوی ما پیشرفت 
خواهد داش��ت ولی اگر اختیار انسان حذف شود 

هدایت از مسیر خویش خارج خواهد شد.
این گزارش حاکیس��ت، این نشست با پرسش و 

ادامه از صفحه1

نشست مشترک رئیس دانش��گاه با اعضای هیات 
علمی و مس��ئولین دانش��کده بهداش��ت ب��ا حضور 
معاونین پژوهش��ی و آموزش��ی و مدیر کل آموزش 
دانش��گاه روز یکش��نبه م��ورخ 92/10/8 در ای��ن 
دانشکده برگزار شد.به گزارش وب دا، این نشست 
ب��ه منظور بررس��ی نیازها و مش��کات گ��روه های 

آموزشی تشکیل گردید.
رئیس دانش��گاه در این جلس��ه، در خصوص جایگاه 
دانشکده بهداشت در دانشگاه، انتظارات از این دانشکده 
وضرورت پیشرفت و توسعه بیشتر، بیاناتی را ارائه کرد.

دکت��ر اعرابی اظهار امی��دواری کرد: با ت��اش اعضاء 
دانشکده و حمایت مسئولین با رفع تنگناهای موجود شاهد 
رشد و توس��عه روزافزون این دانشکده باشیم.این گزارش 
حاکیس��ت، در ادامه این جلس��ه، اعضای هی��أت علمی، 
نظرات و دی��دگاه ها و همچنین س��واالت خود را مطرح 

کردند که با جمع بندی رئیس دانشگاه پایان پذیرفت.
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همای��ش پیاده روی در ش��هر تاریخی نوش آباد با 
حضور کارشناسان دانشگاه برگزار شد.

کارش��ناس بیماری های غیرواگیر دانشگاه، هدف 
از اجرای این همایش را آموزش و آگاهی بخش��ی 
ش��هروندان درباره ضرورت ورزش های همگانی و 

شیوه های درست انجام ورزش عنوان کرد.
س��ید حسین مستوری با بیان اینکه ورزش به عنوان 
مهمترین مسیر حفظ سامتی شهروندان و پیشگیری 
از بیماری در جامعه اس��ت، گفت: افراد برای انجام 
صحیح فعالیت های ورزشی نیازمند آموزش هستند.

وی اف��زود: آم��وزش چه��ره ب��ه چه��ره و توزیع 
بروش��ورهای آموزش مهارت های زندگی و ارتباط 

موثر از برنامه های این همایش بود.
وی تصریح کرد: تش��کیل کارگروه بهداش��ت و 
 سامت شورای اسامی شهرنوش آباد، اقدام شایسته ای

 برای جلب مشارکت ش��هروندان در مسیر فرهنگ 
 س��ازی و گس��ترش ورزش های همگانی اس��ت و 

می تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.
کارش��ناس بیماری های غیرواگیر دانش��گاه ادامه 

• خان��م دکتر طاهره مازوچی ب��ه عنوان  دبیر و 
عضو کمیس��یون تخصصی هیئت ممیزه بررس��ی و 
تعیین امتی��ازات فرهنگی، تربیتی، اجتماعی اعضای 
هیئ��ت علم��ی دانش��گاه و آقایان حجت االس��ام 
والمس��لمین علیرضا شاه فضل، دکتر رضا رزاقی  و 
دکتر احمد طالبیان به عنوان اعضای این کمیس��یون 

از تاریخ 92/10/10 به مدت یک سال
• آقای مرتضی عبدالوند به عنوان عضو شورای 
تخصص��ی فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه از تاریخ 

92/10/13 به مدت دو سال
• آق��ای دکت��ر مرتضی پنجه ش��اهی ب��ه عنوان 
دبی��ر محور ترویج و گس��ترش فرهن��گ عفاف و 
حجاب س��تاد صیان��ت از حریم امنی��ت عمومی و 
حق��وق ش��هروندی دانش��گاه و آقای دکتر س��ید 
امیر مس��عود فرزادفر به عنوان دبی��ر محور صیانت 
از حق��وق ش��هروندی ای��ن س��تاد و آقایان حجت 
االسام والمس��لمین علیرضا شاه فضل ، دکتر رضا 
رزاق��ی، دکتر محم��ود صفاری ، علیرضا کاش��انی 
ن��ژاد، مصطفی روحانی، محمد خبازی، حس��ینعلی 
صادق��ی، رضا رضایی و مرتض��ی عبدالوند و خانم 
دکتر طاهره مازوچی  به عنوان اعضاء این س��تاد از 

تاریخ 92/10/1 
• آقای��ان دکتر محمد حس��ین صالحی  به عنوان 
پزش��ک و عض��و تی��م ارزش��یابی بیمارس��تانهای 
دانش��گاه، دکتر سید محمد حس��ین مکی به عنوان 
 ، بیمارس��تانی  اورژان��س  کارش��ناس  و  پزش��ک 
امیر مس��عود تجلیان به عنوان پرس��تار و کارشناس 
اورژانس بیمارس��تانی و مصطف��ی رضایی به عنوان 
کارشناس آمار و مدارک پزشکی این تیم از تاریخ 

92/10/13 به مدت دوسال
• آقای دکتر مسعود مطلبی به عنوان عضو شورای 

دانشگاه از تاریخ 92/10/13 به مدت دو سال

انتصابات دی ماه 1392

کمیته تخصصی هیات ممیزه مرکزی 
دانشگاه تشکیل شد

برگزاری اولین کمیته ترويج فرهنگ 
حجاب و عفاف بیمارستان شهید بهشتی

پنجمین نشس��ت کمیته تخصصی هیات ممیزه 
مرکزی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر 
اعضاء روز دوش��نبه مورخ 92/10/23 در س��تاد 

مرکزی تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، در این جلس��ه پرونده 
تع��دادی از اعض��ای هی��ات علم��ی متقاضی 
ارتقای مرتبه بررس��ی ش��د که در پایان با رای 
اعضای هیات ممی��زه، ارتقای افراد ذیل مورد 

تایید قرار گرفت:
• دکتر محس��ن ادیب حاج باق��ری: ارتقاء از 

مرتبه دانشیار به استاد
• دکت��ر داورخ��واه ربان��ی: ارتق��اء از مرتبه 

استادیار به دانشیار
• دکتر حسن احترام: ارتقاء از مرتبه استادیار 

به دانشیار
• دکتر منصور سیاح: ارتقاء از مرتبه استادیار 

به دانشیار
گفتنی اس��ت هیات ممیزه به منظور رسیدگی 
و اظهار نظر نس��بت به صاحیت علمی داوطلبان 
)اع��م از تبدیل وضع اس��تخدامی اعضای هیات 
علم��ی پیمانی به رس��می آزمایش��ی و رس��می 
آزمایش��ی به رس��می قطعی(، ارتق��اء به مراتب 
استادیاری، دانشیاری و استادی، ارزیابی کیفیت 
انجام وظائف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات 
علمی و همچنین رس��یدگی به احتس��اب سابقه 
خدم��ت، بورس و فرص��ت مطالعات��ی اعضای 

هیات علمی تشکیل می شود.

اولین جلس��ه کمیته ترویج فرهنگ حجاب و 
عفاف بیمارس��تان شهید بهش��تی در روزیکشنبه 

مورخ 92/10/22 برگزار شد.
به گزارش وب دا، این جلسه  با هدف  اجرایی 
 ش��دن آیی��ن نام��ه مربوط ب��ه  رفتار و پوش��ش 

حرفه ای دانشجویان در دانشگاه برپا شد.
 گفتنی اس��ت در این جلسه معاون دانشجویی 
فرهنگی دانش��گاه، مس��ئول دفتر نه��اد رهبری 
دانش��گاه ،ریاس��ت ، مدیریت ، معاون درمان و 
معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی ،نماینده 
،نماین��ده رواب��ط عمومی  دانش��گاه  حراس��ت 
دانشگاه، مسئولین روابط عمومی ،امور اداری و 

روحانی مقیم بیمارستان حضور داشتند. 

کلینیک فوق تخصصی تشخیص سرطان 
پستان در کاشان احداث می شود

برگزاری کارگروه بهداشت و درمان 
شهرستان آران وبیدگل

نمايش آيینی ضريح خورشید در 
دانشگاه برگزار شد

 مدی��ر عام��ل مجمع خیّرین س��امت دانش��گاه 
در بخش دیگری از س��خنان خ��ود، وجود خیّرین 
س��امت و دانش��گاه عل��وم پزش��کی را در منطقه 
کاش��ان زمینه س��از ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
مختلف و جلوگیری از سفر مردم به شهرهای دیگر 

جهت دریافت خدمات عنوان کرد.
ح��اج حبیب ا... گلش��ن خیّر س��امت کلینیک 
تخصص��ی و ف��وق تخصصی ام��ام رض��ا )ع( نیز 
در ادام��ه به بی��ان بیوگرافی از فعالی��ت های خود 
 پرداخ��ت و ویزی��ت و درم��ان بیم��اران نیازمند و
 بی بضاعت را انگیزه خود از این فعالیت عنوان کرد.

وی، با اش��اره به خرید تجهیزات و دستگاه های 
م��ورد نی��از این کلینی��ک به مرور زمان برحس��ب 
توانایی خود اظهار داش��ت: در حال حاضر دستگاه 
ماموگراف��ی ب��ا اعتباری بال��غ بر 7 میلی��ارد و 500 

میلیون ریال خریداری شده است.

جلس��ه کارگروه بهداش��ت و درم��ان باحضور 
سرپرست فرمانداری و سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان و مس��ئولین ادارات و ارگان های شهرستان  
آران وبی��دگل برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا، 
سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان ضم��ن تقدیر و 
تش��کر از حضور همه مس��ئولین و مدیران ادارات 
و نهادهای شهرس��تان در جلسه، جذب اعتبار الزم 
را در ای��ن زمینه الزامی دانس��ته و افزود: ما تاش 
میکنیم تا بتوانیم برای مصوبات این جلسه اقدامات 

الزم را برای اخذ اعتبارات از استان انجام دهیم.
سرپرس��ت شبکه بهداش��ت و درمان نیز ضمن 
تقدیر و تشکر از مدعوین گزارشی از مصوبات 
جلس��ه قبل کارگروه و همچنین اقدامات انجام 

شده را بیان نمود.
دکتر دهقان��ی در زمینه جلوگی��ری از ابتا به 
بیماری س��الک و کش��تار غیرمج��از دام و ... نیز 
بیاناتی را ارائه کرد.وی بر اجرای مصوبات جلسه 
قبل کار گروه تاکید ک��رد و لزوم پیگیری برای 
اجرای مصوبات را امری ضروری ارزیابی نمود.

کارش��ناس مس��ئول مبارزه با بیماریهای شبکه 
بهداشت و درمان نیز در گزارشی عملکرد شبکه 
را در زمینه جلوگیری از بیماریهایی مانند سالک 

و ... ارائه نمود.
کارش��ناس مس��ئول بهداش��ت محیط ش��بکه 
بهداش��ت و درمان نیز دراین جلسه گزارشی را 
در زمینه فعالیت های این واحد و همچنین روند 

احداث بازار روز توسط شهرداری ارائه کرد.
گفتنی است در پایان هریک از مدعوین نقطه 

نظرات خود را در این زمینه بیان نمودند.

نمایش آیینی ضریح خورش��ید ویژه شهادت 
و  کارمن��دی  دوس��انس  در  )ع(  رض��ا  ام��ام 
دانش��جویی به همت گروه تئاتر کانون فرهنگی 
هنری فان��وس معاونت دانش��جویی فرهنگی در 
روز یکش��نبه مورخ92/10/8 در ساعت  12:30 
ظهر و 19 عص��ر در محل آمف��ی تئاتر مرکزی 

دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است موضوع اصلی این نمایش زندگی 
هشتمین گوهر آسمان والیت و امامت حضرت 
علی بن موس��ی الرضا)ع( بود که در آن، س��فر 
ام��ام رضا)ع( به ایران به دنبال پیش��نهاد اجباری 
والیتعهدی مامون به ایشان، بیان حدیث معروف 
سلس��له الذهب در بین راه برای مردم نیش��ابور، 
نقش��ه های عوام فریبان��ه مامون برای کوچک و 
حقیر نمودن امام رضا)ع( ش��امل درخواست از 
ایشان برای خواندن نماز باران در ایام خشکسالی 
و برگزاری جلس��ه مناظ��ره با علم��ای یهودی، 
زرتشتی و مسیحی و در نهایت شکست مامون و 
اثبات حقانیت امام رضا)ع( و به شهادت رسیدن 
آن امام معصوم به دس��ت مامون به طور کامل به 

نمایش درآمد.

افراد
 برای انجام 

صحیح
 فعالیت های 

ورزشی 
نیازمند آموزش 

هستند.

 داد: بازدی��د از مجموع��ه باس��تانی ش��هر زیرزمینی 
نوش آب��اد به منظور شناس��ایی ش��یوه ه��ای حفظ 
بهداش��ت توسط انس��ان های تاریخ باستان از دیگر 

برنامه های این همایش بود.
 گفتنی اس��ت حض��ور در گلزار ش��هدای گمنام 

نوش آباد و تجلیل از مقام شامخ شهید قاسم اخباری 
به عنوان پیشکسوت بهداشت و درمان در شهر نوش 

آباد از دیگر برنامه های این همایش بود.
شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل در 

پنج کیلومتری کاشان قرار دارد.

کمیته تجويز و مصرف منطقی دارو با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد

نشست رئیس دانشگاه با مجريان سیستم حسابداری تعهدی

چهاردهمین جلس��ه کمیته تجوی��ز و مصرف منطقی 
دارو ب��ا حض��ور رئیس دانش��گاه و اعض��ای این کمیته 
روز چهارش��نبه مورخ 92/10/25 در سالن شهدای ستاد 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه، در این جلس��ه 
تحوی��ل دارو ب��دون تجویز پزش��ک در داروخانه ها را 
یک معضل بیان کرد و گفت: باید در جلوگیری از این 

امر نظارت و پیگیری بیشتری صورت پذیرد.
دکتر محمد حسین اعرابی، بر ارسال گزارش عملکرد 
به کلی��ه پزش��کان در شهرس��تان های کاش��ان و آران 
 و بی��دگل، اجرای ط��رح مصرف منطق��ی دارو در بین 
دان��ش آموزان و بررس��ی نس��خ پزش��کان عمومی در 

اورژانس تاکید کرد.
وی، ضم��ن اذعان بر تاثیر مثبت اقدامات انجام ش��ده 
در کمیت��ه تجویز و مصرف منطقی دارو اظهار داش��ت: 
نظارت و اقدامات باید بیش��تر ش��ود تا به یاری خداوند 

متعال در این عرصه سربلند باشیم.
مدیر امور دارویی و م��واد مخدر معاونت غذا و دارو 
دانشگاه نیز در این جلسه گزارشی از آمار نسخ پزشکان 

از سال 85 تاکنون را ارائه کرد.
دکتر محمدحس��ین خیاط  کاش��انی گف��ت: در چند 

س��ال اخیر میزان مص��رف داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک ها و کورتیکواس��تروئید ها در منطقه کاش��ان زیاد بوده  که 
باید در این خصوص تدابیر الزم صورت گیرد.این گزارش حاکیس��ت، در این نشس��ت همچنین گزارشی از عملکرد 
 واحد دارویی معاونت غذا و دارو دانش��گاه در س��ال 92 ش��امل برگزاری کارگاه، همایش، انتش��ار خبرنامه دارویی و 
دوره های بازآموزیی ارائه ش��د.گفتنی اس��ت، اعضاء در این جلس��ه به بحث و تبادل نظر در خصوص فرهنگ سازی 

تجویز و مصرف منطقی دارو در منطقه کاشان پرداختند.

پیش��نهادات خود را در زمینه های اهمیت اجرای 
حس��ابداری تعهدی، پیشگام شدن دانشگاه جهت 
محاس��به قیمت تمام شده در جلس��ه هیات امنا و 
اس��تفاده از اطاعات و گزارش های حس��ابداری 
تعهدی توسط روسای واحدها و کسری اعتبارات 

در سال جاری بیان کردند.
گفتنی است رئیس دانشگاه در پایان این نشست 
از 17 نفر از پرس��نل مالی دانش��گاه در راس��تای 

اجرای حسابداری تعهدی تقدیر کرد.

نشس��ت رئی��س دانش��گاه با مجریان سیس��تم 
حس��ابداری تعه��دی روز چهارش��نبه م��ورخ 
مرک��زی س��تاد  ش��هدا  س��الن  در   92/10/18 

 برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه، در این 
نشس��ت از زحمات دس��ت اندرکاران اجرای فاز 

اول نظام نوین مالی دانشگاه تشکر کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، با اشاره به گزارش 
مدیر ام��ور مال��ی در خصوص تجزی��ه و تحلیل 
صورت های مالی در جلس��ه هیات امنا دانش��گاه 
اظهار داش��ت: این گزارش از دیدگاه دکتر حسن 
امین لو دبیر شوراها و هیئت امنا وزارت بهداشت 

عالی بیان شد.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه، نیز در 
ای��ن جلس��ه در زمینه اهمیت اجرای حس��ابداری 
تعه��دی و انتظارات ای��ن معاون��ت از امور مالی 
واحده��ا به عن��وان نماین��دگان حوزه توس��عه و 
همچنین تنگناهای موجود در خصوص اعتبارات 

دانشگاه سخنانی را ایراد کرد.
مدیر امور مالی دانش��گاه، نیز در این نشس��ت با 
اش��اره به اینکه اجرای حس��ابداری تعهدی یکی 
از مهمتری��ن موضوع��ات و چالش ه��ای اصلی 
در ح��وزه مدیریت امور مالی در طول س��ال های 
گذش��ته بوده، گفت: انجام حسابداری تعهدی با 

عنای��ت به مصوب��ه و تکالیف هی��ات امنا یکی از 
دغدغه های بسیار مهم دانشگاه می باشد.

سید محمد بهش��تی، ضمن ارائه گزارشی کامل 
از روند اجرای ف��از اول نظام نوین مالی از اواخر 
س��ال 88 تا آذرماه س��ال 92، دس��تاوردهای نظام 
نوی��ن مالی و چالش های ح��وزه امور مالی را در 

این زمینه مطرح و اهداف آن را تبیین کرد.
این گ��زارش حاکیس��ت، تع��دادی از اعضای 
حاض��ر در این جلس��ه مش��کات، انتظ��ارات و 

همايش پیاده روی در شهر تاريخی نوش آباد برگزار شد

بازديد رئیس دانشگاه از پايگاه بهداشتی معنوی
رئیس دانشگاه از پایگاه بهداشتی درمانی معنوی بازدید کرد.

به گزارش وب دا، این بازدید، به منظور بررس��ی کیفیت و نحوه خدمات دهی 
این مرکز بهداشتی درمانی صورت پذیرفت.

دکتر محمد حس��ین اعرابی در این بازدید، از زحمات ش��بانه روزی مسئولین و 
پرسنل این مرکز تقدیر و بر ارائه خدمات درمانی با کیفیت به بیماران تاکید کرد.

وی، همچنین ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت و تاش برای رفع نواقص و در 
خصوص پیگیری امور دس��تورات الزم را صادر کرد.این گزارش حاکیست، در 

این بازدید گزارشی از وضعیت موجود آن مرکز ارائه شد. 

ادامه از صفحه1
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حضور گزينشگران دانشگاه در گلزار شهدای دانشگاه و شهرستان 

مرحله دوم طرح نهضت قرآن آموزی ويژه کارکنان دانشگاه آغاز شد

ديدار گزينشگران دانشگاه با معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

انجام فلورايد تراپی با ژل وارنیش 
فلورايد در مدارس برزک 

فلورای��د تراپی ب��ا ژل وارنی��ش فلوراید در 
مدارس ابتدایی ش��هر برزک در راستای طرح 
پیش��گیری از پوس��یدگی دندان ه��ای دانش 

آموزان انجام شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانشگاه 
با اعام این مطلب و با اشاره به انجام این طرح 
با حضور کاردان بهداش��ت ده��ان و دندان و 
پرسنل مرکز بهداش��تی درمانی برزک گفت: 
ژل وارنی��ش فلوراید باع��ث افزایش مقاومت 

دندان ها در برابر پوسیدگی می شود.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی اف��زود: اگر 
روش فلورایدتراپ��ی ه��ر ش��ش م��اه یکبار 
ب��ر روی دندان ک��ودکان انجام گی��رد، این 
 عمل موج��ب مقاوم��ت دندان ها نس��بت به 

پوسیدگی می شود.
وی در پای��ان تاکی��د ک��رد: در مناطقی که 
فلوراید آب آشامیدنی از مقدار مجاز پایین تر 
بوده و ی��ا فلوراید از راه ه��ای دیگر به دندان 
های نمی رسد، استفاده از ژل وارنیش فلوراید 
نقش حفاظتی ویژه ای در قبال پوسیدگی های 

دندان ایفا می کند.

مدیر، اعضاء و کارکنان هس��ته گزینش دانشگاه  
علوم پزش��کی کاشان به مناس��بت سالروز تشکیل 
نهاد گزینش با سرپرست معاونت توسعه مدیریت 

 به مناسبت سالروز صدور فرمان امام خمینی )ره(
 مبنی بر تش��کیل نه��اد گزینش، مدی��ر، اعضاء و 
کارکنان هس��ته گزینش دانشگاه در گلزار شهداء 
دانشگاه و شهرستان حضور یافتند.به گزارش وب 
دا، گزینشگران دانشگاه با حضور در گلزار شهداء 
ضمن قرائ��ت فاتحه و نثار ش��اخه گل ب��ا آرمان 

جلس��ه هماهنگ��ی دندانپزش��کان ب��ا حضور 
مدیرمحترم ش��بکه و معاون بهداش��تی ش��بکه 
و کارش��ناس مس��ئول واحد ده��ان و دندان و 
دندانپزش��کان در دفتر مدیریت ش��بکه برگزار 
ش��د.به گ��زارش وب دا،  این جلس��ه پیرامون 
راه اندازی دندانپزش��کی مرکزی شهرستان در 

پایگاه بهداشتی فاطمیه برگزار گردید.
معاون بهداش��تی شبکه بهداش��ت و درمان با 
اش��اره به وجود مشکات عدیده در واحدهای 
س��امت ده��ان و دن��دان و همچنی��ن به علت 
 پراکندگی مراکز و مش��کل نیروهای خدماتی ،

مرحل��ه دوم نهض��ت قرآن آموزی ب��ا برگزاری 
کاس ه��ای آم��وزش ترجمه و مفاهی��م جزء30 
قرآن کریم ویژه کارکنان دانش��گاه در واحدهای 

دانشگاه آغاز شد.

ب��ه گ��زارش وب دا، معاون دانش��جویی فرهنگی 
دانش��گاه با بی��ان این مطل��ب اظهار داش��ت: طرح 
نهض��ت قرآن آموزی در راس��تای فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهبری مبنی بر ل��زوم ارتقاء دان��ش قرآنی، 

پنج نفر براثر استنشاق گاز 
 مونواکسید کربن در کاشان 

جان باختند

کسب مقام اول رشته دعاخوانی توسط 
يکی از دانشجويان دانشگاه 

جلسه شورای امر به معروف
 و نهی از منکر دانشگاه برگزار شد

و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  سرپرس��ت 
 فوریتهای پزشکی دانشگاه گفت: پنج نفر بر اثر 
استنش��اق گاز مونواکس��ید کربن در شهرستان 

کاشان جان باختند.
دکتر سید محمدحس��ین مکی افزود: به دنبال 
گزارش��ی مبنی بر گاز گرفتگ��ی چهار کارگر 
ی��ک ش��رکت ف��رش ماش��ینی آران و بیدگل، 
عوام��ل اورژان��س به مح��ل س��کونت آنان در 

کاشان اعزام شدند.
وی تصریح کرد: دلیل بروز این حادثه استفاده 
ای��ن افراد از بخ��اری گازی ب��دون دودکش و 

استنشاق گاز مونواکسید کربن بود.
دکتر مکی، همچنین به حادثه مش��ابه دیگر در 
کاشان اشاره کرد و گفت: آقایی 30 ساله بر اثر 
استنشاق گاز مونواکس��ید کربن جان خود را از 

دست داد.
وی افزود: پس��ر 17 س��اله این خان��واده هم از 
س��وی نیروهای اورژانس کاش��ان به بیمارستان 
منتقل و در بخش مراقبت های ویژه بستری شد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه، بر استفاده مردم از وسایل گاز 
س��وز اس��تاندارد و رعایت موارد ایمن��ی با نظر 
 کارشناسان تاکید کرد و اظهارداشت: خانواده ها 

باید موارد ایمنی را جدی بگیرند.

آق��ای یداله پناهی نس��ب دانش��جوی رش��ته 
پرستاری در س��ومین جشنواره مسابقات قرآن و 
عترت بسیج اس��تان اصفهان در رشته دعاخوانی 
حائز مق��ام اول ش��د و به مرحله کش��وری این 

مسابقات راه یافت.
معاون دانش��جویی و فرهنگی دانشگاه کسب 
ای��ن مق��ام را به آق��ای پناه��ی نس��ب تبریک 
عرض نموده و ب��رای وی آرزوی موفقیت های 

روزافزون در تمام مراحل زندگی را نمود. 

جلس��ه اعضاء ش��وراء امر به مع��روف و نهی از 
منکر دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه روز یکشنبه 

مورخ 92/10/1 در دفتر ریاست برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این 
جلس��ه ضمن اش��اره ب��ه معروف��ات و دوری از 
منک��رات، بر عملی کردن بیش��تر امر به معروف 

و نهی از منکر تاکید کرد.
دکت��ر اعرابی اظهار داش��ت: در راس��تای رعایت 
و تقوی��ت عفاف و حجاب و اجرای��ی نمودن طرح 
عف��اف و حج��اب در واحدهای مختلف دانش��گاه 
بایس��تی با انجام برنام��ه های فرهنگ��ی و جدیت به 
عنوان وظیفه شرعی و قانونی در این راه قدم برداریم.

حسینعلی صادقی دبیر شورای امر به معروف و 
نهی از منکر دانش��گاه نیز در این جلسه گزارشی 
از پیگی��ری مصوبات قبلی و اباغیه اس��تانداری 
در خص��وص اجرایی نمودن اصل هش��تم قانون 
اساس��ی با موضوع فریضه امرب��ه معروف و نهی 
از منک��ر به عنوان یک��ی از اص��ول مترقی نظام 
جمهوری اس��امی و م��ورد تاکید مق��ام معظم 

رهبری )مدظله العالی( را ارائه کرد.
دکت��ر طاهره مازوچ��ی دبیر کمیت��ه عفاف و 
حجاب دانش��گاه، نیز در این جلس��ه گزارش��ی 
مبس��وط از فعالیت های انجام شده همراه با ارائه 

راهکارها و پیشنهادات عنوان نمود.

تقویت انس با قرآن، توس��عه فرهنگ و سواد قرآنی 
کارکنان اجرا می شود.

دکت��ر طاهره مازوچی، با اش��اره ب��ه حضور 432 
نفر از کارکنان در ای��ن دوره گفت: دوره ترجمه و 
مفاهیم در 10 جلسه و با 20 امتیاز برای تمامی پرسنل 
رسته های درمانی، بهداشتی و اداری از اول دی ماه 

آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه می یابد.
وی، ضمن اش��اره ب��ه اجرای ای��ن دوره به همت 
معاونت دانش��جویی فرهنگی و با هم��کاری واحد 
آم��وزش ضمن خدمت کارکنان دانش��گاه و جامعه 
الق��ران کاش��ان گف��ت: در پایان دوره به ش��رکت 
کنن��دگان، گواه��ی دوره مربوطه از س��وی جامعه 
القران و واحد آموزش ضمن خدمت دانش��گاه اعطا 

می گردد.
دکتر مازوچی با اش��اره به برگ��زاری مرحله اول 
نهضت قرآن آموزی ش��امل کاس های آموزش��ی 
روخوان��ی، روان خوان��ی و تجوی��د ق��رآن کریم با 
حض��ور 900 نفر از کارکنان اب��راز امیدواری کرد: 
تداوم این دوره ها باعث انس هر چه بیشتر کارکنان 
با کتاب آسمانی اسام، ترویج و بسط فرهنگ قرآن 

و ایجاد زمینه برای جلب آنها به علوم قرآنی شود.

و منابع دانشگاه دیدار کردند.
به گزارش وب دا، معاون توسعه و منابع دانشگاه، 
در این جلس��ه با تبریک و تهنی��ت روز گزینش و 

ش��هیدان تجدید میث��اق کردند و نس��بت به مقام 
شامخ شهیدان واالمقام به خصوص صادقی، قنبری 
کاشانی، عسگرزاده و شجاعی زاده که از خانواده 

شهدای گزینشگر می باشند ادای احترام نمودند.
این گزارش حاکیست، گزینشگران دانشگاه در 
ادامه با حضور در م��زار عالم ربانی، فقیه اهلبیت 

صدور فرمان حضرت امام )ره( در سال 61، کار و 
وظیفه گزینش را حساس و مهم عنوان کرد.

دکتر مهرداد فرزندی پور، ضمن تقدیر و تش��کر 
از گزینش��گران دانش��گاه گفت: افتخار آفرینی و 
کس��ب رتبه توسط هس��ته گزینش در چندین سال 
گذش��ته، نش��انگر توانمندی و ظرفی��ت نیروهای 

گزینش است.
محم��ود نعمتیان مدیر هس��ته گزین��ش، در این 
دی��دار با تبری��ک و تهنی��ت 15 دی ماه س��الروز 
صدور فرم��ان حضرت امام خمین��ی )ره( مبنی بر 
تش��کیل نهاد گزینش کشور، گزارشی از عملکرد 
و دستاوردهای هسته گزینش دانشگاه را بیان نمود.
این گزارش حاکیست، همکاران هسته گزینش، 
نیز در این نشس��ت دی��دگاه ها و نظ��رات خود را 

مطرح کردند.

عصمت و طهارت )ع(، نماینده محترم ولی فقیه و 
امام جمعه فقید شهرستان کاشان مرحوم حضرت 
آیت ا... حاج سید مهدی یثربی )ره( ضمن قرائت 
فاتحه و تجدید میثاق با روح مطهر ایشان آرزوی 
علو درجات آن روحانی محبوب و عالم مشفق و 

سید جلیل القدر را از ایزد سبحان کردند.

جلسه کمیته نظام نوين بیمارستان ها 
تشکیل شد

کمیسیون تعیین گروه و بررسی درصد 
پرتوکاری برگزار شد

برگزاری مراسم روز جهانی 
داوطلب به همراه جشنواره غذا

جلس��ه کمیته نظام نوین بیمارستان ها با حضور 
رئیس دانش��گاه، معاون توسعه و سایر اعضاء روز 
ش��نبه مورخ 92/10/21 در دفتر ریاست دانشگاه 

تشکیل شد.
به گزارش وب دا، بررسی پیشنهادات واحدهای 
مختلف دانش��گاه در زمینه پرداخت حق الزحمه 

دستور کار اصلی این جلسه بود.
شایان ذکر است بررسی و مرور مصوبات جلسه 
قبل و بیان مس��ائل و پیش��نهادات توسط اعضاء از 

دیگر برنامه های این جلسه بود.

کمیس��یون تعیی��ن گ��روه و بررس��ی درصد 
پرت��وکاری ب��ا حضور رئی��س دانش��گاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان و 
س��ایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 92/10/17 در 

دفتر ریاست تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، این جلس��ه ب��ه منظور 
پرت��وکاران، ه��ای  درخواس��ت   بررس��ی 
 پیاده سازی دس��تورالعمل جدید تعیین گروه و 

درصد پرتوکاری برگزار گردید.
گفتنی است کمیسیون ماده 8 با هدف نظارت 
بر اجرای دستورالعمل و برنامه های حفاظت در 
برابر اش��عه تشکیل می شود و همچنین اطمینان 
از وج��ود اس��تانداردهای موج��ود در مراک��ز 
تش��خیصی درمانی و دس��تگاه ه��ا و حفاظت 
از بیم��اران و پرس��نل از اس��تراتژی ه��ای این 

کمیسیون است.

مراس��م گرامیداش��ت روز جهانی داوطلب 
در تاری��خ 23 /92/10  ب��ه همراه جش��نواره 
غ��ذا در پای��گاه قط��ب راوند با حض��ور تنی 
چند از کارشناس��ان مسئول معاونت بهداشتی، 
داوطلبین س��امت و پرس��نل پایگاه بهداشتی 

برگزارشد.
در این مراس��م عاوه بر اجرای برنامه های 
متع��دد از جمل��ه قرائ��ت قرآن ، س��خنرانی ، 
مقاله و .... بازدید از س��فره سامتی که توسط 
داوطلب��ان س��امت بر پا ش��ده ب��ود جذابیت 

مراسم را دو چندان کرد .
 رابطین بهداشت امسال سعی کردند مراسم 
روز داوطلب را با اهدای پیام های سامتی در 

خصوص تغذیه سالم همراه نمایند .
ش��ایان ذکر است در جش��نواره غذا عاوه 
بر داوطلبین س��امت قطب راون��د ، تعدادی 
از داوطلبی��ن مرکز بهداش��تی درمانی راوند و 
پایگاه س��ادات ، حضور داشتند که با نمایش 
انواع غذاها ، دس��رها و ش��یرینی های سنتی ، 
طبیع��ی و س��الم رقابتی زیبا از خ��ود به جای 

گذاشتند.
در پایان مراسم فوق هدایایی به رسم یادبود 
ب��ه داوطلبین س��امت نمون��ه و منتخبین برتر 

جشنواره غذا اهدا گردید. 

برگزاری جلسه هماهنگی دندانپزشکان
 نبود دس��تیار و ...گفت:  تجمیع دندانپزش��کان 
در ی��ک مرکز برای ارایه خدم��ات با کمیت و 
کیفیت بهتر به مردم ش��ریف شهرستان و منطقه 

را راهکار مناسبی است.
دکت��ر ریاحی اذعان داش��ت: این مرک��ز با دو 
یونیت و دو نیرو و با جذب نیروی دستیار بصورت 
 قرارداد مش��ارکت در پای��گاه بهداش��تی فاطمیه

راه اندازی می شود.
در ای��ن جلس��ه همچنین مش��کات مراکز و 
انتق��ادات و پیش��نهادات در این زمینه توس��ط 

دندانپزشکان ارائه شد.
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پسماندهای بیمارستانی از تولید تا دفع

ديابتی ها 4 برابر بیشتر در معرض خطر بیماری های قلبی قرار دارند   از هر سه زن يک نفر به 
پوکی استخوان مبتال می شود

نصب هشدار دهنده از بهترين 
روشهای پیشگیری از مسمومیت با گاز 

مونوکسید کربن است

قهوه با آلزايمر مبارزه می کند

نصب هشداردهنده های گاز مونوکسید کربن 
در منازل، یکی از بهترین روش های پیش��گیری 

از مسمومیت با این گاز است.
سرپرس��ت دانش��کده بهداش��ت در گفتگ��و 
ب��ا وب دا ب��ا بیان این مطلب اظهار داش��ت: این 
هش��داردهنده ها ب��ه راحتی مانن��د کلید برق بر 
روی دیوار نصب می شوند و چنانچه غلظت گاز 
مونوکس��یدکربن در هوا به آستانه خطر نزدیک 
ش��ود با صدای بوق یا آژیر اف��راد را از این امر 

مطلع می کنند.
دکتر مسعود مطلبی کاشانی، با اشاره به قیمت 
مناس��ب و در دس��ترس بودن این وسایل گفت: 
کارآیی این روش در پیش��گیری از خطر بسیار 
مؤثر اس��ت، اگر چه باید توجه داش��ت که این 
هش��دار دهنده ها نیز مانند سایر تجهیزات ایمنی 
باید مورد آزمایش و تست دوره ای قرار گیرند.

وی اف��زود: این وس��ایل صرفاً هش��دار دهنده 
بوده و از نشت گاز مونوکسید کربن جلوگیری 
نمی کنند و در صورت اعام خطر توس��ط این 
وس��ایل باید به سرعت نس��بت به تهویه محل و 
خاموش کردن وس��یله گرمایش��ی اقدام کرد و 
در اولی��ن فرصت، بررس��ی و رفع عیب وس��یله 
گرمایش��ی انج��ام گیرد.دکت��ر مطلب��ی تصریح 
کرد: س��رد شدن ش��دید هوا موجب می شود تا 
افراد نس��بت به درزبندی ش��کاف ها و س��طوح 
باز در س��اختمان ه��ا اقدام نم��وده و از باالترین 
درجه وس��یله گرمایش��ی خود اس��تفاده نمایند، 
در چنی��ن مواردی ممکن اس��ت به دلیل احتراق 
 ناق��ص و عدم کارک��رد درس��ت دودکش ها،
 گاز مونوکس��ید کربن که گازی بی رنگ و بی 
بو بوده به فضای داخل س��اختمان نشت نماید و 

موجب مسمومیت و مرگ افراد شود.
وی تاکید کرد: متأس��فانه مکانیسم مسمومیت 
با این گاز به گونه ای اس��ت ک��ه افراد در حین 
خواب به هیچ وجه متوجه مسمومیت نمی شوند 
و به دلیل کرخی و بی حالی ناشی از مسمومیت 

قادر به هیچ گونه تحرکی نمی باشند.
دکتر مطلبی کاش��انی، به اس��تفاده از وس��ایل 
گرمایش��ی استاندارد، بازرس��ی مرتب دودکش 
و اطمین��ان از گ��رم ب��ودن آن و در نظر گرفتن 
تهویه کافی در پیش��گیری از مس��مومیت با این 
گاز توصیه کرد و اظهار داشت: اطاع رسانی و 
آموزش های عمومی از بهترین راه های افزایش 

آگاهی جامعه است.

بهداش��ت خانواده دانشگاه  کارشناس مسئول 
گفت: قهوه با آلزایمر مبارزه می کند.

دکتر زه��را نخی در گفتگو ب��ا وب دا افزود: 
مص��رف قهوه ضم��ن کاهش احتم��ال ابتاء به 

بیماری آلزایمر، از شدت بیماری می کاهد.
وی تصریح کرد: بر اس��اس تحقیقات جدید، 
مصرف روزانه قهوه می تواند پیش��رفت بیماری 
آلزایم��ر را به تاخیر بیندازد ی��ا عائم بیماری را 

کاهش دهد.
بهداش��ت خانواده دانشگاه  کارشناس مسئول 
ادام��ه داد: تحقیقات جدید رابطه مس��تقیمی بین 
مصرف کافئی��ن و تاثیر آن بر بیم��اری آلزایمر 

نشان می دهد.

وی تاکید ک��رد: در یک آزمای��ش، محققان 
دریافتن��د وقتی ب��ه موش هایی که مس��تعد ابتا 
به آلزایمر بودند، آب حاوی کافئین داده ش��د، 
پس از گذش��ت دو م��اه، عملک��رد ذهنی آنها 
در تس��تهای حافظه بهبود پی��دا کرد و علت، آن 
ب��ود که با مصرف کافئی��ن از میزان پاک های 

مخرب در مغز کاسته می شود.
 گفتنی اس��ت کافئین م��اده  اصلی موجود در 

قهوه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: از هر س��ه زن یک نفر به پوکی استخوان 

مبتا می شود.
دکتر س��ید علیرضا مروجی در گفتگو با وب 
دا، با اش��اره به اینکه از هر هش��ت مرد یک نفر 
به پوکی اس��تخوان مبتا می ش��وند، افزود: زنان 
در ه��ر س��نی 4-5 برابر بیش��تر از آقای��ان دچار 
شکستگی استخوان می شوند که به دلیل ظریف 

بودن و تراکم کمتر استخوان زنان است.
دکتر مروجی، جنس، س��ن، ع��دم تحرک و 
ورزش، کمبود کلسیم در برنامه غذایی، کمبود 
ویتامی��ن D، مح��دود کردن مص��رف کافئین، 
مص��رف الکل، س��یگار کش��یدن، یائس��گی و 
مص��رف دارو را از عوامل مس��تعد کننده پوکی 

استخوان برشمرد.
وی، ورزش و مواد غذایی سرش��ار از کلسیم 
را بهتری��ن راه پیش��گیری از پوک��ی اس��تخوان 
برشمرد و تصریح کرد: کلسیم باعث قوی شدن 
اس��تخوانها می ش��ود، کمبود ذخیره کلسیم می 
توان��د به علت کاهش دریافت کلس��یم در زمان 

کودکی یا بزرگسالی باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
تاکید کرد: ورزش های س��نگین که باعث قطع 
عادات ماهیانه بیش از شش ماه می شوند کاهش 

توده استخوانی را به همراه خواهد داشت.
وی، با اش��اره به اینکه استراحت و عدم تحرک 
باعث تحلیل بافت اس��تخوانی می شود، ادامه داد: 
ورزش هایی مثل پیاده روی نقش مهمی دررسوب

 کلس��یم در استخوان ها و استحکام آن ها دارند 
و به افزایش توده استخوانی کمک می کند.

 D دکتر مروجی، با اش��اره به اینکه ویتامین
زمینه ساز جذب کلس��یم است، اظهار داشت: 
ای��ن ویتامی��ن مانند کلیدی اس��ت که در قفل 
ش��ده روده ها را به طرف جریان خون باز می 
کند و باعث می ش��ود تا کلسیم مواد غذایی از 
 روده ه��ا وارد جریان خون ش��ود و از آنجا به

 استخوان ها برسد.
وی، یک��ی از مناب��ع طبیع��ی ویتامین  D را 
تماس مس��تقیم با نور خورش��ید عنوان کرد و 
گفت: شیش��ه پنجره ها و کرم های ضد آفتاب 
 مان��ع از ج��ذب این ویتامین توس��ط پوس��ت 

می شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
تاکید ک��رد: افرادی ک��ه از بعض��ی اختاالت 
هورمونی مش��خص مانن��د پ��رکاری تیروئید و 
پارا تیروئید، بیماری غددجنس��ی )کم کاری( و 
بیماری غدد فوق کلیوی )کم کاری یا پرکاری( 
رنج می برند در معرض ابتای باالتری به پوکی 

استخوان هستند.
وی ادامه داد: هر قدر یائس��گی در سنین پایین 
تر ش��روع ش��ود خطر ابتاء به پوکی اس��تخوان 

بیشتر می شود.
این مقام مس��ئول اف��زود: اس��تفاده طوالنی از 
کورتن ها و ی��ا داروه��ای ادرارآور، می تواند 
باعث پوکی اس��تخوان ش��ود البته مصرف یک 
یا چند آمپول کورتن در س��ال چنین اختالی را 

ایجاد نمی کند.
گفتنی اس��ت پوکی اس��تخوان که ب��ا افزایش 
س��ن به وجود م��ی آید، وضعیتی  اس��ت که در 
آن استخوان شکننده ش��ده و احتمال شکستگی 
با ضربات کوچک افزایش می یابد، در نتیجه از 
اس��تحکام بافت و اماح استخوانی کم شده و از 

مقاومت آن کاسته می شود.

دکتر مروجی، ایجاد سایت نگهداری پسماند و نصب 
دستگاه بی خطرس��از با احداث ساختمان مخصوص و 
دارای شرایط مطابق دستورالعمل، آموزش کلیه پرسنل 
در خصوص دستورالعمل تفکیک زباله و نظارت پایش 
اجرای برنامه توس��ط کارشناسان بهداشت بیمارستان و 
کارشناس بهداش��ت ناظر بیمارستان در حوزه معاونت 
بهداش��تی را  از دیگر مقدمات تجهیز بیمارس��تان ها به 

سیستم بی خطرساز دانست.
 وی، ضم��ن تاکید بر نظارت ب��ر فرآیند امحاء 
زبال��ه های عفونی گفت: هر ماه یک کارش��ناس 
معاونت بهداش��تی دانش��گاه از م��کان دفن زباله 
بازدی��د و گ��زارش را ب��ه معاون��ت بهداش��تی 

دانش��گاه  ارسال و این  معاونت هر چندماه یکبار  
گزارش��های جمع آوری ش��ده را به ش��هرداری 

کاشان مکاتبه می کند.
دکت��ر مروج��ی در خصوص ارزیاب��ی عملکرد و 
پای��ش دس��تگاههای بی خطر س��از موج��ود در هر 
بیمارس��تان اظهار داش��ت: براس��اس دس��تورالعمل 
عملکرد دس��تگاه بی خطرس��از، برای مستندسازی 
فعالیتهای بی خطر س��ازی در هر بیمارستان دفاتری 
در خصوص کارکرد دس��تگاه، ارزیابی بیولوژیکی 
دستگاه، تعمیرات دستگاه و شاخصهای مکانیکی و 

شیمیایی  تهیه شده است.
پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  بهداش��تی  مع��اون 
کاش��ان، هزینه مدیریت پس��ماند در بیمارس��تانهای 
کاش��ان را ش��امل م��واردی از قبیل س��اخت مکان 
مخص��وص، خری��د دس��تگاه، خری��د تجهی��زات 
تس��تهای  اپرات��ور،  نی��روی  اس��تخدام  جانب��ی، 
 بیولوژیک��ی و ... دانس��ت و اظه��ار داش��ت:  ای��ن 
دس��تگاه ها از محل اعتبارات دانشگاه و با مشارکت 

وزارت بهداشت خریداری می شوند.

در زندگی روزمره بش��ر، زائ��دات مختلفی تولید 
میش��ود که می توان آن را به دو دستة کلی پسماند و 

پساب تقسیم کرد.
هر نوع مادة جامد، گاز و مایع  )به غیر از فاضاب( 
که به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم از فعالیت انس��ان 
 حاص��ل ش��ده و از نظ��ر تولید کنن��ده، زائ��د تلقی 
می شود، جزء گروه پسماندها، محسوب می گردد و 
فاضابهای تولیدی نیز، در دسته پسابها قرار می گیرد.

پس��ماندها ب��ر حس��ب مناب��ع تولید کنن��دة آن، 
ب��ه پس��ماندهای ع��ادی، پزش��کی )بیمارس��تانی(، 

کشاورزی، صنعتی و ویژه تقسیم می شوند.
ب��ه کلی��ه پس��ماند ه��ای عفون��ی و زی��ان آور 
 ناش��ی از بیمارس��تان ها، مراکز بهداش��تی درمانی، 
آزمایشگاه های تشخیصی طبی و سایر مراکز مشابه 

پسماندهای بیمارستانی گفته می شود.
ب��ر این اس��اس برای رف��ع زباله های بیمارس��تانی 
و پس��ماندها ط��ی مراحل��ی همچون جم��ع آوری، 

نگهداری، انتقال و دفع الزم و ضروری است.
تاکنون روشهای مختلفی برای دفع پسماند تعریف 
شده که از جمله آنها، تخلیه در دریا، دفن در زمین، 
س��وزاندن، بازیافت،  کمپوس��ت ی��ا تبدیل به کود، 
مخل��وط کردن ب��ا فاضاب و پرک��ردن گودی تپه 

ماهورها را می توان نام برد.
مدیریت نامناس��ب در مراحل مختلف نگهداری، 
جم��ع آوری،حمل ونقل و دفع این مواد زاید عاوه 
بر فراهم آوردن شرایط بروز بیماری هایی در انسان 
 س��بب بیماری هایی در حیوانات و گیاهان می شود،

 همچنی��ن موج��ب آلودگ��ی خ��اک، آب، گیاه، 
پرورش مگس، حش��رات، جان��وران موذی و ایجاد 
بوی بد در مراکز پزشکی و محلهای دفع می گردد.

 زباله های بیمارس��تانی آلودگ��ی های متعددی از 
قبیل آلودگی های بیولوژیک )شامل انواع باکتریها، 
ویروس ه��ا، انگل ها، قارچهای بیماری زا، نس��وج 
و ضایع��ات پاتولوژی��ک و...( دارند که هر کدام به 
تنهایی می توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست 

و جوامع بشری به شمار روند.
کارشناس مسئول بهداش��ت محیط دانشگاه علوم 
پزش��کی کاشان گفت: در س��ال1383 جهت تحقق 
اصل 50 قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ایران به 
منظور حفظ محیط زیست از آثار پسماند و مدیریت 
بهینه آن ها قانون مدیریت پسماندها تصویب و آیین 
نامه اجرایی آن توس��ط وزارت کش��ور به سازمانها 

اباغ شد.
مهن��دس محس��ن فتح��ی مق��دم اف��زود: بع��د از 
تببی��ن نحوه مدیری��ت پس��ماندها با تصوی��ب قانون 
مدیری��ت پس��ماند کارگروه��ی با عن��وان »مدیریت 
پس��ماند« در ح��وزه فرمانداری ش��هرها ب��ا دبیرخانه 
در  بالطب��ع  و  کش��ور  سراس��ر  در  زیس��ت  محی��ط 
 کاش��ان تش��کیل ش��د و ب��ر اس��اس ای��ن قان��ون از
 س��ال 80  در منطقه کاشان و آران و بیدگل نسبت به 
تفکیک زباله های عفونی از غیر عفونی اقدام ش��د و 
در سال 1383 پیشنهاد تجهیز یک بیمارستان به سیستم 

بی خطر ساز توسط معاونت بهداشتی مطرح شد.

وی اظهار داشت: در سال 1387 اولین سیستم بی 
خطر ساز زباله برای بیمارستان بهشتی نصب شد و 
پس از آن بیمارستان های متینی، سیدالشهدا، شبیه 
خوان��ی،  ش��هید رجایی، نقوی و میاد به سیس��تم 

مجهز شدند.
در  موج��ود  بیمارس��تانهای  در  داد:  ادام��ه  وی 
شهرس��تان از انواع  سیس��تمهای ات��وکاو، گرمای 
خش��ک، ش��یمیایی با خ��رد کن و ب��دون خرد کن 

استفاده می شود.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
ضم��ن تاکید بر بیخطر س��ازی پس��ماندهای عفونی 
بیمارس��تانهای این دو شهرستان گفت: با راه اندازی  

دس��تگاه بی خطر ساز زباله در بیمارستان میاد کلیه 
بیمارستانهای این منطقه به این دستگاه مجهز شدند.

 دکت��ر س��یدعلیرضا مروج��ی اظهارداش��ت: کل 
زبال��ه هایی که در روز از بیمارس��تانهای کاش��ان و 
آران و بی��دگل )به ج��ز مطب ه��ا و درمانگاهها و 
اورژان��س ها( جمع آوری می ش��وند حدودا دو تن 
اع��م از عفون��ی و غیر عفونی می باش��د ک��ه از این 
مقدار 25 درصد آن )یعن��ی حدود 520 کیلو گرم( 
عفونی می باشند که کل پسماندهای عفونی ابتدا در 
بیمارستان بی خطر شده و سپس به سمت چاله زباله 

حمل می شوند.
وی افزود: مقدمات تجهیز بیمارستانها به سیستم بی 
خطر س��از ش��امل مواردی از جمله، جداسازی زباله 
های عفونی از غیر عفونی در مبدا تولید، قرار گرفتن 
زباله های عفونی درون پاکت زرد رنگ؛ مواد نوک 
تی��ز و برنده درون جعبه های ایمن)safety box(  و 
زباله های عادی درون پاکتهای مشکی، تهیه سطلهای 
مخص��وص زباله به رن��گ زرد مخت��ص  زباله های 

عفونی و آبی مختص زباله های غیر عفونی است.

معاون درمان دانش��گاه گف��ت: دیابتی ها 2 تا 4 
برابر بیش��تر در مع��رض خطر بیماری ه��ای قلبی 
عروقی، سکته مغزی و بیماری های عروق محیطی 

قرار دارند.
به گزارش وب دا، دکتر داود خیرخواه در نشست 
هماهنگی س��طح سه برنامه کش��وری دیابت افزود: 
دیابت فقط یک بیماری محس��وب نمی ش��ود بلکه 
شبکه درهم پیچیده ای از عوامل خطرزای محیطی 

و ژنتیک ب��ا پاتوفیزیولوژی های مختلف 
است که به دلیل ویژگی هایی نظیر 

زمینه س��ازی و همراهی با س��ایر 
بیماری ها )قلبی عروقی، کلیوی، 
به شدت  چش��می و معلولیت(، 

هزینه بر و ناتوان کننده است.
وی، با اش��اره ب��ه اینکه طبق 
مطالع��ه س��ال 2011، حدود 9 

درصد کل هزینه های س��امت 
در ای��ران ب��رای کنت��رل بیم��اران 

دیابت��ی تی��پ 2 ص��رف م��ی ش��ود، 
منتس��ب  عوارض  کرد:  تصریح 

به بیماران دیابتی تیپ 2 مسئول 
از  میلی��ارد دالر  ی��ک   حدود 
هزین��ه های س��امت در ایران 

 هستند که بیش از 4/25 درصد کل 
هزینه های بهداشتی کشور است.

معاون درمان دانش��گاه یادآور شد: حدود 

یک سوم بیماران دیابتی در صورت کنترل نامناسب 
قند خون دچار عوارض کلیوی می شوند.

وی، ب��ا بیان اینکه امروزه چه��ار گروه بیماری های 
غیر واگیر شامل قلبی عروقی، سرطان ها، مزمن تنفسی 
و دیابت مهمترین تهدید کننده های حیات انس��ان می 
داد:  ادام��ه  باش��ند، 
قلبی  بیماریهای 
ب��ه  عروق��ی 
اولین  عنوان 

عامل مرگ
و میر 

در کش��ور و دیابت به عنوان ش��ایع تری��ن بیماری 
مزمن غیر واگیر از اولوی��ت های اصلی برنامه های 

پیشگیری محسوب می شوند.
دکت��ر خیرخواه تاکید کرد: تنه��ا راه جلوگیری از 
هدر رفتن مناب��ع عظیم مالی مرتبط با بیماری دیابت، 
اجرای برنامه جامع برای پیشگیری و کنترل آن است.
وی در پای��ان توصیه کرد: رعایت رژیم غذایی به 
همراه ورزش در پیشگیری و کنترل این بیماری بسیار 
موثر اس��ت.این گزارش حاکیس��ت، در این نشست 
ضم��ن معرفی فوکال پوینت علم��ی جدید برنامه و 
بیان گزارش عملکرد 9 ماهه واحد )سطح1(، مرکز 
دیابت )سطح 2( و همچنین مشکات قابل طرح در 
دو سطح، مقرر شد سطح سه )فوق تخصصی( برنامه 
فعال و اقدام الزم در خصوص تامین پزش��کان فوق 

تخصص مورد نیاز برنامه دیابت به عمل آید.
گفتنی اس��ت اجرای برنامه کشوری پیشگیری و 
کنترل بیماری دیابت از اواخر سال 90 در دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان آغاز شده است.
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قاتل خاموش باز در کاشان قربانی گرفت

سرطان تخمدان يکی از شايعترين چگونه با دروغگويی کودک برخورد کنیم؟
سرطان ها در زنان است

مصرف آنتی بیوتیک
 در عفونت های ويروسی حتما بايد 

با تجويز پزشک باشد

5 نوشیدنی
که وزن تان را کم می کنند 

کدام گزينه به پيشگيری از سرطان تخمدان کمک نميكند؟
الف -  خوردن غذای کم چربی

ب - کاهش مصرف گوشت قرمز
ج - اس��تفاده از داروه��ای تحریک کنن��ده تخمدان ها که برای 

درمان ناباروری تجویز می شود
د - اجتناب از مصرف الکل

   قاب��ل توجه خوانندگان و همکاران گرامی، س��وال 
مطرح ش��ده ب��اال از مطالب مندرج در همین ش��ماره 
از نش��ریه است.ش��ما می توانید پاس��خ صحیح سوال 
را هم��راه ب��ا ن��ام و ن��ام خانوادگی خ��ود و عبارت 
)حی��ات140( به س��امانه پیام کوتاه دانشگاه به شماره 

30001423  تا 30 اسفند ماه 92 ارسال نمایید.
 از میان ش��رکت کنندگانی که پاس��خ صحیح را ارسال 
کنن��د به یک نفر ب��ه قید قرعه، جایزه اه��داء و نام برنده 
در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعام 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 سامت جامعه می باشد. 
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر 
به نقل از خودتان در س��ایت خب�ری و اط�اع رس��انی 
وزارت به�داش��ت، درمان و آموزش پزشکی کش�ور 
به آدرسwww.webda.ir ، سایت دانشگاه و دیگر 

سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره 137 نشريه حيات:

محمد رضايی ساديانی - ستاد مرکزی دانشگاه

نوش��یدن ی��ک فنج��ان قه��وه در صبحان��ه و 
عصرانه به دلیل وجود کافئین در آن گرس��نگی 
را س��رکوب و به کاه��ش وزن کمک می کند. 
این نوش��یدنی همچنین بدن را گ��رم می کند و 
متابولیس��م را بهبود می بخشد.نوشیدنی های پر 
طرفداری مثل آب میوه ها و نوش��ابه های انرژی 
زا که سرشار از شکر و کربوهیدرات هستند، می 
توانن��د روند کاهش وزن را مختل کنند.این پنج 

نوشیدنی نقش زیادی در کاهش وزن دارند:
1 – آب: همه می دانند آب بهترین نوش��یدنی 
برای کاهش وزن است. اما نوشیدن آن در طول 
پروسه کاهش وزن می تواند کسل کننده باشد. 
برای این که آب را طعم دار کنید و از نوش��یدن 
اش ل��ذت ببرید م��ی توانی��د در آن لیمو ترش، 

خیار و گوجه فرنگی بیندازید تا مزه دار شود.
2 - آب س�بزيجات: آب س��بزیجات خانگی 
ی��ا صنعتی تفاوتی ندارند. هر دو منبع عالی برای 
تامین فیب��ر و مواد غذایی برای کاهش وزن بدن 
هس��تند، چ��ون پس از نوش��یدن آن س��اعت ها 
گرسنه نمی شوید. پزش��کان توصیه می کنند از 
سبزیجاتی استفاده کنید که سدیم کمتری دارند.  
3 - چای تلخ: نوشیدن چای سبز عاوه بر این که 
متابولیسم بدن را بهبود می دهد، سرعت کاهش وزن 
را نیز افزایش می دهد. سعی کنید چای سبز را - گرم 
یا س��رد - همراه عس��ل بدون ش��کر بخورید. راستی 
چای س��یاه را فرام��وش نکنید چون سرش��ار از آنتی 

اکسیدان است و سموم را از بدن خارج می کند. 
4 - قهوه خالص: نوشیدن یک فنجان قهوه در 
صبحانه و عصرانه ب��ه دلیل وجود کافئین در آن 
گرسنگی را س��رکوب و به کاهش وزن کمک 
می کند. این نوش��یدنی همچنین بدن را گرم می 
کند و متابولیسم را بهبود می بخشد. فقط مراقب 

باشید شکر و خامه کمی به ان اضافه کنید.
5 - ش�ير بدون خام�ه: شیر سرشار از کلسیم، 
ویتامی��ن د و پروتئین اس��ت که اس��تخوان ها را 
محکم تر و ماهیچه ها را قوی تر می س��ازد. شیر 
ب��دون خام��ه و چربی منبعی سرش��ار از ویتامین 

است که به کاهش وزن کمک می کند. 
منبع: خبرگزاری سامت

سرطان تخمدان یکی از شایع ترین سرطانهای 
زنان اس��ت که متأس��فانه در اکثری��ت موارد در 

مراحل پیشرفته تشخیص داده می شود.
کارش��ناس مس��ئول واحد مبارزه ب��ا بیماریهای 
غیرواگیرب��ا بیان این مطل��ب در گفتگو با وب دا، 
اظهار داش��ت: ای��ن بیماری اگ��ر در مراحل اولیه 
تش��خیص داده ش��ود قابل عاج است ولی در 75 
درصد موارد به دلیل تش��خیص دیر هنگام بیماری 
علیرغم جراحی های وس��یع و شیمی درمانی های 

گوناگون، امید بقای درازمدت بیمار پایین است.
دکت��ر مرتضی پنج��ه ش��اهی، تغیی��ر در رژیم 
غذای��ی و ورزش، مصرف قرص های ضدبارداری 
خوراک��ی، بس��تن لوله ه��ا، بارداری، ش��یردهی و 
مش��اوره ژنتیک را از جمله راهبرده��ای موثر در 
کاهش ابتا به س��رطان تخم��دان عنوان کرد.وی، 
ب��ا بیان اینک��ه مص��رف قرص های ضدب��ارداری 
خوراک��ی می تواند در ح��دود 50 درصد از خطر 
ابتا به س��رطان تخمدان را کاه��ش دهد، گفت: 
ای��ن کاهش خط��ر به خص��وص پس از 5 س��ال 
مصرف این قرص ها چش��مگیرتر می شود. به طور 
کل��ی هر چ��ه طول م��دت مصرف ای��ن قرص ها 
بیش��تر باش��د، احتمال اثر محافظتی آنه��ا در برابر 
سرطان تخمدان بیشتر می  شود.وی تصریح کرد: 
بس��یاری از کارشناسان برای کمک به پیشگیری 
از س��رطان تخم��دان خوردن غ��ذای کم چربی، 
پرفیبر و کاهش مصرف گوش��ت قرمز و اجتناب 
از مصرف الکل را پیشنهاد می کنند، بررسی  ها نیز 
نشان  داده رعایت رژیم غذایی کم چرب به مدت 
چهار س��ال، می تواند خطر سرطان تخمدان را به 

میزان چشمگیری کاهش دهد.
دکت��ر مرتضی پنجه ش��اهی، با اش��اره به اینکه 
انجام ورزش دس��ت کم س��ه ب��ار در روز برای 
پایین  نگه داش��تن میزان چربی بدن به پیش��گیری 
از س��رطان تخمدان نیز کمک می کند، ادامه داد: 
اف��راد 18س��اله و باالتر که ضریب ت��وده بدنی یا

BMI  آنها بیش��تر از 25 باشد، بیشتر در معرض 
خطر سرطان تخمدان می باشند.

وی تاکید کرد: ب��ارداری 30 تا 60 درصد در 
کاه��ش این س��رطان موثر اس��ت، همچنین اگر 
اولین فرزند یک زن قبل از 30 س��الگی او به دنیا 
آمده باشد، این خطر بیشتر کاهش می یابد و با هر 
بارداری بعدی این سرطان بیشتر کاهش می یابد. 
به نظر می رسد شیردهی از پستان نیز اثر محافظتی 
در برابر س��رطان پستان داشته باشد.وی ادامه داد: 
بس��تن لوله ها یک عمل جراحی است که در آن 
لوله های فالوپ )لوله های رحمی( بسته می شوند. 
در زنانی که پس از بچه دار ش��دن لوله هایشان را 
بس��ته اند، خط��ر س��رطان تخمدان کاه��ش پیدا 
می کنند، ه��ر چند که علت این اث��ر محافظتی به 

طور دقیق مشخص نیست.
این مقام مسئول، با بیان اینکه تخمدان  برداری 
پیش��گیرانه معموال برای زنانی توصیه می شود که 
تعداد بچه هایشان کامل است و سابقه خانوادگی 
قوی س��رطان تخمدان دارند، گفت: توجه داشته 
باشید که حتی برداش��تن تخمدان تضمین کننده 
100 درص��دی پیش��گیری از س��رطان تخمدان 
نیس��ت، چرا ک��ه این س��رطان ممکن اس��ت از 

سلول های پوشاننده حفره لگن منشا بگیرد.

مع��اون درمان دانش��گاه گف��ت: مصرف آنتی 
بوتیک در عفونت های ویروسی در صورت نیاز 

حتما باید توسط پزشک تجویز شود.
به گزارش وب دا، دکتر داود خیرخواه افزود: 
در عفون��ت های ویروس��ی که در ح��ال حاضر 
شیوع دارد و به صورت تب همراه سرفه، عطسه و 
آبریزش بینی و در بعضی موارد اسهال و استفراغ 

است نیاز به مصرف آنتی بیوتیک نیست.
 وی، ب��ه والدین کودکان مبتا به عفونت های 
ویروسی توصیه کرد: از مصرف آنتی بیوتیک و 
تقاضا از پزش��کان در مورد تجویز آنتی بیوتیک 
خ��ودداری ک��رده و در م��واردی ک��ه عوارض 
س��رماخوردگی مث��ل عفون��ت گ��وش میان��ی، 
سینوزیت و س��ایر موارد مشاهده شد با تشخیص 

پزشک، آنتی بیوتیک مناسب مصرف کنند.
ای��ن متخصص اطفال، واکس��ن آنفلوانزا را نیز 
تنها در پیشگیری از عفونت های ناشی از ویروس 
آنفلوانزا و ابتا به ای��ن بیماری که همراه با تب، 
سرفه، گلو درد یا بی حالی و درد عضانی نمود 
م��ی یابد اثربخ��ش و بر روی دیگ��ر ویروس ها 

ناموثر عنوان کرد.
دکت��ر خیرخواه، مصرف واکس��ن آنفلوانزا را 
برای افراد در معرض خطر ش��امل کودکان شش 
ماهه تا پنج س��اله، کودکانی که در مهد کودک 
هس��تند، کودکان مبتا به س��رطان، کس��انی که 
طحال آنها برداش��ته ش��ده، افراد مبتا به آس��م، 
دیاب��ت، بیماری ه��ای قلبی و متابولی��ک، افراد 
ساکن در مراکز نگهداری سالمندان توصیه کرد.

به گفته وی، تعداد تجویز واکسن آنفلوانزا در 
کودکان بر اساس س��ن می باشد که باید توسط 

پزشک میزان آن تایید شود.

هم��ه ما گاهی ممکن اس��ت دروغ 
بگوییم و ب��ا تغییر واقعیت س��عی در 
توجی��ه رفتار هایمان داری��م، اما اگر 
دروغ کوچکی از کودکانمان بشنویم 
به شدت آزرده خاطر شده و عصبانی 
می ش��ویم، ام��ا حقیق��ت این اس��ت 
که تا 3 یا 4 س��الگی ک��ودکان واقعا 
نمی دانند دروغ چیس��ت و تش��خیص 
مرز بی��ن واقعیت و خیال ب��رای  آنها 

مشکل است.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 در ای��ن زمین��ه در گفتگو ب��ا وب دا،

 با تاکی��د بر توجه والدی��ن به اهمیت 
اظه��ار  ک��ودک  در  روان  س��امت 
داش��ت: در این س��نین دروغگویی با 
متفاوت است، کودکان  باال تر  س��نین 
در دوره نوپایی واقعا دروغ نمی گویند 
بلک��ه آنچه م��ا از آن ها می ش��نویم و 
دروغ می نامی��م ممک��ن اس��ت دالیل 

مختلفی داشته باشد؛
اول اینک��ه ممکن اس��ت آن ها در 
این سن قوه تخیّل قوی داشته باشند 
و در واقع در دنیای آن ها واقعیت و 
تخی��ل در هم تنیده و ممکن اس��ت 
کودک هر آنچه به ذهنش می رسد 
ب��ه زبان بی��اورد. خلق داس��تان های 
تخیّل��ی و به ظاهر دروغین توس��ط 
یک ک��ودک 2-3 س��اله نمایانگر 
قدرت خاقیت ذهن کودک است.

دلیل دیگر می تواند فراموشی باشد. وقتی کودک 
2 س��اله کتاب خواهرش را پاره کرده اس��ت و بعد 
می گوید که کار او نیست، دروغ نمی گوید. او واقعا 
ب��ه یاد نمی آورد که این کار را کرده باش��د یا برای 
او مهم نیس��ت که چه کس��ی کتاب را پ��اره کرده، 
تنها چیزی که می داند این اس��ت ک��ه آن کتاب را 
می خواهد و ممکن اس��ت اولین اسمی که به ذهنش 
می آید را به زبان بی��اورد، او دروغ نمی گوید، فقط 
حافظه کوتاهی دارد و ب��ه خوبی نمی تواند وقایع را 

به خاطر بسپارد.
گاه��ی اوق��ات دروغ گفت��ن ک��ودک ب��رای به 
 دس��ت آوردن چیزی یا اجتن��اب از کاری صورت  
م��ی گیرد. در ای��ن موارد باید به ک��ودک آموزش 
دهید که دروغ گفتن اش��تباه اس��ت و مهم آن است 

که حقیقت را بگوید.
 دلیل چهارم چیزی اس��ت که در علم روان شناسی 
کودک از آن به عنوان »سندرم فرشته« یاد می شود.

ک��ودکان ت��ا 4 س��الگی ب��ر اس��اس خش��نودی 
والدین ش��ان رفتار می کنند، یعنی هر کاری که مادر 
و پدر را خوش��حال کند خوب است و هر کاری که 

آن ها را عصبانی کند بد است. 
بنابراین هیچ تعجب نکنید اگر کودک تان با لب 
و دهان آغش��ته به مربا مس��تقیم به شما نگاه کند و 

بگوید اصا روحش از وج��ود مربا خبر ندارد، یا 
مثا کودک فکر می کند اگر به مادر بگوید شیشه 
شیر را زمین ریخته مادرش عصبانی می شود، پس 
بهتر اس��ت بگوید که او ش��یر را زمی��ن نریخته یا 
شاید تقصیر را گردن دوس��ت خیالی اش بیندازد. 
او دروغ به معنای واقعی دروغ را نمی شناسد بلکه 
تنها س��عی دارد ط��وری رفتار کند ک��ه والدینش 

خشنود باشند.
ت��ا ح��دود 7 س��الگی ک��ودکان واقع��ا دروغ را 
نمی شناس��ند و م��رز بی��ن حقیقت، دروغ و افس��انه 
برایشان بی معنی است و از این سن به بعد است که با 
تشخیص بد بودن این رفتار، دروغگویی می تواند به 

یک ویژگی شخصیتی تبدیل شود.
چه باید کرد؟

مطمئنا ش��ما نمی خواهید دروغگویی را در فرزندتان 
تقویت کنید، پس بهتر است با اینگونه رفتارهای او که 
تا 4 س��الگی طبیعی اس��ت منطقی برخورد کنید. به او 
اجازه بدهید داستان پردازی کند و بعد با بیانی ساده مرز 
بی��ن واقعیت و تخیل را مش��خص کنید. حتی زمانی که 
کارتون می بیند یا برایش قصه می خوانید می توانید این 
کار را بکنی��د و مثا به او بگویی��د خیلی از وقایعی که 
در کارتون می بیند امکان وقوع ندارد، مثا یک گرگ 
نمی تواند از باالی کوه پرت شود، مثل کاغذ پهن شود 

و دوباره به حالت اول برگردد.
با عکس العمل های تند باعث دروغگویی کودک 

نشوید. وقتی با لحن تهاجمی از کودک 
درباره کار بدش توضیح می خواهید در 
حقیقت کودک را به سمت دروغ گفتن 
سوق می دهید، چرا که او از روی ترس 
از راس��تگویی یا ب��رای رهایی از تنبیه و 
مجازات دروغ گفتن را انتخاب می کند. 
در ای��ن ش��رایط حت��ی راس��تگو ترین 
ک��ودکان هم دروغ می گویند و هر قدر 
ترس از مجازات بیش��تر باش��د، اصرار 
ک��ودک در دروغ بیش��تر خواهد بود. 
هی��چ وقت کودک را مته��م نکنید و به 
جای س��وال های مس��تقیم بهتر است در 
لفافه ح��رف بزنید تا ک��ودک به جای 
ان��کار، دس��ت به اعت��راف بزن��د، مثا 
»نمی دونم کی این اس��باب بازی ها رو 
تو پذیرایی ریخته! کاش بیاد کمکم کنه 

با هم جمعش کنیم!«.
ه��م  خب��ری  جم��ات  از  اس��تفاده 
کارآمد تر از توضیح خواس��تن های پی  

در پی است.
مثا به ج��ای اینکه با لح��ن تهاجمی 
از ک��ودک بپرس��ید »کی این اس��باب 
بازیهارو تو پذیرایی ریخته؟ تو بودی؟« 
بهتر اس��ت جمله خبری ب��ه کار برده و 
این گون��ه موضوع را مط��رح کنید که 
»از دس��تت ناراحت شدم، چون مواظب 
نبودی و همه  اسباب بازی هاتو انداختی 
رو زمین!«.قوانین خش��ک و س��خت و 
تکالی��ف س��نگین و توقع بی��ش از حد 
از ی��ک کودک 3-4 س��اله را فراموش کنید، چون 
ممکن است کودک شما را سردرگم کرده و نتواند 
آن ها را دنبال کند و برای این که شما را ناامید نکرده 

باشد دست به دامن دروغ بشود.
تنبیه و پ��اداش مجزایی ب��رای دروغگویی و 
راستگویی در نظر بگیرید، اما تنبیه نباید آنقدر 
ش��دید باش��د که برای رهای��ی از آن کودک 
دروغ بگوی��د. برای جلوگی��ری از دروغگویی 
کودک، الگوی رفتاری خوبی برای او باشید و 
در اج��رای روش های تربیتی خود قاطع بمانید. 
کودکان بس��یاری از آموزش ه��ا را به صورت 
تقلی��دی از اطرافیان ی��اد می گیرن��د و والدین 
نخس��تین کس��انی هس��تند که کودک از آن ها 

تقلید می کند.
والدی��ن بای��د الگوی��ی از راس��تگویی برای 
ک��ودک باش��ند و در مقابل ک��ودکان خود از 
دروغ گفت��ن پرهیز کنند. راس��تگویی کودک 
خود را تش��ویق کنید به خص��وص در مواردی 
که می توانسته دروغ بگوید. کودک باید بداند 
 که پیامده��ای منفی ب��رای کودکانی که دروغ 

می گویند وجود دارد. 
والدین س��عی کنن��د هنگامی ک��ه دروغی از 
فرزن��د خود می ش��نوند، آرام بمانن��د و خود را 

کنترل کنند.

وس��ایل و سیستم های حرارتی مورد استفاده در 
س��اختمان  و تم��اس فوری با آتش نش��انی و یا 
اورژانس از جمله اقداماتی اس��ت که می تواند 
به فردی که در معرض گاز منوکسید کربن قرار 

داشته کمک کند.
دکت��ر مک��ی، خواس��تار توج��ه بی��ش از پی��ش 
ش��هروندان ب��ه موضوع احت��راق صحی��ح و تهویه 
مناسب سیستم گرمایش بخاری های محل سکونت 
و خواب خود ش��د و گفت: شهروندان در صورت 
اس��تفاده از هیزم و ذغال،  تنه��ا در فضای باز از این 

سوخت استفاده کنند.

سرپرس��ت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه گفت: سه نفر در کاشان در روز 
جمعه مورخ 92/10/28 با گاز منو اکس��ید  کربن 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش وب دا، دکتر س��ید محمد حسین 
مک��ی افزود: تع��داد افراد فوتی ناش��ی از گاز 
مس��موم مونوکس��ید کربن در مقایسه با مدت 
مشابه س��ال گذشته هش��ت برابر افزایش یافته 

است.
وی اف��زود: توجه به این نکته ضروریس��ت که 
بر اساس گزارش��ات مراجع رسمی، ریشه اصلی 
ب��روز حوادث اش��تباهات انس��انی و مش��کات 
اساسی موجود در دودکش ساختمان ها و تهویه 
هوا در آنهاس��ت که با آموزش و اطاع رس��انی 
صحی��ح می توان از بخش قاب��ل توجهی از آنها 

جلوگیری کرد.
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  سرپرس��ت 
فوریتهای پزشکی دانشگاه تصریح کرد: عدم 
توجه ب��ه اهمیت و حساس��یت دودکش ها و 
کارکرد صحیح آنها به ویژه در ش��روع فصل 
س��رما، نصب و راه اندازی وس��ایل گرمایشی 
ب��دون کنترل س��امت دودک��ش آن، نصب 
و ب��ه کار گی��ری غیر ایم��ن و غی��ر مجاز از 
وس��ایل حرارتی،  استفاده از سرویس کاران و 
تعمیرکاران غیر مجاز برای نصب و س��رویس 
وس��ایل مورد نظر و ... از مهمترین اش��تباهات 

رایج انسانی است.

وی تاکید کرد: احس��اس فشار در سر، سوزش 
 در چشم، ضربان نامنظم  قلب،  سرخ شدن لب ها،

 بزرگ ش��دن مردمک چشم، احس��اس گیجی، 
س��ردرگمی و عدم تش��خیص آش��کار، ضعف، 
کس��الت و خ��واب آلودگ��ی، حال��ت ته��وع و 
اس��تفراغ و تشنج و کما از نش��انه های مسمومیت 

با گاز منوکسید کربن است.
دکتر مکی، درب��اره اقدامات ضروری در برابر 
انتشار گازمنوکسید کربن نیز اظهار داشت:  باز 
کردن س��ریع درها و پنجره ها و قرار گرفتن فرد 
مس��موم در معرض هوای تازه، خاموش کردن 

تعداد افراد 
فوتی ناشی 

از گاز مسموم 
مونوکسید کربن 

در مقايسه با 
مدت مشابه سال 

گذشته هشت 
برابر افزايش 

يافته است.



ام��ام جمعه شهرس��تان آران و بی��دگل گفت: 
پیش��رفت های حوزه بهداش��ت و درم��ان در این 

شهرستان چشگمیر است.
به گزارش وب دا، حجت االس��ام و المسلمین 
موسوی در جمع مسئولین بهداشت و درمان آران 
و بیدگل افزود: این پیش��رفت ها مرهون تاش ها 
و زحمات بی ش��ائبه مسئولین و مدیران در سطح 

شبکه بهداشت و درمان این شهرستان است.
ایشان، آران و بیدگل را از نظر ایثارگری دارای 
رتبه برتر در سطح کشور ارزیابی و تصریح کرد: 
این شهرس��تان در چند ساله اخیر در همه زمینه ها 

پیشرفت قابل ماحظه ای داشته است.

نخس��تین پیوند قرنیه چش��م پس از هش��ت سال با 
موفقیت در بیمارستان متینی کاشان انجام شد.

ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس بیمارس��تان متینی 
 کاش��ان ب��ا بی��ان این مطل��ب گفت: ای��ن گونه 
عم��ل های جراح��ی فقط در بیمارس��تان ها و یا 
مراکز دانشگاهی بس��یار مجهز و با حضور فوق 
تخصص پیوند قرنیه انجام می گیرد که با اقدامات 
 انجام شده در این بیمارستان این پیوند با موفقیت

 انجام شد.
دکتر حس��ن فرجی پ��ور افزود: ای��ن عمل برای 
آقایی 34 س��اله دارای مش��کل قوز و اس��کار قرنیه 
»کراتوکون��وس« انجام ش��د و حدود 2 س��اعت به 

طول انجامید.

برای نخس��تین ب��ار مرک��ز ترک اعتی��اد فوق 
 س��ریع و پیش��رفته در بیمارس��تان نقوی کاش��ان
 راه اندازی شد.به گزارش وب دا، رئیس بیمارستان 
نقوی کاشان گفت: این مرکز با استفاده از امکانات 
و تجهیزات درمانی و به��ره گیری از متخصصین به 
 روش سریع و پیشرفته سم زدایی مواد مخدر از بدن را

 انجام می دهد.
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تربیت فرهنگی الزمه رسیدن به سبک زندگی اسالمی است

  Archives Of Trauma Research مجله 
 pubmed دانشگاه علوم پزش��کی کاشان در

ایندکس شد.
دکتر حمیدی معاون پژوهشی دانشگاه، کسب این 
موفقیت را به تمامی دانشگاهیان به ویژه پژوهشگران 
تبری��ک گفت.گفتنی اس��ت Pubmed یکی از 
محیط های جس��تجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم 
 World Wide( پزش��کی در وب جهان گس��تر
Web( اس��ت ک��ه توس��ط مرکز مل��ی اطاعات 
 NCBI=National Center( بیوتکنول��وژی 
for Biotechnology Information( واق��ع 
در کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا )NLM( تهیه 

شده است.

هیئت ارزشیابی رشته تخصصی رادیولوژی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
از  لغای��ت 92/10/16  تاری��خ 92/10/15  از 
دانشگاه بازدید کردند.به گزارش وب دا، این 
بازدید به منظور بررسی ظرفیت های دانشگاه 
جه��ت تایید مج��دد مجوز رش��ته تخصصی 

رادیولوژی دانشگاه انجام شد.

اعض��ای انجم��ن فیزیول��وژی و فارماکولوژی 
کشور روز چهارشنبه مورخ 92/10/25 از دانشگاه 

بازدید کردند.
ب��ه گ��زارش وب دا، ای��ن بازدی��د ب��ه منظور 
بررس��ی ظرفیت های دانش��گاه جه��ت برگزاری 
بیس��ت و دومین کنگ��ره بین الملل��ی فیزیولوژی 
و فارماکول��وژی انجام شد.ش��ایان ذکر اس��ت بر 
اس��اس رای ص��ادره مجمع عمومی ای��ن انجمن، 
بیس��ت و دومین کنگ��ره بین الملل��ی فیزیولوژی 
و فارماکول��وژی ایران به هم��ت مرکز تحقیقات 
فیزیولوژی در دانش��گاه علوم پزشکی کاشان در 

تابستان 94 برگزار خواهد گردید.
 گفتنی اس��ت کنگره بین الملل��ی فیزیولوژی و 
فارماکول��وژی یک��ی از بزرگتری��ن کنگره های 

علمی کشور محسوب می شود.

ترويج دروغ 
به عنوان 
يک آفت 

انکارناپذير در 
جامعه اسالمی 

ما بروز کرده 
و اين يکی از 

آسیب های 
سبک زندگی 

است.

رئی��س مرکز هم اندیش��ی نخبگان دانش��گاه های 
کشور در ادامه بر توس��عه مبتنی بر ارزش های دینی 
در جامع��ه تأکید و عنوان کرد: یک��ی از مؤلفه های 
این توسعه  تقوای دینی است، چرا که اگر جامعه ای 
ع��اری از تقوا و ایمان باش��د نمی تواند به توس��عه و 

پیشرفت برسد.
ساداتی نژاد در عین حال یکی از مشکات موجود 
جامعه دینی را کلیشه ای بودن مفهوم تقوای دینی در 
الیه های مختلف جامعه قلمداد و خاطرنش��ان کرد: 
در زمینه بحث زندگی اسامی بسیار غنی هستیم اما 

به آن عمل نمی کنیم.
وی همچنی��ن از ع��دم اجم��اع بین نخب��گان در 
سیس��تم کش��ور به عنوان یک ضعف در این بخش 
نام برد و اظهار داش��ت: در این زمینه با مش��کاتی 
روبرو هستیم و در بخش استراتژی ملی نیز تعریف 

درستی نداریم.
گفتنی اس��ت این مراس��م به همت نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری دانش��گاه، روز پنج ش��نبه مورخ 

92/10/5 برگزار شد.

نخستین عمل پیوند قرنیه چشم در کاشان انجام شد

آموزش بهترين ترين راهکار پیشگیری از بیماری ها محسوب می شود

نخستین کلینیک ترک اعتیاد فوق سريع در کاشان راه اندازی شد

پیشرفت های حوزه سالمت در اين شهرستان چشگمیر است
حجت االسام و المسلمین موسوی، به فعالیت 
خیّرین در حوزه س��امت اش��اره کرد و یادآور 
ش��د: خیّرین س��امت در زمینه خرید تجهیزات 
و س��اخت پروژه های بهداشتی درمانی اقدامات 

بسیاری را انجام داده اند.
ایش��ان، اقدامات انجام ش��ده و پیش��رفت های 
حاصل ش��ده را قابل تقدیر دانس��ت و خدمت به 
مردم ش��ریف و قدرش��ناس را امری خداپسندانه 

توصیف کرد.
سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و 
بیدگل نیز در این دیدار، گزارش��ی از فعالیت ها 

و عملکرد شبکه بهداشت و درمان را ارائه کرد.

این فوق تخصص پیوند قرنیه و لیزیک، با اشاره به 
انجام عمل پیوند قرنیه برای تمامی بیمارانی که دچار 
مشکل کدورت یا نامنظمی قرنیه می باشند، تصریح 
کرد: ب��رای این بیمار پیوند ناف��ذ )کل قرنیه بیمار با 

کل قرنیه دهنده عوض می شود( صورت گرفت.
وی اظهار داش��ت: ان��واع پیوند قرنی��ه به صورت 
کامل و الیه ای در بیمارستان متینی قابل انجام است 
 که بر حس��ب تش��خیص بیماری الیه ه��ای خلفی، 
الیه ه��ای قدام��ی و یا کل قرنی��ه با قرنی��ه اهدایی 

جایگزین می شود.
رئیس بیمارس��تان متینی کاش��ان، حفظ چش��م و 
بازگرداندن بینایی را از مهم ترین مزایای عمل پیوند 

قرنیه عنوان کرد.

http://webda.kaums.ac.ir

 دکت��ر محمد حاجی جعف��ری، به بدون درد و 
عائم جس��می این روش اشاره کرد و افزود: در 
این روش ترک، بیمار تحت بیهوشی کامل قرار 
م��ی گی��رد و در مدت زمان بیهوش��ی داروهایی 
ب��ه بیمار تزریق می ش��ود که بعد از هوش��یاری، 
بس��یاری از عائم جس��می ترک م��اده مخدر را 

نخواهد داشت.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل 
گفت: آموزش بهترین ترین راهکار پیشگیری از 

بیماری ها محسوب می شود.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر مس��عود دهقانی در 
دیدار سرپرس��ت اعضای ش��ورای اس��امی این 
شهرس��تان افزود: با افزایش آگاه��ی می توان از 
بعضی از بیماری های شایع در منطقه مانند دیابت، 

فشارخون، سالک و ... پیشگیری کرد.
سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و 
بی��دگل تصری��ح ک��رد: هم��کاری و تعامل همه 
ارگان ه��ا و دس��تگاه های اجرایی شهرس��تان در 
زمینه آموزش س��امت ضروری است و همه باید 
در ای��ن امر مهم کمک کنند ت��ا بتوانیم در حوزه 
سامت گام موثری را برای مردم منطقه برداریم.

دکتر دهقان��ی، همچنین به فرهنگ س��ازی در 
زمینه رانندگی صحیح اشاره کرد و اذعان داشت: 
رانندگی صحیح، اس��تفاده راکبین موتور سیکلت 
از کاه ایمنی و کاهش تصادفات درون ش��هری 

نیز مستلزم آموزش صحیح می باشد.
وی، به اظهارات برخی از رسانه ها و مطبوعات 

همکاری و 
تعامل همه 
ارگان ها و 

دستگاههای 
اجرايی 

شهرستان در 
زمینه آموزش 

سالمت 
ضروری است

در مورد ش��بکه بهداش��ت و درمان اشاره کرد و 
افزود: متاس��فانه علیرغم ت��اش ها و فعالیت های 
بس��یاری که در زمینه بهداش��ت و س��امت مردم 
انجام ش��ده اما برخی از رس��انه ها و روزنامه های 
محلی با نوش��تن بعضی مطالب نادرس��ت در بین 

مردم نگرانی ایجاد می کنند.

سرپرست ش��بکه بهداش��ت و درمان، مهمترین 
عام��ل موفقی��ت ای��ن ش��بکه در تامین س��امت 
ش��هروندان را جلب اعتماد همگانی دانست و در 
این راه خواس��تار اعتماد س��ازی از طرف شورای 

شهر و کلیه نهادها شد.
دکت��ر مس��عود دهقان��ی، در پای��ان از همکاری 

ش��ورای اس��امی شهرس��تان با ش��بکه بهداشت و 
درمان تقدیر کرد.

رئیس شورای اسامی شهرستان آران و بیدگل 
نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر، تداوم این 
جلسات را الزم دانست و ادامه داد: خوشبختانه ما 
ش��اهد فعالیت های بسیار زیادی از سوی دانشگاه 
و ش��بکه بهداش��ت و درم��ان در حوزه س��امت 

هستیم و این خود باعث افتخار است.
عباسعلی دهقانی با اشاره به ظرفیت و پتانسیلهای 
این شهرس��تان، ارتقاء خدم��ات درمانی منطقه را 
خواس��تار ش��د و اظهار داشت: ش��ورای اسامی 
 شهرس��تان هم��کاری و تعام��ل خ��ود را در همه 
زمینه ها با متولیان سامت مردم منطقه ادامه میدهد.

ای��ن گزارش حاکیس��ت، هر ی��ک از معاونین 
ش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و بی��دگل نی��ز 
گزارش��ی از عملکرد حوزه فعالیت خود را ارائه 

نمودند.
گفتنی اس��ت در ادامه هر یک از اعضا جلس��ه 
 ضمن ارائه نظرات خود بر آموزش و اطاع رسانی

 جهت عموم مردم تاکید کردند.

 رئی��س بیمارس��تان نق��وی کاش��ان ، ب��ه انج��ام 
روش س��م زدایی در بیمارس��تان تاکی��د و تصریح 
کرد: بیمار بایس��تی بع��د از انجام س��م زدایی چند 
روز در بیمارس��تان بس��تری ش��ود تا توسط پزشک 
معالج عائم جس��می و روانی او ب��ه حالتی اطمینان 
 بخش بهب��ود یافته و بقیه درمان ها به طور س��رپایی

 ادامه یابد.

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ای��ن کلینی��ک بع��داز 
 ظه��ر روزه��ای چهارش��نبه از س��اعت 19-17 
آم��اده پذی��رش حض��وری بیم��اران و ب��رای 
پاسخگویی به سواالت به صورت غیرحضوری 
در س��اعات اداری با ش��ماره تماس 4451515 
داخلی 216 در خدمت ش��هروندان و هموطنان 

عزیز می باشد.


