
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:

مجلس صد درصد از طرح تحول نظام سالمت حمایت می کند

روابط عمومی ها در تداوم باور همبستگی دولت و ملت نقش بی بدیلی دارند ارتقای سالمت نیازمند همکاری بین سازمانی است

مجلس
صد درصد از طرح تحول

نظام سالمت حمایت می کند

معاونین فنی و اجرایی
معاونت بهداشتی وزارت متبوع 

از دانشگاه بازدید کردند

اعضای هفتمین دوره 
شوراهای صنفی دانشجویان 

تعیین شدند

جلسه پرسش و پاسخ 
رئیس دانشگاه 

با دانشجویان شورای صنفی 

بزرگترین بخش
شیمی درمانیسرپایی

کاشان افتتاح شد

پایش ریاست دانشگاه
 از عملکرد مالی کلیه مراکز 

درمانی و غیر درمانی

برای فهم قرآن
 باید توحید را به معنای 

واقعی بشناسیم
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دکتر هاش��می گفت: کس��انی که عهده دار مس��ئولیت در روابط عمومی دس��تگاه های اجرایی هستند باید 
اقداماتشان به تداوم این باور که ملت و دولت از هم دور نیستند، کمک کند.

وزیر بهداش��ت در جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه های اجرایی، با 
بیان این که روابط عمومی ها کار س��خت و با ارزش��ی در حوزه اطالع رسانی به مردم دارند، گفت: طبق گفته امام 
راحل )ره( و مقام معظم رهبری نیز اقدامات دولت باید مکررا به گوش مردم برسد و باعث شاد کردن دل آنها شود.
دکت��ر هاش��می افزود: کس��انی ک��ه عه��ده دار مس��ئولیت در روابط عمومی دس��تگاه ه��ای اجرایی هس��تند باید 
اقداماتش��ان ب��ه تداوم این باور ک��ه ملت و دولت از هم دور نیس��تند، کمک کن��د. وی ادامه داد: خیل��ی از اقدامات 
م��ا ب��ه عنوان مس��ئوالن دولتی ممکن اس��ت جای نقد داش��ته باش��د، بنابراین بازتاب اش��تباهات ما از طریق روس��ای 
روابط عمومی بس��یار حائز اهمیت اس��ت.وی با تاکید بر این که در وزارت بهداش��ت مس��ئولیت هیچ حوزه س��نگین 
ت��ر از روابط عمومی نیس��ت، خاطرنش��ان کرد: وزارت بهداش��ت با ج��ان و روح مردم س��ر و کار دارد و اگر روابط 
عموم��ی ای��ن وزارتخانه خ��وب عمل کند، م��ی توانیم برای حفظ س��المت مردم ق��دم های موث��ری برداریم. چون 
در حال حاضر بازار داغ ش��ایعات در فضای مجازی بس��یار گس��ترده ش��ده و یک ش��ایعه می تواند تمام یک ش��هر و 
حتی کش��ور را دچار اضطراب و نگرانی کند.وی با اش��اره به این که نظام س��المت برای رس��یدن به اهدافش نیاز به 
 کم��ک رواب��ط عموم��ی ها تمامی دس��تگاه ه��ای اجرایی دارد، خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاضر بخ��ش عمده ای

 از روابط عمومی وزارت بهداش��ت را مخاطبان این وزارتخانه که از دل مردم هس��تند، تش��کیل م��ی دهند و با اظهار 
لطفشان نسبت به اقدامات صورت گرفته، کاروان سالمت را برای طی هر چه بهتر این مسیر دشوار، کمک می کنند.

س��تاد  جلس��ه 
برنام��ه  دانش��گاهی 
تحول نظام سالمت با 
حضور مدیر کل دفتر 
بیمارستانی  مدیریت 
خدم��ات  تعال��ی  و 
وزارت  بالین��ی 
رئی��س  بهداش��ت، 
س��ایر  و  دانش��گاه 
اعضاء روز پنجش��نبه 
م��ورخ 93/9/13 در 

سالن ش��هداء س��تاد مرکزی برگزار شد.به گزارش 
وب دا، مدیر کل دفتر مدیریت بیمارس��تانی و تعالی 
خدمات بالینی وزارت بهداش��ت در این نشست، در 
خصوص بسته ارتقای کیفیت ویزیت و سیاست های 

وزارت بهداشت در این زمینه مطالبی را بیان کرد.
دکتر س��ید احمد ت��ارا، به آم��ار مراجعات مردم 
شهرس��تان به کلینیکهای وی��ژه و بخش های دولتی 
اش��اره کرد و از استقبال مردم این منطقه از کلینیکها 
و بخش ه��ای دولتی اب��راز خرس��ندی کرد.رئیس 
دانش��گاه، نیز در این نشس��ت گفت: مرحله اول این 
برنامه ش��امل کاهش میزان پرداختی بیماران بستری 
در بیمارس��تانهای دولت��ی، برنام��ه تروی��ج زایمان 
طبیع��ی، ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارس��تان های 

مع��اون پژوهش��ی 
عل��وم  دانش��گاه 
پزش��کی کاشان، از 
فعالی��ت هفت مرکز 
ای��ن  تحقیقات��ی در 

دانشگاه خبر داد.
 به گزارش وب دا،

غالمعل��ی  دکت��ر   
حمیدی به مناس��بت 
پژوه��ش  هفت��ه 
ب��ا  گفتگ��و  در 

خبرن��گاران، ضمن گرامیداش��ت 25 آذر ماه روز و 
هفته پژوهش اظهار داش��ت: از این میان، س��ه مرکز 
تحقیقاتی تروما، فیزیولوژی و علوم تش��ریح دارای 

موافقت قطعی از وزارت بهداشت می باشند.
وی گف��ت: عالوه ب��ر این هفت مرک��ز، موافقت 
اولیه برای سه مرکز تحقیقاتی »بیماری های اسهالی، 
اتوایمیون )سیستم های ایمنی و بیماری های داخلی( 
و مدیریت اطالعات سالمت از وزارت متبوع گرفته 

شده است.
وی، مراک��ز تحقیقاتی »عوام��ل اجتماعی موثر بر 
سالمت، تولید سلول های جنسی، بیوشیمی و تغذیه 
در بیم��اری های متابولیک و پرس��تاری تروما« را از 
دیگ��ر مراکز فعال این دانش��گاه برش��مرد و گفت: 

رئیس دانشگاه گفت: ارتقای سالمت در منطقه نیازمند همکاری بین سازمانی است.
به گزارش وب دا،دکتر محمد حس��ین اعرابی در نشس��ت شورای س��المت و امنیت غذایی شهرستان کاشان 
اظهار داشت: با وجود اینکه دانشگاه علوم پزشکی متولی سالمت است ولی بحث سالمت نیازمند حمایت های 
بین سازمانی به ویژه تعامل دستگاه های اجرایی را دارد.  دکتر اعرابی، با بیان اینکه مرحله دوم طرح تحول نظام 
سالمت مربوط به حوزه بهداشت است، گفت: این مرحله از طرح سالمت شامل ارائه خدمات سالمت به عشایر، 

روستائیان و شهرهای زیر 20 هزار نفر، تامین سالمت در حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیررسمی است.
وی، بهس��ازی مرکز روستایی را زمینه س��از حضور پزشکان در این مناطق عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات 

باکیفیت و بیشتر نیز از دیگر نتایج اجرای طرح سالمت در حوزه بهداشت می باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان به فعالیت های این دانشگاه مربوط به طرح تحول نظام سالمت در حوزه 

درمان اشاره و تصریح کرد: فعالیت های خوبی در این حوزه انجام شده است.
رئیس دانشگاه، همچنین به مسائل و مشکالت مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی با توجه به حجم باالی فعالیت و 
 افزایش مراجعات اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: باتوجه به اجرای طرح تحول نظام سالمت بخش عمده ای

 از مشکالت این بیمارستان به ویژه بحث فاضالب آن رفع شود.
 جلوگیری از ورود آلودگی به منابع آبی، دفع پسماند آلوده مطب های خصوصی، کلینیک ها و آزمایشگاه ها،

 ساماندهی مراکز فروش آب تصفیه، تهیه نان از آرد سبوس دار، ساماندهی مراکز عرضه شیر خام و و اصالح 
فرایند فاضالب بیمارستان بهشتی از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود.

از  حمایت  دولت��ی، 
ماندگاری پزش��کان 
محروم،  مناط��ق  در 
پزش��کان  حض��ور 
مقی��م  متخص��ص 
های  بیمارس��تان  در 
ارتق��اء  دولت��ی، 
خدم��ات  کیفی��ت 
ویزیت در بیمارستان 
برنامه  دولت��ی،  های 
از  مال��ی  حفاظ��ت 
بیم��اران صعب العالج، خاص و نیازمند و نظارت بر 

حسن اجرای برنامه های تحول سالمت، است.
دکت��ر اعرابی اف��زود: مرحل��ه دوم ط��رح تحول 
نظام س��المت مربوط به حوزه بهداش��ت شامل ارائه 
خدمات س��المت به عشایر، روس��تائیان و شهرهای 
زیر 20 هزار نفر، تامین س��المت در حاش��یه شهرها 
و س��کونت گاه های غیررسمی است و مرحله سوم 
این طرح نیز با ابالغ اجرای مفاد کتاب »ارزش های 
نسبی سالمت جمهوری اسالمی ایران » کلید خورد.
دکت��ر خیرخ��واه مع��اون درمان دانش��گاه، ضمن 
اشاره به چالش های پیش روی بسته ارتقای کیفیت 
ویزیت، گزارش��ی از روند اجرای برنامه تحول نظام 

سالمت در هفته گذشته را ارائه داد.

جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت برگزار شد فعالیت هفت مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه

تحقیقات��ی  مرک��ز 
های  س��لول  تولی��د 
جنسی به عنوان یکی 
از مراکز مهم کشور 
دارای  ک��ه  اس��ت 
بانک فریز جنین می 

باشد.
دکتر حمیدی ادامه 
پ��رورش  مرک��ز  داد: 
حیوانات آزمایشگاهی 
دانش��گاه، جزء شش 
مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی برتر کشوری 
اس��ت که اس��تان های همجوار را نی��ز در این زمینه 

حمایت می کند.
و  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  پژوهش��ی  مع��اون 
خدم��ات بهداش��تی درمانی کاش��ان گف��ت: مرکز 
پرورش حیوانات آزمایش��گاهی دانش��گاه به مدت 
سه س��ال اس��ت که نقش مهمی در تامین حیوانات 

آزمایشگاهی حیوانات بر عهده دارد.
دکتر حمیدی با اش��اره به این که در سال گذشته 
200 میلیون ریال حیوان آزمایش��گاهی از این مرکز 
به فروش رسیده است یاد آورشد: این حیوانان شامل  
انواع موش های آزمایشگاهی خرگوش و خوک چه 

هندی است.
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صفحه 2

از دانشجویان مدال آور ورزشی
 دانشگاه تقدیر شد

همزمان با 16 آذر و روز دانش��جو مراس��م تجلیل 
از مدال آوران المپیادهای ورزش��ی دانشگاه برگزار 
ش��د.به گزارش وبدا، معاون دانش��جویی و فرهنگی 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در این مراس��م، 
ضم��ن تبری��ک روز دانش��جو و گرامیداش��ت یاد 
 ش��هدای این روز، کسب مقامهای بدست آمده را به 
 مدال آوران یازدهمین المپیاد ورزشی دختران و پسران 

تبریک گفت.
دکتر طاهره مازوچی، با بیان اینکه 16 آذر به عنوان 
نم��اد عدالت طلب��ی و آزادی خواهی دانش��جویان، 
در اذهان جامعه اس��المی نقش بس��ته است، تصریح 
کرد: دانش��جویان هرچقدر پویاتر و پر نشاط تر وارد 
 جامعه ش��وند، موجبات پیش��رفت و توس��عه بیشتر را 

فراهم می آورند.
وی، با بیان اینکه به حتم دانشجو و دانشگاه در همه 
زمینه ها پیش��رو و پیشتاز هس��تند و رسالت سنگین و 
مهمی بر عهده دارند، یادآورش��د: نقش دانش��جویان 

و دانشگاه ها در تمام بخش ها قابل مشاهده است.
دکتر مازوچی، با بیان اینکه دانشجویان نقش بسیار 
مهم��ی در پیش��برد اهداف علمی و سیاس��ی کش��ور 
 ایف��ا می کنن��د، گفت: حض��رت امام خمین��ی )ره(
 اهمی��ت خاصی ب��رای دانش��جویان و دانش��گاهیان 
نظ��ام  اه��داف  پیش��برد  ب��ود و آنه��ا را در   قای��ل 

موثر می دانست.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
کاش��ان، با اش��اره به س��خنان مق��ام معظ��م رهبری 
)مدظله العالی( در خصوص دانش��جو »دانشجو واقع 
گرا اس��ت و ای��ده ال را می خواهد« اظهار داش��ت:  
 ش��ما به عن��وان دانش��جوی ورزش��کار بایس��تی در  

پی ایده ال خود باشید.
وی ضمن اش��اره به اینکه  بعد از وقایع سال 1332 
توق��ع جامعه از دانش��جو باالتر رفته افزود:  دانش��جو 
باید وقایع را تحلیل کند و دانشجویان ورزشکار باید 

نیروی ورزشی خود را با نیروی تحلیل همراه کنند.
مع��اون دانش��جویی فرهنگ��ی دانش��گاه در پایان 
دانشجویان مدال آور را مایه افتخار دانشگاه دانست و  
ابراز امیدواری کرد: شما دانشجویان عالوه بر ورزش 

بایستی در زمینه های علمی نیز پیشرفت نمایید. 
 بر پایه این گزارش، از تمامی دانشجویان مدال آور،

 مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی شرکت کننده 
در المپیاد های ورزش��ی با اه��دا لوح تقدیر  و هدیه 
تجلیل به عمل آمد. گفتنی اس��ت، این مراس��م روز 
دوش��نبه مورخ  93/9/17 در آمفی تئاتر دانش��کده 

پرستاری و مامایی دانشگاه برگزار شد.

تقدیر از مدال آوران ورزشی دانشگاه
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حیات

مجلس صد درصد از طرح تحول نظام سالمت حمایت می کندمعرفي ايثارگران دانشگاه

جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت برگزار شد

نشست بصیرت افزایی و روشنگری ویژه بسیجیان دانشگاه برگزار شد

دانشگاه در برنامه ملی ترویج زایمان طبیعی موفق به دریافت لوح برتر شد

نام ونام خانوادگی:
حسین زارع

تاریخ تولد: 1343
تحصيالت: دیپلم
مدت خدمت 

درجبهه: 20 روز
نوع ایثارگری :

جانباز 15درصد
پست مورد تصدی : حسابدار مسئول

فعاليت های شغلی:
- فعالیت در داروخانه شفا به مدت 10 سال- فعالیت در 
 معاونت بهداشتی بعنوان مسئول حقوق و مزایا به مدت 8 سال
 فعالیت در سال ستاد دانشگاه بعنوان مسئول مزایا دانشگاه 

به مدت 12 سال
 خاطرات:در مس��یر خاکریز م��ا بین جبهه ما و عراقی 
از طریق دوربین چندین جنازه ایرانی و عراقی دیده میشد.
منتظ��ر داوطلب جهت آوردن اجس��اد ش��دیم که کس��ی 
داوطلب نش��ده . من و یکی از رزمندگان داوطلب ش��دم 
، چ��ون من جثه کوچکی داش��تم به من گفتند ش��ما ریزه 
هستید و نمی توانید کمک کنید  با اصرار من قبول کردند 
ح��دود 300 تا 400 متر به طرف جلو رفتیم . تا برانکارد را 
زمین گذاشتیم، جنازه را حمل کنیم . عراقی ما را دیدند و 
هم��ان لحظه با تک تیرانداز ها ، ما مورد هجوم قرار دادند. 
برانکارد را گذاشته و برگشتیم که صحنه خیلی سختی بود. 

به مناس��بت گرامیداشت هفته بسیج، نشست بصیرت 
افزایی و روش��نگری ویژه بسیجیان دانشگاه روز شنبه 
م��ورخ 93/9/1 در نمازخانه س��تاد مرکزی دانش��گاه 
برگزار ش��د.به گزارش وب دا، مسئول نهاد نمایندگی 
مق��ام معظ��م رهبری در دانش��گاه در جمع بس��یجیان 
گفت: بس��یج به جماعتی گفته می شود که به صورت 
داوطلبانه از حق دفاع و با ظلم و ستم مبارزه می کنند.

بسیجی باید با خلوص 
نیت رفتار کند 

وخودش را برای خدا 
بخواهد،

نه اینکه دنیا را برای 
خودش بخواهد.

 حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل با 
اش��اره به اینکه حق طلبی و ظلم س��تیزی دو رس��الت 
اصلی بس��یج است اظهار داش��ت: یک بسیجی در هر 
زمان و هر مکان و در هر موقعیتی که هست باید بسیجی 
باش��د.وی، اولین وظیفه یک بسیجی را گسترش تفکر 
بسیجی و تشکیل بس��یج در سرتاسر دنیا عنوان کرد و 
گفت: در مقابل تفکر بس��یجی، تفکر لیبرالی اس��ت و 

آن تفکری است که صرفاً به دنبال منفعت طلبی است.
حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا ش��اه فضل 
با اش��اره به فرموده امام خمینی)ره( »بس��یج لش��کر 
مخلص خدا اس��ت« گفت: بس��یجی باید با خلوص 
نیت رفتار کن��د وخودش را برای خ��دا بخواهد،نه 

اینکه دنیا را برای خودش بخواهد.
وی، با اش��اره به حدیث » م��ن کان هلل کان  اهلل له 
» هرک��س خودش را برای خدا قرار داد،خداوند نیز 
تمام وجودش را برای او می گذارد گفت: بس��یجی 
مخلص کسی است که هیچگاه منتظر تقدیر و تشکر 

از سوی افراد و مسئولین نباشد. 
وی در پایان در نظر داش��تن اصل و هدف بسیج و 
مقایسه خود باشاخصهای اصلی بسیج را به بیسیجیان 
توصی��ه کرد و از آنان خواس��تار ت��الش روز افزون 
در مس��یر حق طلبی و ظلم ستیزی و کوشش در راه 

جذب افراد به تفکر بسیجی شد.
ش��ایان ذکر است در این مراس��م از بسیجیان فعال 
و نمونه حلقه های صالحین پایگاههای بس��یج حمزه 
سیدالشهداء )ع( و حضرت زینب )س( با اهداء لوح 

تقدیر و هدایایی تقدیر شد.

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت 
روز دانشجو

نشست شورای دانشگاه برگزار شد

رضایتمندی بیماران مهم ترین هدف 
در استمرار طرح تحول سالمت است

نشس��ت ش��ورای دانش��گاه با حضور رئیس و سایر 
اعضا روز یکش��نبه مورخ 93/9/2 در س��الن ش��هداء 
س��تاد مرکزی برگزار شد.به گزارش وب دا، معاونین 
دانشگاه و روسای دانشکده ها ، در این جلسه گزارشی 

از عملکرد واحد خود را در این راستا ارائه  دادند.
بر پایه این گزارش، اعضای شورا، در خصوص 
رش��ته های آموزش��ی جدید  ، همکاری دانشگاه 
با موسس��ات دولت��ی و نیازهای واحده��ای تابعه 

دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی اس��ت ارزیابی کلی عملکرد دانش��گاه، 
بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی 
جدید ، بررس��ی و تصویب ضوابط تعیین شده در 
راس��تای همکاری دانش��گاه با موسسات دولتی و 
غیر دولتی از جمله وظایف و اختیارات ش��ورای 

دانشگاه می باشد.

رئیس دانش��گاه گفت: رضایتمن��دی بیماران مهم 
تری��ن هدف در اس��تمرار اجرای ط��رح تحول نظام 
س��المت اس��ت.به گ��زارش وب دا، دکت��ر اعرابی 
در نماز جمعه شهرس��تان کاش��ان م��ورخ 93/9/7، 
به تش��ریح چگونگ��ی اجرای طرح تحول س��المت 
و دس��تاورد ه��ای آن در منطقه تحت پوش��ش این 
دانش��گاه پرداخ��ت و اظه��ار امیدواری ک��رد: طبق 
فرمایش مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( بیماران 
جزء درد بیماری رنج و دغدغه دیگری نداشته باشند.

وی، اجرای طرح تحول نظام سالمت را یکی از 
ط��رح های مهم دولت عنوان کرد و ادامه داد: این 
طرح مورد تایید مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
اس��ت و اجرای آن نیازمند حمایت و مش��ارکت 

تمام سازمان ها و دستگاه های اجرایی است.
دکت��ر اعرابی، اجرای این ط��رح را گام بلندی 
در تامین خواس��ته های جامعه پزش��کی دانس��ت 
و تصریح کرد: جامعه پزش��کی ه��م متعهدانه از 

حرکت های خوب دولت حمایت می کند.
وی، ب��ا بیان اینکه اجرای ای��ن طرح یکی از مهم 
ترین اولویت  های دانشگاه است، گفت: شهروندان 
می توانند ش��کایات درمانی خود را از طریق سامانه 
1690 اع��الم کنن��د و ای��ن دانش��گاه در خصوص 

پیگیری مشکل با جدیت برخورد می کند. 

رئیس دانشگاه در پیامی سالگرد حماسه 16 آذر 
را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور به خصوص 

دانشجویان عزیز تبریک گفت.
ب��ه گ��زارش وب دا، مت��ن پیام تبری��ک دکتر 

اعرابی به شرح ذیل است:
بدون ش��ّک، نعمت بزرگ استقالل و آزادی و 
امنیت پایدار امروز کشورمان مرهون مجاهدت و 
فداکاری جوانان و دانش��مندان بزرگواری است 
ک��ه با خون خ��ود نهال پر خی��ر و برکت انقالب 

اسالمی را آبیاری کردند.
آن نهال که امروزه به درختی تنومند و اس��توار 
تبدیل شده، حال به دست شما عزیزان سپرده شده 
اس��ت و این مسئولیتی بس سنگین و بزرگ است 
که همه ملّت و بخصوص شما دانشجویان مسلمان 
که به حق سردمداران پیشرفت و ترقّی این کشور 

هستید، در قبال آن وظیفه دارید.
16 آذر ک��ه نش��ان از پایم��ردی و ایس��تادگی 
دانش��جوی مسلمان در برابر نظام س��لطه دارد یاد 
آور رشادت دانش��جویانی است که سینه خود را 
در برابر تیرهای اس��تعماری دشمن سپر کردند و 
در گذر زمان فریاد ضد اس��تکباری ملت ایران را 

به گوش جهانیان رسانده اند.
دانشجوی آگاه با الهام از سیره سیاسی الهی امام 
ام��ت ، نصایح رهبر فرزان��ه انقالب و حرکت در 
خط سرخ شهادت ،توانسته است دور از هیاهوی 
تبلیغاتی دشمنان، استقالل طلبی، آزادی خواهی و 

استکبار ستیزی خود را حفظ کند.
اینجان��ب  16 آذر ماه را به عنوان نماد آزادگی 
و استکبار ستیزی دانشجوی مسلمان گرامی داشته 
و  توفیقات روزافزون شما عزیزان را در همه امور 
فردی و اجتماعی به وی��ژه در عرصه فعالیت های 
علمی، پژوهش��ی، فرهنگی و اجتماعی از خداوند 

متعال مسالت می نمایم.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

ساختمان قدیمی بیمارستان اخوان به 
کلینیک ویژه تغییر کاربری می یابد

بیمارستان شبیه خوانی کاشان 
به عنوان مرکز موفق معرفی شد

معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه گفت: 
س��اختمان قدیم��ی بیمارس��تان اخوان کاش��ان به 
کلینیک ویژه این دانش��گاه تغییر کاربری می یابد.

دکتر فرزن��دی پور، با اش��اره به انج��ام این تغییر 
کاربری طبق کارشناسی های انجام شده و نظرات 
کارش��ناس مرم��ت و بازس��ازی افزود: براس��اس 
برآورد انجام ش��ده بیش از 220 میلیارد ریال برای 

بازسازی، تعمیر و تجهیز کلینیک ویژه نیاز است.
وی، ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ای��ن کلینیک ش��امل 
تخصص ه��ای مورد نی��از دانش��گاه خواهد بود، 
تصریح کرد: وزارت بهداش��ت قول مساعد برای 
راه اندازی این کلینیک را داده اس��ت و به محض 
تامی��ن اعتبارات الزم از س��وی وزارت متبوع این 

بازسازی آغاز می شود.
دکتر فرزندی پور، با اش��اره به اینک��ه با راه اندازی 
این کلینیک در آینده، دیگر کلینیک های ویژه تحت 
پوش��ش دانش��گاه همانند س��ابق به فعالیت خود ادامه 
خواهن��د داد، تاکید ک��رد: باتوجه ب��ه جمعیت تحت 
پوشش دانشگاه و مراجعه بیماران از شهرهای همجوار 

فعالیت این کلینیک ویژه در کاشان ضروری است.

معاون بهداش��تی دانش��گاه گفت: بیمارستان شبیه 
خوانی کاش��ان به عنوان مرکز موفق در اجرای طرح 
دوستدار کودک معرفی شد.به گزارش وب دا، دکتر 
س��ید علیرضا مروجی افزود: بیمارس��تان شبیه خوانی 
کاش��ان از سوی وزارت بهداش��ت، درمان آموزش 
پزش��کی در اجرای ده اق��دام تغذیه با ش��یرمادر و 
معیارهای دوس��تدار کودک به عن��وان مرکز موفق 
منتخب گردی��د.وی تصریح کرد: در بیمارس��تانهای 
دارای لوح دوستدار کودک، تمامی نیازهای مرتبط به 
مادران و نوزادان پس از زایمان جهت شروع شیردهی 

و ادامه موفق آن قابل ارائه می باشد.
دکت��ر مروجی، تماس پوس��ت با پوس��ت مادر 
و ن��وزاد بالفاصله پ��س از تولد، ش��روع به موقع 
ش��یرمادر ظرف س��اعت اول تولد، تداوم تغذیه با 
ش��یرمادر بطور مکرر و انحص��اری، هم اتاقی 24 
س��اعته مادر و ش��یرخوار، عدم اس��تفاده از بطری 
و گ��ول زنک و آموزش و حمای��ت مادران را از 
اقدامات حیاتی بیمارس��تان های دوستدار کودک 
عنوان کرد و ادامه داد: هریک از این اقدامات در 
حفظ سالمت و بقاء شیرخواران بسیار موثر است.

نماینده مردم شهرس��تان کاش��ان و آران و بیدگل 
در مجلس شورای اس��المی، با بیان اینکه هم اکنون 
در ابت��دای راه هس��تیم، ی��ادآور ش��د: ای��ن تحول 
 بایس��تی ادام��ه پی��دا کند ت��ا رضایت کام��ل مردم 

را جلب کند.
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی شهرستان های 
کاش��ان و آران و بی��دگل، همچنین ب��ا تعدادی از 
بیم��اران در مورد نحوه ارائه خدمات درمانی در این 
بیمارس��تان گفتگ��و و نظرات آن��ان را در خصوص 

نحوه انجام خدمات جویا شد.

نماینده مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس صد درصد از 

طرح تحول نظام سالمت حمایت می کند.
به گزارش وب دا، عباس��علی منصوری، در بازدید 
از رون��د اج��رای برنام��ه تح��ول نظام س��المت در 
بیمارستان ش��هید بهشتی کاش��ان افزود: مجلس در 
سال گذشته علیرغم وجود مشکالت، بودجه خاصی 
را در این راس��تا به وزارت بهداشت اختصاص داد و 

در حال حاضر از آن حمایت می کند.
وی افزود: س��عی خواهی��م کرد در س��ال آینده، 
بودج��ه خاصی ب��رای این طرح اختص��اص دهیم تا 
مش��کل درمان که م��ورد تاکید رهب��ری، دولت و 

خواسته مردم است، برطرف شود.
نماینده مردم کاش��ان و آران و بیدگل در مجلس 
ش��ورای اس��المی، روند طرح تحول سالمت نسبت 
به سال گذش��ته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سال 
گذش��ته با کمبود بودجه مواجه بودیم اما امیدواریم 
در س��ال آت��ی مجلس بودج��ه ای تصویب کند که 
با تخصیص آن رضایتمندی بیش��تر م��ردم را در پی 

داشته باشد.
عباس��علی منص��وری، ب��ا اش��اره به ق��رار گرفتن 
کاشان در مس��یر جاده ترانزیتی و پوشش قرار دادن 
شهرهای همجوار تصریح کرد: هر چند تحوالتی در 
بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان انجام شده ولی 
مراجعات بیم��اران به این بیمارس��تان به عنوان یک 
بیمارس��تان جنرال، باال و مشکالت در این خصوص 

زیاد است.

وی، به افزایش رضایتمندی مردم از این بیمارستان 
با آغاز طرح تحول نظام سالمت اشاره و تاکید کرد: 
برای رس��یدن ب��ه نقطه مطلوب یعن��ی »رضایتمندی 
بیم��اران از خدم��ات« هنوز فاصله داری��م و نیازمند 

کمک های بیشتر در این خصوص هستیم.
نماینده مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس ش��ورای اس��المی، با بیان اینکه سال گذشته 
بهترین قانون را در نظام س��المت داشتیم، ادامه داد: 
این طرح گامی ارزشمند است که شاهد آثار مثبت 

آن در کشور می باشیم.

جلسات ستاد دانشگاهی برنامه تحول نظام سالمت 
با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در تاریخهای 
ششم، سیزدهم و بیستم آذرماه سال جاری در سالن 

شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا،دکتر محمد حس��ین اعرابی، ، 
در جلسه 93/9/6 ضمن تاکید بر لزوم به روزرسانی 
سامانه های مرتبط با برنامه تحول نظام سالمت اظهار 
داشت: در خصوص اطالع رسانی هرچه بیشتر و بهتر 
سامانه های 1690 و 1590 اقدامات الزم انجام شود.

 دکتر داوود خیرخواه معاون درمان دانش��گاه، نیز 
در این جلس��ه گزارشی از روند اجرای برنامه تحول 

نظام سالمت در هفته گذشته را ارائه داد.

 این گزارش حاکیس��ت، روسای کمیته های طرح 
تحول نظام س��المت دانش��گاه  و رئیس بیمارس��تان 
کارگ��ر ن��ژاد همچنین در این جلس��ه گزارش��ی از 
عملک��رد فعالیت های واحد مربوطه را در راس��تای 

این طرح عنوان کردند.
 جلسه ستاد دانش��گاهی برنامه تحول نظام سالمت 
در تاریخ 93/9/13 با حضور مدیر کل دفتر مدیریت 
بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، 
رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء سالن ش��هداء ستاد 

مرکزی برگزار شد.
داوود  دکت��ر   ،93/9/20 م��ورخ  جلس��ه  در 
خیرخ��واه مع��اون درمان دانش��گاه، ضم��ن تاکید 

ب��ه اهمی��ت کلینیک ه��ای ویژه گزارش��ی از روند 
 اجرای برنامه تحول نظام س��المت در هفته گذش��ته 

را ارائه داد.
برپایه ای��ن گزارش، روس��ای کمیت��ه های طرح 
تح��ول نظام س��المت دانش��گاه، سرپرس��ت مرکز 
آمار و فن��اوری  اطالعات دانش��گاه و نماینده دفتر 
فنی دانش��گاه همچنین در این جلس��ه گزارش��ی از 
عملک��رد فعالیت های واحد مربوطه را در راس��تای 
این طرح عن��وان کردند.گفتنی اس��ت در پایان این 
نشس��ت ها، نامه ها و دس��تورالعمل ه��ای ابالغی از 
 س��وی وزارتخان��ه در هفته گذش��ته مورد بررس��ی

 قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در اجرای برنامه ملی 
ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء کیفیت خدمات مادر و 
ن��وزاد و تکریم مادران باردار موف��ق به دریافت لوح 
برتر ش��د.به گ��زارش وب دا، این دانش��گاه با اجرای 
موفق برنامه ترویج زایمان طبیعی از بسته  های خدمتی 
طرح تح��ول نظام س��المت در زمینه توانمندس��ازی 

مادران باردار مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
ای��ن گزارش حاکیس��ت، مس��ئول واح��د مامایی 
دانشگاه در مراسم معرفی مجریان موفق برنامه ترویج 
زایمان طبیعی و تکریم مادران باردار دانش��گاه های 
علوم پزش��کی سراسر کشور، گزارشی در خصوص 
تجارب و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 

راستای توانمندسازی مادران باردار ارائه کرد.
 افس��انه همت��ی، رای��گان نمودن و فراهم س��ازی 
تس��هیالت الزم جهت کالس ه��ای آمادگی برای 

زایم��ان مادران باردار، اس��تقرار کالس ها در مکان 
مناس��ب، مکاتب��ه ب��ا مراک��ز  بهداش��تی و درمانی 
خصوص��ی و دولت��ی در خصوص معرف��ی مادران 
باردار تح��ت مراقبت برای ش��رکت در کالس ها، 
اطالع رس��انی در ای��ن خصوص در س��ایت خبری 
دانش��گاه را از جمل��ه اقدامات این دانش��گاه جهت 

توانمند سازی مادران باردار برشمرد.
وی، برگ��زاری س��خنرانی در پایگاه های بس��یج 
در خص��وص »ترویج زایم��ان طبیعی« ،اس��تفاده از 
مش��ارکت مامای بخش خصوصی در انجام زایمان 
فیزیول��وژی و معرف��ی مراکز خدم��ات مامایی این 
شهرس��تان به بیمارستان های دارای بلوک زایمان به 
منظور همکاری با آن مرکز در راس��تای بهره گیری 
از مامای همراه  را از دیگر فعالیت های این دانشگاه 

در این زمینه عنوان کرد.

پیام تسلیت
 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده

 به جوار حضرت حق 

همکاران ارجمند:
آق�ای محمد عامری وخان�م دکتر ميرباقرکه 

در غم  از دست دادن پ����در به سوگ نشسته اید.
آق�ای مجي�د احترامکه در غم  از دس��ت دادن 

مادر به سوگ نشسته اید.
خانم صدیقی ارفعی که در غم از دس��ت  دادن 

عزیزتان به سوگ نشسته اید.
روابط عمومي دانشگاه درگذشت عزیزانتان را تسلیت 
ع��رض نموده، از درگاه خداوند منّان براي آن مرحومان 

آمرزش و براي شما شکیبایي مسئلت دارد.



داوطلبین سالمت شهر مشکات تقدیر و تجلیل شدند

نماینده مجلس شهرستان های کاشان و آران و بیدگل از بیمارستان بهشتی بازدید کرد

معاونین فنی و اجرایی معاونت بهداشتی وزارت متبوع از دانشگاه بازدید کردند

گردهمایی بسیجیان جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
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نویسنده : علی رحماني 
در این کتاب ش��ما با 
عل��ل اصل��ي بیماریها و 
راه نجات از آنها آش��نا 
مي شوید. اگر شما بیمار 
نیس��تید ب��ا تغیی��ر دادن 
یعني  اي  تغذی��ه  عادت 
نم��ودن یک  مبادله  ب��ا 

بش��قاب غذاي مرده با یک بش��قاب غذاي زنده تا آخر 
عمر طوالن��ي خود ابداً بیمار نخواهید ش��د و اگر بیمار 
هس��تید از این بیماري خیل��ي زود نجات خواهید یافت. 
اگر چاق هس��تید بدون هیچ ضرري اندام مناس��ب پیدا 
خواهی��د کرد و اگر از الغري رنج م��ي برید با رعایت 
دستورات این کتاب خیلي زود به نتیجه خواهید رسید . 
گفتني است این کتاب در کتابخانه نهاد نمایندگي مقام 

معظم رهبري موجود مي باشد.

تالیف :
الرنس گلداستین 

ترجمه :
حسین بهاروند

سال : 1393
ناشر:

خانه زیست شناسي 
دانش  گیري  شکل 

نوپاي س��لولهاي بنیادي مهمترین ش��اخص پیشرفت 
در زیر ش��اخه هاي علوم زیستي و پزشکي است .این 
کتاب به زبان ساده و به دور از اصطالحات تخصصي 

به توصیف دانش نوین سلولهاي بنیادي مي پردازد. 

معرفي سايت

سلولهاي بنيادي به زبان ساده 

www.knp.ir

پورتال خبري کاشان 
سایتي خبري و عمومي مربوط به شهر کاشان 

معرفي كتاب )كتابخانه نهاد رهبري(
معجزه طبيعت

انتصابات آذرماه 1393معرفي كتاب ) كتابخانه پزشكي( 

• دکتر حمیدرضا ناظری به عنوان کارش��ناس امور 
پزش��کی تیم ارزشیابی بیمارس��تانهای دانشگاه ازتاریخ 

93/8/28 به مدت دو سال
• آقای محس��ن تقدسی به عنوان عضو هیئت علمی 

فعال در عرصه اقامه نماز دانشگاه از تاریخ 93/8/24
• خان��م مرضیه صدف ب��ه عنوان کارش��ناس امور 
بهداش��تی تیم ارزشیابی بیمارستانهای دانشگاه از تاریخ 

93/9/3 به مدت دو سال 
• مهن��دس علیرضا ش��فیعی به عن��وان عضو کمیته 
اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه از تاریخ 

93/9/10 به مدت دو سال 
• آقای مجتب��ی آمرزش به عنوان کارش��ناس امور 
تصوبربرداری تیم ارزش��یابی بیمارستانهای دانشگاه از 

تاریخ93/9/6 به مدت دو سال
• دکتر مس��عود نس��اج به عن��وان کارش��ناس امور 
دارویی تیم ارزش��یابی بیمارس��تانهای دانشگاه ازتاریخ 

93/9/6 به مدت دو سال 
• آقای رضا نعناکار به عنوان کارش��ناس امور بهبود 
کیفیت تیم ارزش��یابی بیمارس��تانهای دانشگاه از تاریخ 

93/9/6 به مدت دو سال 
• خانم وجیهه عربش��اهی به عنوان کارش��ناس امور 
تغذیه تیم ارزش��یابی بیمارس��تانهای دانش��گاه از تاریخ 

93/9/6 به مدت دو سال
• آق��ا ی ابوالفضل فالح زاده به عنوان  کارش��ناس 
امور مالی تیم ارزشیابی بیمارستانهای دانشگاه از تاریخ 

93/9/6 به مدت دو سال
• مهندس جالل دستان به عنوان  کارشناس امور تجهیزات 
پزشکی و غیرپزشکی تیم ارزشیابی بیمارستانهای دانشگاه از 

تاریخ 93/9/6 به مدت دو سال 
• آقای مجتبی مس��کینی به عنوان  کارش��ناس امور 
اداری تیم ارزش��یابی بیمارستانهای دانش��گاه از تاریخ 

93/9/6 به مدت دو سال 
•آقایان مهندس مهدی رضایی و سید مجتبی شفیعی 
مطهر  به عنوان کارش��ناس امور تاسیسات تیم ارزشیابی 
بیمارستانهای دانشگاه از تاریخ 93/9/6 به مدت دو سال 
• آقای جواد س��لمانی ب��ه عنوان  کارش��ناس امور 
بهداش��ت محیط تیم ارزشیابی بیمارستانهای دانشگاه از 

تاریخ 93/9/6 به مدت دو سال
• خانم افسانه همتی به عنوان  کارشناس امور مامایی 
تیم ارزشیابی بیمارس��تانهای دانشگاه از تاریخ 93/9/6 

به مدت دو سال 
• آق��ای حمیدرضا فرحدل  و خان��م معصومه حمزه 
ای به عنوان  کارش��ناس امور پرس��تاری تیم ارزش��یابی 
بیمارستانهای دانشگاه از تاریخ 93/9/6 به مدت دو سال 
• آقای محمد پرآور  به عنوان پرس��تار وکارش��ناس 
اورژان��س بیمارس��تانی تی��م ارزش��یابی بیمارس��تانهای 

دانشگاه از تاریخ 93/9/6 به مدت دو سال 
• دکت��ر غالمرضا مصطفایی و دکتر مس��عود مطلبی 
به عنوان اس��تاد مش��اور دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر 
دانش��کده بهداش��ت از تاری��خ 93/9/13 به مدت یک 

سال دیگر 
• آق��ای محمد رضا افاضل به عنوان اس��تاد مش��اور 
دانشجویان ش��اهد و ایثارگر دانشکده پرستاری مامایی 

از تاریخ 93/9/13 به مدت یک سال دیگر
دکت��ر زه��را هاش��م زاده ب��ه عنوان اس��تاد مش��اور 
دانش��جویان شاهد و ایثارگر دانش��کده دندانپزشکی از 

تاریخ 93/9/13 به مدت یک سال دیگر 
• آق��ای محمد افش��ار و خانم ناهید س��رافراز به عنوان 
استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری 

مامایی از تاریخ 93/9/13 به مدت یک سال دیگر 
 • آقای��ان دکت��ر محمود صف��اری و دکتر اکبر علی 
اصغر زاده به عنوان اس��تاد مش��اور دانشجویان شاهد و 
ایثارگر دانش��کده پیراپزش��کی از تاری��خ 93/9/13 به 

مدت یک سال دیگر 
• دکت��ر احم��د طالبی��ان ب��ه عنوان اس��تاد مش��اور 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پزشکی از تاریخ 

93/9/13 به مدت یک سال دیگر 
آق��ای حمی��د رضا س��یدی به عنوان اس��تاد مش��اور 
دانش��جویان شاهد و ایثارگر دانش��کده پیراپزشکی  از 

تاریخ 93/9/13 به مدت یک سال دیگر 
•خانمها دکتر طاهره مازوچی و دکتر فرش��ته بهمنی 
و آقای دکتر مهدی نورالدینی به عنوان اس��تاد مش��اور 
دانشجویان ش��اهد و ایثارگر دانشکده پزشکی از تاریخ 

93/9/13 به مدت یک سال دیگر 
• دکتر محمد رضا ش��ریف به عنوان عضو ش��ورای 

دانشگاه از تاریخ 93/9/17 به مدت دوسال 
• خانم میترا حنانی به عنوان مدیر گروه بهداشت حرفه 

ای دانشگاه از تاریخ 93/9/17 به مدت دو سال 
• دکتر س��ید محس��ن رضوی زاده ب��ه عنوان عضو 
و مس��ئول دبیرخانه کمیته علمی دانش��گاهی جشنواره 
آموزش��ی ش��هید مطهری از تاری��خ 93/9/27 به مدت 

یک سال 
• دکت��ر رض��ا رزاقی به عن��وان دبی��ر کمیته علمی 
دانش��گاهی جش��نواره آموزش��ی ش��هید مطه��ری از 

93/9/27 به مدت یک سال 
• خان��م طیب��ه صبوری ب��ه عنوان ام��ور کارگزینی 

اعضای هیئت علمی از تاریخ 93/9/26 
• دکت��ر روح ال��ه نوری��ان ب��ه عنوان عض��و اصلی 
کمیسیون روانپزش��کی قانونی بیمارستان کارگرنژاد از 

تاریخ 93/9/23 
 • خانمه��ا دکتر زهرا میدانی ،منصوره مومن هروی، 
نگین مس��عودی علوی  و آقای دکتر بابک س��لطانی به 
عنوان عضو کمیته علمی دانشگاهی جشنواره آموزشی 

شهید مطهری از تاریخ 93/9/27 به مدت یک سال 

در راس��تای بررس��ی روند اج��رای برنامه تحول 
نظ��ام س��المت، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی 
شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل به همراه رئیس 
دانشگاه و جمعی از مس��ئولین به صورت سرزده از 
بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی بازدید کرد.

ب��ه گزارش وب دا، عباس��علی منص��وری در این 
بازدید، ضمن بررس��ی اجرای برنامه تحول سالمت 
در این شهرس��تان ها، روند اج��رای این برنامه را در 
مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان خوب ارزیابی کرد.

عباسعلی منصوری 
روند اجرای این 

برنامه را در مراکز 
بهداشتی درمانی 

تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان 
خوب ارزیابی کرد.

وی، همچنی��ن در خصوص بعضی از مش��کالت 
مرتبط با اجرای طرح تحول نظام سالمت با مسئولین 
بحث و تبادل نظر کرد و اجرای صحیح طرح و ارائه 
مطلوب خدمات در بیمارس��تان را مورد بررس��ی و 

ارزیابی قرار دادند.
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی شهرستان های 
کاش��ان و آران و بی��دگل، همچنین ب��ا تعدادی از 
بیم��اران در مورد نحوه ارائه خدمات درمانی در این 
بیمارس��تان گفتگ��و و نظرات آن��ان را در خصوص 

نحوه انجام خدمات جویا شد.

برپایه این گزارش، بیم��اران و همراهان آن ها نیز 
در جریان این بازدید با اظهار خرس��ندی از کاهش 
چشمگیر سهم پرداختی بیماران، رضایت کامل خود 

را از اجرای برنامه تحول نظام سالمت بیان نمودند.
گفتنی اس��ت اجرای برنامه نظام تحول نظام سالمت 
از 15 اردیبهش��ت م��اه همزمان با سراس��ر کش��ور در 
بیمارستان های دانش��گاهی آغاز شده که مرحله اول، 
کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای  
دولت��ی، برنامه تروی��ج زایمان طبیع��ی، ارتقاء کیفیت 
هتلین��گ در بیمارس��تان ه��ای دولت��ی، حمای��ت از 
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان 
متخص��ص مقی��م در بیمارس��تان های دولت��ی، ارتقاء 
کیفی��ت خدمات ویزیت در بیمارس��تان ه��ای دولتی، 
برنام��ه حفاظت مالی از بیم��اران صعب العالج، خاص 
و نیازمند و نظارت بر حس��ن اجرای برنامه های تحول 

سالمت، اجرا شد.
 مرحل��ه دوم طرح تح��ول نظام س��المت مربوط 
به حوزه بهداش��ت ش��امل ارائه خدمات سالمت به 
عش��ایر، روس��تائیان و ش��هرهای زیر 20 هزار نفر، 
تامین س��المت در حاش��یه شهرها و س��کونت گاه 
های غیررسمی اس��ت و مرحله سوم این طرح نیز با 
ابالغ اجرای مفاد کتاب »ارزش های نس��بی سالمت 

جمهوری اسالمی ایران » کلید خورد.

ب��ه منظور پایش و ارزیابی طرح ه��ا و برنامه های 
بهداش��تی، معاونین فنی و اجرایی معاونت بهداشتی 

وزارت متبوع از دانشگاه بازدید کردند.
به گزارش وب دا، معاون بهداش��تی دانش��گاه، با 
اش��اره به بررسی اقدامات در حال اجرا و برنامه های 
آتی دانش��گاه در حوزه معاونت بهداشتی توسط تیم 
پایش گر وزارت بهداش��ت گفت: پایش و ارزیابی 
برنامه های فنی و مدیریتی دانش��گاه با هدف نظارت 
ب��ر روند و پیش��رفت برنامه تحول نظام س��المت در 

حوزه بهداشت می باشد.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی، با تقدی��ر از فعالیت 
همکاران بهداش��تی در این راس��تا افزود: تیم پایش 
گر وزارت بهداش��ت ضمن پیگیری پیشرفت برنامه 
تحول س��المت، ش��اخص ه��ا و برنامه ه��ای فنی و 
مدیریتی دانش��گاه را طبق چک لیس��ت مش��خص 
مورد ارزیابی قرار داده و س��پس با حضور در مراکز 
بهداش��تی - درمان��ی و ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل به صورت 

عینی برنامه های مورد نظر را ارزیابی کردند.

از تولد دو کودک مبتال به بتا تاالسمی 
ماژور در کاشان پیشگیری شد 

ارتباط موثر والدین مهمترین عامل در 
پیشگیری از آسیب های روانی است

معاون بهداش��تی دانش��گاه ب��ا اع��الم این خبر 
گفت:ب��ا پیگیری ب��ه موق��ع کارشناس��ان گروه 
بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداش��تی دانشگاه، 
از تولد دو کودک مبتال به بتا تاالس��می ماژور در 

کاشان پیشگیری شد.
دکتر س��ید علیرض��ا مروجی با اش��اره به انجام 
آزمایش��ات ژنتیک از جنین ناقلین مینور تاالسمی  
اظهار داش��ت:پس از اخذ مجوز قانونی س��قط از 
پزش��کی قانونی، مادران باردار ب��ه مراکز درمانی 

معرفی و جنین آنان سقط شد.
وی افزود: بیماری تاالس��می یکی از اختالل ها 
و بیماریهای خونی است که به صورت ژنتیک از 

نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
دکتر مروجی در ادامه تاکید کرد: مهمترین راه 
شناس��ایی زوجین ناقل تاالسمی انجام آزمایشات 

قبل از ازدواج می باشد.

برقراری ارتباط موثر والدین با فرزندان مهمترین 
عامل در پیش��گیری از آسیب های روانی اجتماعی 
است.به گزارش وب دا، کارشناس بهداشت روان 
معاونت بهداش��تی دانش��گاه در جلسه پیشگیری از 
آس��یب های روان��ی اجتماعی، با بی��ان این مطلب 
گف��ت: ایجاد فض��ای ام��ن و رابط��ه صحیح بین 
اعضای خانواده باعث کاهش گرایش نوجوانان به 
آسیبهای اجتماعی می شود و از مشکالت روانی به 

ویژه در سنین نوجوانی پیشگیری می کند.
وی، در ادام��ه ضم��ن تاکید ب��ر اهمیت ارتباط 
صحی��ح در محی��ط خان��واده، پیرام��ون جایگاه 
خانواده در ارتقاء س��المت روان دانش آموزان و 
پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی سخنانی 
را ارائه کرد.گفتنی اس��ت این جلس��ه آموزشی با 
حضور 350 نفر از والدین دانش آموزان مدرس��ه 

امام موسی کاظم )ع(، برگزار شد.

بمناس��بت روز جهانی داوطلب، داوطلبین سالمت 
شهر مشکات تقدیر و تجلیل شدند.

 به گ��زارش وب دا، مدیر ام��ور اداری و حقوقی 
شهرداری مشکات ضمن تبریک این روز به رابطین 
بهداش��ت،  از زحمات و تالش ه��ای آنان قدردانی 
ک��رد. علی خرم��ی، ضمن تاکید بر ض��رورت رفع 

 امام خمینی )ره(

 با تاسیس بسیج، 

فرهنگ ایثار، از 

خودگذشتگی و 

اخالص را ارائه 

کرده است.

به مناس��بت گرامیداشت هفته بس��یج، گردهمایی 
بس��یجیان جامعه پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی 

کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا، نماینده مجلس شورای اسالمی 
شهرس��تان ه��ای کاش��ان و آران و بی��دگل در این 
نشس��ت، با اشاره به فرمایش امام خمینی )ره( »بسیج 
میقات پابرهنگان اس��ت، بس��یج مدرسه عشق است، 
تمام مجاهدین از اولین تا آخرین در بس��یج ثبت نام 
کرده اند« اظهار داش��ت: امام خمینی )ره( با تاسیس 
بسیج، فرهنگ ایثار، از خودگذشتگی و اخالص را 

ارائه کرده است.
عباس��علی منص��وری گفت: در ح��ال حاضر مقام 
معظ��م رهبری )مدظله العالی( در همان راه و مس��یر 

امام خمینی)ره(، فرهنگ بس��یجی را در کشور زنده 
نگه داشته است.

وی، با بیان اینکه فرهنگ بسیج، فرهنگ کارآمد 
برای ارتقاء و پیش��رفت کش��ور است، افزود: عرصه 
دیپلماس��ی، عرصه جنگ اس��ت و ما در این جنگ 

تمام تالش خود را به کار می بریم.
نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل تصریح کرد: علیرغم همه فش��ارهای 
اعمال ش��ده هنوز ی��ک دوره از انتخابات در کش��ور 

تعطیل نشده است و این حاصل تفکر بسیجی است.
مس��ئول جامعه پزشکی کانون کاش��ان نیز در این 
جلس��ه، با اش��اره به اینکه ارزش بسیج و مملکت را 
باید بدانیم، گفت: تا بس��یج اس��توار و پابرجا اس��ت 

از والی��ت فقیه حمایت می کند و اگر مس��ئولین در 
امور و فعالیت های خود بس��یجی عمل کنند، موفق 

تر خواهند بود.
دکتر محمد افش��ار، با بیان اینکه بسیج باعث ترس 
دشمنان شده است، افزود: بس��یجیان از والیت فقیه 
حمای��ت خواهند کرد تا اینکه پرچم حق به دس��ت 

صاحب اصلی حضرت بقیه اهلل )عج( برسد.
مس��ئول جامعه پزش��کی کانون کاش��ان، با اشاره 
به ارتقای علمی و افزایش انتش��ار مقاالت بس��یجیان 
تاکید کرد: بس��یجیان باید در هم��ه زمینه ها به ویژه 

فرهنگی نیز الگو باشند.
وی، به عضویت 800 نفر در بسیج جامعه پزشکی 
کاش��ان اشاره کرد و ادامه داد: این کانون ساالنه سه 
هزار ویزیت رای��گان را به ویژه در مناطق محروم و 
روستاهای حومه کاش��ان انجام می دهد و آمادگی 

خود را در این راستا اعالم می کند.
این گزارش حاکیس��ت، در پایان نشست، نماینده 
مجلس ش��ورای اس��المی شهرس��تان های کاشان و 
آران و بی��دگل به س��واالت ش��رکت کنندگان در 

زمینه های مختلف پاسخ گفتند.
گفتنی اس��ت ای��ن گردهمایی با حض��ور نماینده 
مجلس ش��ورای اس��المی شهرس��تان های کاشان و 
آران و بیدگل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
مس��ئول جامعه پزشکی کانون کاش��ان و جمعی از 
مس��ئولین و بس��یجیان جامعه پزش��کی امروز مورخ 

93/9/6 در دانشکده پرستاری مامایی برگزار شد.

معض��الت بهداش��تی در ح��وزه ش��هری گفت: بی 
ش��ک بخش عظیمی از کاهش معضالت بهداش��تی 
نتیجه مرهون زحمات و تالش داوطلبان س��المت و 
همکاری با بهداشتی - درمانی  مراکز درمانی است.

 مدیر امور اداری و حقوقی ش��هرداری مشکات، 
رابطی��ن بهداش��تی را در واق��ع حلق��ه واس��ط بین 

شهروندان، مس��ئوالن و مراکز بهداش��تی دانست و 
اظهار داش��ت: رابطین می توانند ب��ا برقراری ارتباط 
تنگاتنگ با ش��هروندان، اطالعات عمومی در زمینه 
س��المت را افزایش دهند و از سوی دیگر مشکالت 
بهداش��تی درمانی موجود در ش��هر را به مس��ئوالن 

انتقال دهند.

معاون فن��ی معاونت بهداش��تی وزارت متبوع، نیز 
پانل مدیریت اطالعات س��المت را بررس��ی نمود و 
مس��ئولین بهداشتی دانش��گاه نیز تحلیل های خود را 
از آمار و شاخص های موجود در پانل ارائه کردند.

دکتر کوش��ا در پای��ان، ضمن اظه��ار رضایت از 

ش��اخص ها و عملکرد معاونت بهداش��تی دانش��گاه 
علوم پزش��کی، از تالش های مدیران و پرس��نل این 
معاونت در تهیه پانل مدیریت اطالعات س��المت به 
ش��کل جامع و همچنین ایده ها و نوآوری های این 

حوزه قدردانی کرد.



سیستم HIS در بیمارستانهای متینی و نقوی و سیدالشهداء آران و بیدگل نصب شد

ارائه رایگان خدمات بهداشت دهان و دندان به کودکان زیر 14 سال 

سرپرس��ت مرک��ز آم��ار و ف��ن آوری اطالعات 
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان، از نصب سیستم 
اطالعات بیمارس��تانی )HIS( در بیمارس��تان های 
متینی و نقوی کاش��ان و سیدالشهداء آران و بیدگل 

خبر داد.
به گ��زارش وب دا، مرتضی نادی، ب��ا بیان اینکه 
طبق ط��رح تحول نظام س��المت بایس��تی سیس��تم 
اطالعات بیمارستانی )HIS( در کلیه بیمارستانهای 
دانشگاهی نصب ش��ود، گفت: برای نصب سیستم 
جدی��د HISدر بیمارس��تان ه��ای مذک��ور بی��ش 
 از یک میلی��ارد ری��ال از محل اعتبارت دانش��گاه

 هزینه شد.
وی، به نصب این سیس��تم در ماه های گذشته در 
س��ایر بیمارس��تان های تحت پوش��ش این دانشگاه 
افزود: برای اس��تقرار HISدر این بیمارس��تان ها نیز 

کارشناس مس��ئول واحد س��المت دهان و دندان 
دانش��گاه، از ارائه رایگان خدمات بهداشت دهان و 

دندان به کودکان زیر 14 سال خبر داد.
دکت��ر محم��د فرج��ی در گفتگو ب��ا وب دا، این 
خدمات را ش��امل آم��وزش، فلورایدتراپی موضعی 
ش��اخص  ارتق��ای  راس��تای  در  فیشورس��یالنت  و 
DMFT)شاخص ارزیابی سالمت دهان و دندان( 

بیش از دو میلیارد و 300 میلیون ریال در سال جاری 
از محل اعتبارات دانشگاه هزینه شده است.

مرتضی ن��ادی تصریح کرد: بهره ب��رداری از این 
سیستم در بیمارس��تان سیدالشهداء آران و بیدگل از 
ابتدای مهرماه و در بیمارس��تان ه��ای متینی و نقوی 
کاش��ان از ابتدای آبان ماه آغاز ش��د ب��ه نحوی که 
تمامی اطالعات بیماران در بیمارس��تان های فوق در 

سیستم جدید HISثبت می شود.
نادی اظهار داش��ت: این دانشگاه از ابتدای خرداد 
ماه سال جاری اقدام به نصب، آموزش و پیاده سازی 
سیستم HISبراس��اس دس��تورالعمل اجرایی برنامه 
تحول نظام س��المت مبنی بر تجهیز کلیه بیمارس��تان 
های تحت پوش��ش این برنامه به سیستم HISمورد 
تایی��د وزارت بهداش��ت )دارای گواهینامه مطابقت 
با اس��تانداردهای س��پاس( در بیمارستان های تحت 

ب��ا تاکید ویژه بر دانش آموزان ابتدایی عنوان کرد و 
اظهار داشت: این اقدام در راستای انعقاد تفاهم نامه 
ف��ی مابین وزارت خانه های بهداش��ت و آموزش و 

پرورش به مدت سه سال صورت گرفته است.
وی، با بیان انجام این خدمات از س��ال 88 تا کنون 
برای گروه هدف در مجموعه تحت پوشش دانشگاه 
با هزینه اندک گفت: تامین، حفظ و ارتقای سالمت 

پوشش خود نمود.
وی، ب��ا بیان اینکه طبق طرح تحول نظام س��المت 
کلیه بیمارس��تان های دانش��گاهی موظف به ارسال 
پرونده الکترونیکی بیماران بستری در زمان ترخیص 
و برای بیماران س��رپایی حداکثر ی��ک هفته پس از 
ترخی��ص به س��امانه پرون��ده الکترونیکی س��المت 
)سپاس( می باش��ند، تصریح کرد: طبق دستورالعمل 
ط��رح تح��ول نظام س��المت، م��الک محاس��به و 
تخصی��ص اعتبار به بیمارس��تان های تحت پوش��ش 
برنامه، ثبت پرونده بیماران در سیستمHIS  و ارسال 

به سامانه سپاس وزارت متبوع می باشند.
سرپرس��ت مرک��ز آم��ار و ف��ن آوری اطالعات 
دانشگاه علوم پزشکی کاش��ان در پایان تاکید کرد: 
درحال حاضر کلیه بیمارس��تان های تحت پوش��ش 

دانشگاه دارای سیستم HISمی باشند.

جس��می، اجتماعی، روانی و معن��وی دانش آموزان 
هدف از انعقاد این تفاهم نامه می باشد.

وی ادامه داد: س��المت دندان های دانش آموزان 
نی��ز به دلیل بی توجهی ها هم��واره در معرض خطر 
ق��رار دارد و ب��دون ش��ک آم��وزش و پ��رورش با 
آموزش دانش آموزان و والدین آنها می تواند نقش 

موثری در فرهنگ سازی در این زمینه داشته باشد.

اعضای هفتمین دوره شوراهای صنفی دانشجویان تعیین شدند

36 هزار بیمار از بسته خدمتی کاهش هزینه های بستری در دانشگاه بهره مند شدند
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان گفت: از ابت��دای طرح 
تحول نظام س��المت تاکنون، 36 
هزار بیمار از بسته خدمتی کاهش 
هزینه های بس��تری این طرح در 
بیمارستان های تحت پوشش این 

دانشگاه بهره مند شدند.
دا، دکت��ر  ب��ه گ��زارش وب 
اعرابی در گفتگو  محمد حسین 
ب��ا خبرن��گاران، ب��ا بی��ان اینکه 
بی��ش از چه��ار میلی��ارد تومان 
تاکن��ون در ای��ن راس��تا هزین��ه 
ش��ده، افزود: برنامه تحول نظام 
س��المت از 15 اردیبهش��ت ماه 

س��ال جاری تاکن��ون اجرا ش��د. وی، کاهش میزان 
پرداختی بیماران بس��تری در بیمارستان های دولتی، 
برنامه تروی��ج زایمان طبیعی، ارتقاء کیفیت هتلینگ 
در بیمارس��تان ه��ای دولتی، حمای��ت از ماندگاری 
پزش��کان در مناط��ق مح��روم، حض��ور پزش��کان 
متخصص مقیم در بیمارس��تان ه��ای دولتی، ارتقاء 
کیفیت خدمات ویزیت در بیمارس��تان های دولتی، 
برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص 
و نیازمند و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول 
س��المت را هش��ت بس��ته خدمتی مرحله اول طرح 

سالمت برشمرد.
دکتر اعراب��ی، کاهش هزینه ه��ا، محافظت مالی 
از م��ردم در مقابل هزینه های سرس��ام آور درمان، 
عدالت در دسترس��ی به خدم��ات و ارتقای کیفیت 

معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه اظهار داشت: 
اعض��ای هفتمی��ن دوره انتخابات ش��وراهای صنفی 

دانشجویان دانشگاه تعیین شدند.
ب��ه گزارش وب دا، دکتر طاه��ره مازوچی گفت: 
به منظ��ور افزایش مش��ارکت دانش��جویان در امور 
صنفی و رفاهی و با توجه به آئین نامه شورای صنفی 
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی برنامه ریزی 

جه��ت برگزاری هفتمی��ن دوره انتخابات ش��ورای 
صنفی دانشجویان از مهرماه سالجاری انجام شد.

وی، با بی��ان اینکه در اولین جلس��ه هماهنگی که 
با حضور نمایندگان دانش��کده ه��ا و خوابگاه ها در 
اواخر مهرماه تش��کیل و جدول زمانبندی برگزاری 
انتخابات مش��خص ش��د، افزود: طب��ق برنامه تنظیم 
ش��ده، ثبت نام از دانش��جویان متقاضی عضویت در 

ش��وراها از س��وم تا س��یزدهم آبان ماه س��ال جاری 
همراه با اطالع رس��انی قبلی در تمامی دانشکده ها و 

خوابگاه ها انجام که 103 نفر کاندیدا شدند.
دکتر مازوچی، با اش��اره به برگ��زاری انتخابات در 
روز یکش��نبه مورخ 25 آبان ماه در پنج دانش��کده و 
چه��ار خوابگاه و ش��عبه پردیس بین الملل دانش��گاه 
و اس��تقبال پرشور دانش��جویان تصریح کرد: در این 
انتخابات 46 نفر عضو اصلی 10 شورای صنفی مراکز 

و واحدهای دانشجویی دانشگاه مشخص شدند.
وی گف��ت: انتخاب��ات ب��ا همکاری خ��وب کلیه 
واحدها و ش��ورای صنفی قبل��ی و با حضور بیش از 

1000 نفر از دانشجویان انجام شد.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه افزود: برای 
نخس��تین ب��ار برنامه ریزی جهت تش��کیل ش��ورای 
صنفی دانش��جویان تحصیالت تکمیلی و دس��تیاران 
انجام شد که به زودی اعضا آن مشخص و دبیر آنها 

نیز عضو شورای صنفی مرکزی می شود.
 دکت��ر طاه��ره مازوچی اب��راز امی��دواری کرد: 
اعضای جدید شوراهای صنفی در ارتباط نزدیک با 
دانش��جویان و هماهنگی با مسئولین در پیگیری امور 
و خواس��ته های رفاهی و صنفی دانشجویان بیش از 

پیش فعال و تاثیر گذار باشند.

خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی را از جمله 
اه��داف دولت از اجرای مرحله اول طرح س��المت 

عنوان کرد.
وی، به بس��ته کاهش فرانش��یز یا کاهش پرداختی 
بیماران بس��تری در  بیمارستان ها اشاره کرد و ادامه 
داد: بیماران قب��ل از انجام این طرح بابت هر پرونده 
بس��تری بی��ش از 37 درص��د هزینه ه��ا را پرداخت 
میکردند ولی بعد از اجرای طرح این مقدار در ابتدا 
به کمتر از 10درص��د و در مرحله جدید به کمتر از 

6 درصد رسید.
وی یادآور شد: پرداخت هزینه های بستری برای 
روستاییان به کمتر از س��ه درصد کاهش پیدا کرده 
و ای��ن مابه التفاوت از مح��ل هدفمندی یارانه ها در 

قالب برنامه تحول سالمت پرداخت می شود.

داش��ت:  اظه��ار  اعراب��ی  دکت��ر 
ط��رح،  اج��رای  از  قب��ل  بیم��اران 
داروه��ا و تجهیزات را بایس��تی از 
بی��رون بیمارس��تان تهی��ه و هزین��ه 
آن را پرداخ��ت م��ی کردن��د ولی 
ب��ا اج��رای ای��ن  ط��رح، داروها و 
تجهی��زات م��ورد نی��از بایس��تی به 
 صورت رای��گان در اختیار بیماران

 قرار گیرد.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان، مرحله دوم ط��رح تحول 
نظ��ام س��المت را مربوط ب��ه حوزه 
بهداش��ت بی��ان کرد و گف��ت: این 
ارائه خدمات سالمت  مرحله شامل 
به عشایر، روستائیان و ش��هرهای زیر 20 هزار نفر و 
تامین سالمت در حاشیه شهرها و سکونت گاه های 

غیررسمی است.
وی، ب��ا اش��اره به مرحله س��وم این ط��رح با ابالغ 
اج��رای مفاد کت��اب »ارزش های نس��بی س��المت 
جمهوری اس��المی ای��ران » افزود: همه ما مس��ئول 
نظ��ارت در این خصوص هس��تیم و از این به بعد هر 
گونه پرداخت خارج از بیمارستان تخلف محسوب 
م��ی ش��ود و بیمارس��تان موظف اس��ت در قبال هر 

پرداختی صورت حساب صادر کند.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کاشان تاکید کرد: 
ش��هروندان گرامی در صورت مواجه با هر مشکلی 
در ای��ن خصوص می توانند با ش��ماره 1690 تماس 

بگیرند و مشکالت خود را مطرح کنند.

واحد دندانپزشکی مرکز بهداشتی 
درمانی امام علی )ع( افتتاح شد

مرکز رشد و آزمایشگاه جامع تحقیقات 
در دانشگاه راه اندازی می شود

واح��د  گف��ت:  دانش��گاه  بهداش��تی  مع��اون 
دندانپزشکی مرکز بهداشتی درمانی امام علی )ع( 

افتتاح شد.
به گزارش وب دا، دکتر س��ید علیرضا مروجی 
با اش��اره به اجرای برنامه های تحول نظام سالمت 
در حوزه بهداش��ت و گسترش خدمات بهداشتی 
درمانی به حاشیه های ش��هری اظهار داشت: این 
مرک��ز در منطق��ه ای با جمعیتی بال��غ بر 20 هزار 
نفر در حاش��یه ش��هر واقع شده اس��ت که با فعال 
ش��دن واحد دندانپزش��کی آن خدمات��ی از قبیل 
معاینه و آموزش بهداشت، کشیدن دندان، ترمیم، 
جرمگیری، فلورایدتراپی و فیشورس��یالنت ارائه 

می شود.
وی تصریح کرد: همچنین خدمات پیش��گیری 
اعم از فلورایدتراپی و فیشورسیالنت )شیارپوشی( 
و جرمگی��ری ب��ا اولویت گروه ه��ای هدف که 
شامل کودکان زیر 14 س��ال، زنان باردار و زنان 

شیرده می باشد ارائه می گردد.

معاون پژوهش��ی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
از راه اندازی مرکز رش��د و جذب شرکت های 
فن��اور و آزمایش��گاه جامع تحقیق��ات در آینده 
نزدی��ک در این دانش��گاه خبر داد.ب��ه گزارش 
وب دا، دکتر غالمعلی حمیدی به مناس��بت هفته 
پژوهش در گفتگو با خبرنگاران ادامه داد: مرکز 
رشد و جذب شرکت های فناور تا بهمن ماه سال 

جاری در دانشگاه افتتاح می شود.
وی، ب��ا بیان اینکه مقدم��ات کار برای فعالیت 
آزمایش��گاه جامع تحقیقات در دانش��گاه فراهم 
شده اس��ت یادآور ش��د: س��اختمان آزمایشگاه 
جامع تحقیقات در زیر زمین دانش��کده پزشکی 
آماده ش��ده و تجهیزات این آزمایشگاه در حال 
خریداری اس��ت که تا پایان سال جاری افتتاح و 

به بهره برداری خواهد رسید.
دکت��ر حمی��دی ، ب��ا اش��اره ب��ه حمای��ت و 
مس��اعدتهای وزارت متبوع در این راستا تصریح 
کرد: پیش بینی شده حدود 10 میلیارد ریال برای 
این آزمایشگاه نیاز باشد که پنج میلیارد ریال آن 

جذب شده است.

آموزش اطالع رسانی بیماری ایدز به
 60 نفر از اهالی محله شهید محتشمی 

آموزش اطالع رسانی بیماری ایدز به 
اهالی محله  سردار شهید علی معمار

451 کارت بهداشت برای 
هیات های مذهبی صادر شد

بمناسبت هفته اطالع رسانی بیماری ایدز، تعداد 
60 نفراز اهالی محله شهید محتشمی در خصوص 

اهمیت بیماری ایدز آموزش فرا گرفتند.
دکتر مهرداد هدایتی پزش��ک هماهنگ کننده 
ایدز دانشگاه در این برنامه آموزشی درباره عامل 
بیم��اری، راهه��ای انتقال و عدم انتق��ال بیماری، 

شیوع از راه انتقال جنسی مطالبی را ارائه داد.
 گفتنی است این برنامه آموزشی به همت واحد 
مبارزه ب��ا بیماریهای واگیر معاونت بهداش��تی و 
با همکاری س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری 

کاشان برگزار شد.

به مناس��بت هفته اطالع رسانی بیماری ایدز، 
تعداد 50 نفر از اهالی محله ش��هید علی معمار 
درخصوص بیماری ای��دز آموزش های الزم 

فرا گرفتند.
حسین موسوی پناه کارشناس مرکز مشاوره 
بیماریه��ای رفتاری دانش��گاه در ای��ن برنامه 
آموزشی، در خصوص بیماری ایدز، راههای 

انتقال و شیوع آن مطالبی را ارائه داد.
گفتنی اس��ت این برنامه آموزش��ی به همت  
واحد مب��ارزه با بیماری ه��ای واگیر معاونت 
بهداشتی و با همکاری سازمان رفاهی تفریحی 
شهرداری کاشان در سرای محله سردار شهید 

علی معمار برگزار شد.

معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
از صدور 451 کارت بهداشت برای خدمتگزاران 

هیات های مذهبی خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر س��ید علیرضا مروجی 
گفت: با انج��ام آزمایش ه��ای الزم جهت کلیه 
آشپزان و افرادی که در تهیه و توزیع مواد غذایی 

شرکت دارند گواهی سالمت صادر شده است. 
وی،ب��ا اش��اره به انج��ام این اقدام توس��ط تیم 
کارشناس��ان بهداش��ت محی��ط دانش��گاه افزود: 
آشپزان و روسای هیئت های مذهبی 532 مسجد، 
تکیه و حسینیه در قالب 125 جلسه، آموزش های 
الزم در خص��وص تهیه و توزیع م��واد غذایی و 

نذری در ایام محرم  را فرا گرفتند.
  دکت��ر مروجی، ضمن اش��اره به رس��یدگی به 
هف��ت مورد از ش��کایت بهداش��تی در ای��ن ایام 
ی��اد آور شد:س��تاد فوریت های س��المت محیط 
ای��ن معاونت در ای��ن ایام به صورت 24 س��اعته 
)حض��وری و آن��کال( فعال بوده و ش��ماره های 
55420022-1490 آماده پاسخگویی به شکایات 

مردمی در تمامی ایام سال می باشد. 
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان 
تاکید کرد: آش��پزخانه ه��ا و مراکز تهیه و توزیع 
م��واد غذایی هیات های مذهبی در ایام ماه محرم 
به ویژه در روزهای تاس��وعا و عاشورای حسینی 
توسط کارشناسان بهداش��ت محیط این دانشگاه 

مورد بازدید و کنترل قرار گرفتند.

بیش از 4 تن ماده غذائی غیر قابل 
مصرف کشف شد

فرزندان خانواده های آسان گیر و 
غافل در معرض خطر ایدز می باشند

اقدامات انجام شده پایگاه بسیج شبکه 
بهداشت و درمان آران و بیدگل 

بی��ش از 4 تن م��اده غذائی غیر قاب��ل مصرف به 
ارزش بالغ بر 200 میلیون ریال در شهرس��تان آران 
و بیدگل کش��ف شد.به گزارش وب دا، کارشناس 
مسئول بهداشت محیط  شبکه ضمن اعالم این خبر 
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه در طی 
بازرسی های بعمل آمده تعداد 566 قلم ماده غذائی 
غیر قابل مصرف به وزن 4051 کیلوگرم و به ارزش 
بالغ بر 201 میلیون ریال از سطح فروشگاه های مواد 
غذائی شهرستان آران و بیدگل کشف و ضبط شد.

مهندس علی اعتصام با اش��اره به بازدید مورخ 
93/8/26 س��ه بازرس بهداش��ت محی��ط از یک 
فروش��گاه مواد غذائی که به مدت 4 س��اعت به 
ط��ول انجامید اظهار داش��ت: در این بازدید 565 
کیلوگرم ماده غذائی تاریخ گذشته به ارزش بالغ 

بر 22 میلیون ریال جمع آوری شد.
وی گف��ت: مراح��ل اعمال مق��ررات در مورد 

واحد متخلف در حال پیگیری می باشد.

پزشک مسئول ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان گفت: فرزندان خانواده های 
آس��ان گیر و غافل در مع��رض رفتارهای پرخطر 

منجر به ایدز می باشند.
به گ��زارش وب دا،  دکتر مه��رداد هدایتی در 
جلسه آموزشی ایدز در دانش��گاه، رفتار خانواده 
ه��ای قاطع و در عین حال ب��ا محبت را از عوامل 
حفاظت کننده در برابر ابتال به ایدز برش��مرد و بر 
اهمیت بیماری ایدز، اپیدمیولوژی، راه های انتقال 

و پیشگیری از بیماری ایدز تاکید کرد.
 وی، با اش��اره به ابتال بیش از دو میلیون نوجوان 
و ج��وان 10-19 س��اله در جهان به ای��دز، نقش 
خانواده ها را در پیش��گیری از رفتارهای پر خطر 
مانند اعتیاد خصوصاً اعتیاد تزریقی، مصرف مواد 
روان گردان و محرک، الکل و رفتارهای جنس��ی 
در این گروه سنی بسیار مهم و اساسی عنوان کرد.
 ش��ایان ذکر اس��ت نمایش کلیپ ایدز، پرسش 
و پاس��خ، معرف��ی و توزی��ع کارت مرکز مش��اوره 
بیماریهای رفتاری کاشان و توزیع پمفلت آموزشی 
ای��دز از برنامه های اجرایی این جلس��ه بود.گفتنی 
اس��ت این جلسه آموزش��ی در راس��تای استراتژی 
آم��وزش و اطالع رس��انی بیماری ای��دز با حضور 
سربازان گروه نهم پدافند هوایی کاشان برگزار شد.

 آذی��ن بن��دی ش��بکه بهداش��ت و درم��ان و 
واحدهای تابعه به مناسبت هفته بسیج

• برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص ارائه 
خدمات به بسیجیان شهرستان

 گرد هم آیی بزرگ بسیجیان شهرستان آران و 
بیدگل به مناسبت 5 آذر  

• دیدار با خانواده شهدا به مناسبت هفته بسیج
• برگزاری همای��ش تبیین جمعیت از دیدگاه 

مقام معظم رهبری
• برگزاری مسابقه نقاش��ی در بین کودکان 4 
تا 10 س��ال فزرندان کارکنان ادارات شهرستان با 

همکاری امور بانوان شبکه
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کارش��ناس مس��ئول واحد بیماریهای غی��ر واگیر 
دانش��گاه گف��ت: بیم��اری مزم��ن انس��دادی ری��ه 
)COPD(، یک علت اصلی برای مرگ و میر  و از 

کار افتادگی درسطح جهان است.
به گ��زارش وب دا، دکت��ر مرتضی پنجه ش��اهی 
در کارگاه آموزش��ی بیماریهای تنفس��ی، با اشاره به 
اینکه مش��خصه بیماری مزمن انس��دادی ریه، انسداد 
پیشرونده مجاری تنفس��ی به صورت برگشت ناپذیر 
اس��ت اظهار داش��ت: بیم��اری مزمن انس��دادی ریه 
دارای س��ه زیر مجموعه آمفیزم، برونش��یت مزمن و 

بیماری مجاری هوایی کوچک)SAD(است
وی س��رفه همراه با خلط، خس خس سینه ، تنگی 
نفس هن��گام فعالیت ی��ا حتی در زمان اس��تراحت، 
خس��تگی و  س��ردرد صبح��گاه را از عالی��م اصلی 

بیماری مزمن انسدادی ریه))COPD برشمرد.
دکت��ر پنجه ش��اهی از تخریب آلوئوله��ا به عنوان 

وجود
سرفه خلط دار 
به مدت سه ماه 

در سال
 و به مدت 

حداقل
 دو سال متوالی 
برونشیت مزمن 

می باشد.

آمفیزم و  التهاب برونشیولهای کوچک را به عنوان 
برونش��لیت نام برد و گفت: وجود س��رفه خلط دار 
به مدت س��ه ماه در س��ال و به مدت حداقل دو سال 

متوالی برونشیت مزمن می باشد.
وی، از کار افتادگ��ی و ناتوانی بیم��ار و در نتیجه 
آن آسیب های اجتماعی دیگر را یکی از جنبه های 
مهم این بیماری دانست و تصریح کرد: ناتوانی ناشی 
از بیماری مزمن انس��دادی ری��ه  به ویژه در مردان با 

افزایش سن افزایش می یابد.
این کارش��ناس مس��ئول با اش��اره به اینکه ش��یوع 
ای��ن بیماری درحال افزایش اس��ت گف��ت: بیماری 
انس��دادی مزمن ریه به  طور عمده ناش��ی از سیگار 
کشیدن است و با انسداد پیشرونده و برگشت  ناپذیر 
راه های هوایی و افزایش دفعات و تش��دید ش��دت 

حمالت بیماری مشخص می شود.
وی عامل اصلی خطرس��از بیماری انسدادی مزمن 

ریه را س��یگار  کش��یدن و یا در تماس زی��اد با دود 
سیگار بودن عنوان کرد و گفت: عفونت های مکرر 
تنفس��ی، تماسهای ش��غلی مانند کار در معادن ذغال 
س��نگ، طال، صنایع منس��وجات و پنبه و نیز عوامل 
ژنتی��ک از دیگر ریس��ک فاکتورهای ای��ن بیماری 

است.
کارش��ناس مس��ئول واح��د بیم��اری ه��ای غی��ر 
واگی��ر دانش��گاه با اش��اره ب��ه اینکه  ای��ن بیماری 
قابل پیش��گیری اس��ت افزود: آموزش ب��ه افراد در 
 معرض خطر از مهمتری��ن اقدامات در کاهش خطر 

بیماری است.
گفتنی اس��ت این کارگاه آموزش��ی در روز س��ه 
شنبه مورخ 93/9/18 با حضور جمعی از کارشناسان 
بهداش��تی دانش��گاه به همت واحد بیماری های غیر 
واگیر دانشگاه در مرکز آموزشگاه بهورزی دانشگاه 

برگزار شد.

بیماریهای اسهالی و تنفسی از شایعترین بیماریهای عفونی می باشند

دبیر س��مینار علم��ی بیماریهای عفونی ) اس��هالی 
و تنفس��ی( گفت: بیماریهای اس��هالی و تنفس��ی از 

شایعترین بیماریهای عفونی می باشند.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکتر محمدرضا ش��ریف با 
اش��اره به اینکه این برنامه جزء برنامه های با اولویت 
ملی است اظهار داش��ت: در این سمینار متخصصین 
دانش��گاه در خص��وص بیماریهای عفونی دس��تگاه 

تنفس��ی فوقانی از جمله س��رماخوردگی، گلودرد، 
الرنژی��ت و نیز بیماریهای عفونی دس��تگاه تنفس��ی 
تحتان��ی از جمله عفون��ت ریه ، برونش��یولیت و ... 

مطالبی را ارائه دادند.    
وی با اش��اره به اینکه ش��ایعترین عل��ت مرگ و میر 
کودکان زیر 5 سال کشور حوادث و مسمویتها می باشد 
افزود: ابت��ال به بیماریهای حاد تنفس��ی و نیز بیماریهای 

اسهالی از دیگر علل مرگ و میر آنان می باشد.
عض��و هیئ��ت علم��ی دانش��گاه ش��ایعترین علت 
بروز س��رماخوردگی را عوامل ویروس��ی دانست و 
اذعان داش��ت:مصرف آنت��ی بیوتی��ک در این نوع 
س��رماخوردگی هیچگونه س��ودی ن��دارد و جهت 
درمان آن، خوردن مایعات فراوان و شستشوی بینی 

با محلول کلرور سدیم توصیه می شود.
 وی با اش��اره به اینکه بیماری فارنژیت یا گلو درد 
ممکن اس��ت به دو صورت چرکی ی��ا غیر چرکی 
باش��د گفت: طبق توسعه س��ازمان بهداشت جهانی 
چنانچه به ویروسی بودن گلو درد یقین وجود داشته 
باش��د درمان آنتی بیوتیک الزم نمی باشد ولی اگر 
در تشخیص آن شک وجود داشته باشد باید درمان 

با آنتی بیوتیک انجام شود.
وی بهترین درمان در گلودرد چرکی را تزریق پنی 
س��یلین عنوان کرد و اظهار داشت : با توجه به اینکه 
درمان خوراکی باید حداقل 10 روز به طول انجامد 
و ب��ه دلیل اینک��ه اکثر بیماران ای��ن دوره را به طور 
کامل س��پری نمی کنند دچار عوارض روماتیسمی 

می شوند.   
گفتنی اس��ت کنفرانس دو روزه علمی بیماریهای 
عفونی ) اس��هالی و تنفس��ی( به همت دفتر آموزش 
مداوم دانش��گاه روز چهارش��نبه مورخ 93/9/26 در 
س��الن دکتر محمد قریب دانش��گاه  آغاز و در حال 

برگزاری است.

در نشس��ت مش��ترک معاونت توس��عه دانشگاه و 
سرپرس��ت س��ازمان تامین اجتماعی کاش��ان نحوه 
اجرای��ی ش��دن ثبت خدم��ات س��رپایی در پورتال 
94 س��ال  ابت��دای  از  اجتماع��ی  تأمی��ن   س��ازمان 

 بررسی شد.
به گ��زارش وب دا، دکتر مهرداد فرزندی پور در 
این جلس��ه اظهار داشت: دانش��گاه علیرغم افزایش 
تعداد برنامه های نرم افزاری و  HIS آماده همکاری 
با اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی در خصوص 
اج��راء برنامه های نرم افزاری جدید طبق مقررات و 

امکانات است.
معاون توس��عه دانش��گاه، دوب��اره کاری، زمان بر 
بودن و ایجاد نارضایتی ارباب رجوع را از مشکالت 
ثبت مج��دد خدمات س��رپایی در پورتال س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی نام برد و گف��ت: باتوجه به اجرای 
برنامه HISدر دانش��گاه ثبت مج��دد اطالعات در 

مشکالت اجرایی ثبت خدمات سرپایی در پورتال سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد

بیماری مزمن انسدادی ریه، یک علت اصلی برای مرگ و میر درسطح جهان

پورتال س��ازمان تامین اجتماعی زم��ان بر بوده و در 
صورت ب��ه وجود آمدن مش��کالت اینترنتی و قطع 
برنامه، معطلی و نارضایتی بیماران را به همره خواهد 

داشت.
دکتر افشار سرپرس��ت سازمان تامین اجتماعی نیز 
در این جلس��ه، با بیان اینکه ط��رح ثبت اطالعات به 
صورت پایلوت از ابتدای سال 1394 اجرا می گردد، 
خواس��تار هم��کاری و تعام��ل دانش��گاه در اجرای 

 این برنامه ش��د تا ای��ن اقدام به بهتری��ن نحو ممکن
 انجام شود.

برپای��ه این گزارش، اجرای ای��ن برنامه به صورت 
مرحله ای، لینک پورتال س��ازمان تامین اجتماعی به 
نرم افزارها و HISبیمارس��تانی توسط اسناد پزشکی 
سازمان تأمین اجتماعی )جهت جلوگیری از دوباره 
کاری و معطلی بیماران( و به کارگیری نیروهای آن 
سازمان، مستقر در بیمارستان ها جهت اجرای برنامه 

مذکور از پیشنهادات این جلسه بود.
این گزارش حاکیست، این جلسه که با حضور مدیر 
امور مالی، روس��ا، مدیران و مسئولین مالی واحدهای 
درمانی و  مدیر و کارشناسان مرکز فناوری اطالعات 
دانش��گاه در س��الن شهداء برگزار ش��د در خصوص 
نحوه ثبت کلیه خدمات پاراکنیک ش��امل آزمایش، 
رادیولوژی، سونوگرافی، پاپ اسمیر، سنجش تراکم 

استخوان و ... بحث و تبادل نظر شد.

حجم باالی مراجعات و کمبود 
نیروی انسانی در بیمارستان بهشتی

کمیته ارزیابی و نظارت بر ارائه 
خدمات جراحی پیشگیری از 

بارداری های ناخواسته برگزار شد

 مسابقه دو ومیدانی با مشارکت 
اداره تربیت بدنی

 شهرستان برگزار شد

کارگاه آموزشی ثبت موارد مرگ 
کودک 1 – 59 ماهه برگزار شد

متصدیان آرایشگاه های زنانه
 آموزش دیدند

برنامه راهبردی پایش عملکرد 
معاونت بهداشتی دانشگاه

 تا پایان سال 96 رونمایی شد

وضعیت اجرای برنامه پنج ساله
 ایدز شهرستان بررسی شد 

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان اظهار 
داش��ت: علیرغم حجم باالی مراجع��ات مردم به 
بیمارس��تان بهشتی، با کمبود نیروی انسانی و منابع 

روبرو هستیم.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر محم��د حس��ین 
اعرابی، با اش��اره به س��ابقه بیش از 28 س��ال این 
دانش��گاه و ب��ه کارگی��ری و ج��ذب نیروه��ای 
درمان��ی مجرب طی این م��دت گفت: تجهیزات 
و  بهداش��ت  ح��وزه  در  مناس��بی  امکان��ات  و 
 درم��ان در این مراکز می باش��د ولی بیمارس��تان 
ای��ن خص��وص مش��کالتی  ش��هید بهش��تی در 

زیادی دارد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، با بی��ان اینکه 
بیمارس��تان بهش��تی ب��ه لح��اظ ارائ��ه خدم��ات 
تخصص��ی و فوق تخصصی یک��ی از اصلی ترین 
بیمارس��تان مرک��ز و یکی از قطب ه��ای درمانی 
منطقه اس��ت، افزود: حجم زیاد مراجعات مردم، 
کمب��ود نیروی انس��انی و مناب��ع و تجهیزات الزم 
 در زمینه تاسیس��ات از جمله مهم ترین مشکالت

 این بیمارستان است.
دکت��ر محم��د حس��ین اعراب��ی یادآور ش��د: 
بیمارستان به دلیل قدمت باال، نگهداری نامناسب 
و مش��کالت تاسیس��اتی و زی��ر س��اختی در حد 
مطلوب نیس��ت البته کارهای خوبی انجام شده و 
به کمک برنامه تحول نظام س��المت و اعتباراتی 
که به طور ویژه توس��ط هی��ات دولت تخصیص 
داده ش��ده بازسازی و بهسازی بیمارستان در حال 

انجام است.
اظه��ار  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  رئی��س   
امی��دواری ک��رد ت��ا پای��ان س��ال و ی��ا اوای��ل 
 ماههای س��ال آینده مش��کالت زیر س��اختی آن

 حل خواهد شد.

در راستای اهداف باروری سالم، کمیته نظارت 
بر ارائ��ه خدمات جراحی پیش��گیری از بارداری 
های ناخواسته دانشگاه در دفتر معاونت بهداشتی 
در تاریخ 1393/9/4 با حضور اعضاء  تشکیل شد.

کارشناس مسئول بهداشت خانواده و کارشناس 
برنامه باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه در 
این جلس��ه، ش��رح حال پرونده ه��ای ارجاعی از 
مراکز بهداش��تی درمانی کاشان و آران و بیدگل 
  NSVو TL ارائ��ه کرد و ب��ا نظر اعضاء، انج��ام
در هش��ت مورد از پرونده های ارجاعی موافقت 

گردید.
برپای��ه این گزارش، از اقدام��ات مهم دیگر در 
کمیته مذک��ور تهیه فرم ارجاع  و بازخورد جهت 

اعمال جراحی بود.

به مناس��بت هفته اطالع رسانی ایدز، مسابقه دو 
ومیدانی با مش��ارکت اداره تربی��ت بدنی ورزش 

شهرستان برگزار شد.
به گزارش وب دا، رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان نیز در ادامه ضمن تش��کر از زحمات 
برگزارکنندگان، همکاری در برنامه های اموزش 
و اطالع رسانی ایدز جوانان را پر اهمیت دانست.

برپایه این گزارش وب دا، این مس��ابقه از میدان 
جه��اد ش��روع و در محل پارک ش��ادی به پایان 
رس��ید و در پایان به برندگان جوائز نفیس��ی اهدا 

گردید.
گفتنی است مسابقه دو ومیدانی با حضور رئیس 
اداره ورزش و جوانان، نماینده معاونت بهداشتی 
در اداره ورزش و جوان��ان، کارش��ناس ای��دز و 
نماینده فدراسیون دو ومیدانی شهرستان در محل 

میدان جهادبرگزار گردید.

کارگاه آموزش��ی ثبت موارد مرگ کودک 1 
– 59 ماه��ه به همت واحد مامایی معاونت درمان 
دانش��گاه برگزار ش��د.به گزارش وب دا، در این 
کارگاه، نح��وه گزارش گی��ری، ویرایش، نهایی 
نم��ودن اطالعات وارد ش��ده، پایش بخش، وارد 
کردن برنامه عملیاتی و صورتجلس��ه کمیته های 
 CSO مرگ ک��ودک 1-59 ماهه در ن��رم افزار
نظام مراقبت مرگ کودک وزارت متبوع توسط 

مسئول واحد مامایی دانشگاه آموزش داده شد.
شایان ذکر اس��ت نظام مراقبت مرگ کودکان 
از سال 1386 در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 
کش��ور به منظور شناس��ایی علل مرگ کودکان، 
بررس��ی تحلیلی مرگ ها، شناسایی علل و عوامل 
قابل اجتن��اب و نیز اجرای مداخله های مناس��ب 
بمنظور پیش��گیری از مرگ های مشابه طراحی و 

اجرا گردیده است.

به مناس��بت هفته اطالع رس��انی بیم��اری ایدز، 
متصدیان آرایشگاه های زنانه آموزش دیدند.

به گزارش وب دا، این جلس��ه در تاریخ 93/9/18 
به همت واحد بهداش��ت محیط معاونت بهداش��تی 
دانش��گاه و با همکاری واحد مبارزه با بیماری های 
واگی��ر برگزار ش��د و تعداد 300 نف��ر از متصدیان 
آرایش��گاههای زنان��ه شهرس��تان کاش��ان در زمینه 
بیم��اری ایدز و اهمیت رعایت نکات بهداش��تی در 
آرایشگاه ها آموزش های الزم را فراگرفتند. گفتنی 
است این جلسه آموزشی با مشارکت اتحادیه صنف 
آرایش��گران زنان در تاالر فیض دانش��گاه کاش��ان 
برگزار و در پایان بسته های آموزشی حاوی مطالب 

بهداشتی بین حاضرین توزیع گردید.

برنام��ه راهبردی پای��ش و ارزش��یابی عملکرد 
معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه تا پایان س��ال 96« 

رونمایی شد.
به گ��زارش وب دا، بیس��ت وچهارمین جلس��ه 
کمیته پایش وارزش��یابی عملکرد در دفترمعاونت 
بهداش��تی برگ��زار ش��د و در این جلس��ه ضمن 
رونمای��ی از ای��ن برنامه وتش��ریح بخش های آن 
مقرر گردید چک لیست جمع بندی شده پزشک 
خانواده توس��ط واحد گس��ترش به مسئول کمیته 

پایش تحویل گردد.
این گزارش حاکیست، در این نشست همچنین 
مقرر ش��د از پزش��کان جهت تعیی��ن اعضای تیم 
 س��المت و اعض��ا کمیت��ه در خص��وص فرم��ت

 جم��ع آوری داده ه��ای برنامه راهب��ردی پایش 
نظرخواهی صورت گیرد.

وضعیت اج��رای برنامه اصالح پنج س��اله ایدز 
دانش��گاه و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان با 
حضور معاون سیاس��ی اجتماعی فرمانداری ویژه 

کاشان  بررسی شد.
به گ��زارش وب دا، اکبری در این نشس��ت که 
روز سه ش��نبه مورخ 93/9/8 با محوریت بررسی 
اجرای برنامه ایدز در محل فرمانداری برگزار شد، 
ضمن اش��اره به وضعیت آسیب های اجتماعی در 
کاشان، برلزوم فرهنگ سازی در مقوله آسیبهای 

اجتماعی تاکید کرد.
کارش��ناس مس��ئول واح��د بیماریه��ای واگیر 
معاونت بهداش��تی دانش��گاه نیز در این نشس��ت، 
گزارش مبس��وطی از وضعی��ت بیماری درجهان، 
ایران و کاشان و همچنین برنامه ملی استراتژیک، 
عملکرد ارگان های مرتبط با برنامه را ارائه کرد.

محم��ود نعمتیان تاکید کرد: اج��رای این برنامه 
مس��تلزم حمای��ت فرمانداری و مش��ارکت جدی 

دستگاه های اجرایی مرتبط است.
مع��اون سیاس��ی اجتماع��ی فرمان��داری وی��ژه 
 کاش��ان نی��ز در ادام��ه حمای��ت کامل خ��ود را 

ابراز کرد. 
گفتن��ی اس��ت: برنامه مل��ی اس��تراتژیک ایدز 
مصوبه ش��ورای هی��ات وزیران ک��ه موضوع آن 
در مش��ارکت ارگان ه��ای مرتبط ب��ا برنامه ایدز 
میباشد از سال86 به صورت دستورالعمل اجرایی 
در دس��تور کار دس��تگاه های اجرایی دولت قرار 

گرفته است.
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ابراز خرسندی بیماران از طرح تحول نظام سالمت  410 پیشنهاد در سامانه شورای 
پیشنهادهای دانشگاه ثبت شده است

دبی��ر ش��ورای پیش��نهادات دانش��گاه اظهار 
داشت: در سال گذشته، 410 پیشنهاد در سامانه 

شورای پیشنهادهای دانشگاه ثبت شده است.
 علیرضا کاش��انی نژاد در گفتگ��و با وب دا،

 گف��ت: ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ش��ورا به 
علت افزایش پیش��نهادات س��ال گذش��ته هنوز 
 موف��ق ب��ه بررس��ی پیش��نهادات س��ال جاری 

نگردیده است.
کاش��انی نژاد، به برگزاری انتخابات پنچمین 
دوره ش��ورای پذیرش و بررس��ي پیش��نهادات 
کارکنان دانش��گاه در تاریخ 93/8/20 اش��اره 
کرد و گفت: اعضای این دوره را س��ید س��عید 
مش��تاقی از حوزه معاونت درم��ان، محمد پور 
بابایی از حوزه پردیس دانش��گاه، رس��ول لسان 
از حوزه معاونت بهداش��تی و غالمعلی صفاری 
طاهری از حوزه شبکه بهداشت شهرستان آران 
و بیدگل و اعظم کاظمی از حوزه ستاد مرکزی 
دانش��گاه تش��کیل میدهند که با حد اکثر آرای 
هم��کاران در واحدهای مختل��ف به مدت دو 

سال انتخاب شدند.
وی اظهار داشت: پنج نفر اعضاء دیگر، شامل 
دکتر مرتضی پنجه ش��اهی، دکتر س��ید محمد 
حسین مکی، حسن عرب سعیدی، زهراساکنی 
و زهره ربانی توس��ط ریاست دانشگاه منصوب 

شدند.
ش��ورای  ک��رد:  تصری��ح  ن��ژاد  کاش��انی 
پیش��نهادات از نظرات س��ازنده کلیه همکاران 
 در اجرای��ی ک��ردن بهت��ر ام��ور در دانش��گاه 

استقبال می کند.
مس��ئول دبیرخانه شورای پیشنهادات دانشگاه 
نیز در ای��ن خصوص اظهار داش��ت: همکاران 
م��ی توانند ب��رای آگاه��ی از آخرین وضعیت 
جلسات، به سامانه این شورا مراجعه و با انتخاب 
صورتجلس��ه مورد نظ��ر، از وضعیت بررس��ی 

پیشنهادات خود مطلع شوند.
محمدرض��ا س��لیمانی بیان ک��رد، کارکنانی 
که هنوز جوابی از طریق س��امانه این ش��ورا در 
خصوص پیش��نهادات س��ال 92 به ایمیل ش��ان 
ارس��ال نگردیده می توانند با دبیر خانه ش��ورا 

تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر اس��ت نحوه ارسال پیشنهادات از 
طریق سامانه دانشگاه به  ترتیب ذیل می باشد: 

- ورود به صفحه اول دانشگاه: انتهای صفحه 
س��مت راس��ت س��پس انتخاب گزینه شورای 

پیشنهادات
- یا ورود به پورتال وب دا دانش��گاه: س��تون 
سمت راست صفحه اول و سپس انتخاب گزینه 

شورای پیشنهادت
- با ورود به سامانه پیشنهادات: انتخاب گزینه 

تکمیل فرم پیشنهادات و تکمیل اطالعات
- قبل از کلیک بر روی گزینه ثبت اطالعات 
بایس��تی بر روی گزینه کد امنیتی کلیک کرده 
ت��ا عدد مذکور تغییر یابد و س��پس گزینه ثبت 

اطالعات انتخاب شود.
- چنانچ��ه کلی��ه مراحل ب��ه ترتی��ب کامل 
ش��ود، پس از ثبت اطالعات باید کد رهگیری 

دریافت شود.
ش��ایان ذک��ر اس��ت ب��رای ثب��ت س��ریع تر 
اطالع��ات در این س��امانه، پیش��نهاد می ش��ود 
 Word ابت��دا کل اطالعات در ی��ک صفحه
 به صورت جداگانه تایپ و س��پس در س��امانه 

درج شود.
الزم به ذکر اس��ت دریافت ک��د رهگیری به 
معنای ثبت پیش��نهاد در س��امانه شورا است که 
پس از ثبت پیشنهاد در سامانه به ترتیب تاریخ، 
پیش��نهاد در ش��وراي بدون اس��م و مشخصات 
پیشنهاد دهنده )شامل عنوان و کلیات پیشنهادها 
اس��ت( خوانده و در صورت نیاز به کارشناسي 
به کارشناس مربوطه و در صورت مخالفت، به 
فرد پیشنهاد دهنده از طریق ایمیل جواب ارسال 

مي شود.
 همچنین در صورت موافقت عالوه بر اعالم 
از طری��ق ایمی��ل به پیش��نهاد دهنده، پیش��نهاد 
موافقت ش��ده جهت بررس��ي بیش��تر در جلسه 
کمیسیون اداري که با حضور ریاست  دانشگاه 
برگزار مي ش��ود مطرح و در صورت موافقت 
جهت ارجاع و دادن پاداش به پیش��نهاد دهنده 

اعالم مي گردد.

همایش دیابت ویژه بیماران دیابتی آران وبیدگل برگزار شد

پایش ریاست دانشگاه از عملکرد مالی کلیه مراکز درمانی و غیر درمانی

جلسه پرسش و پاسخ رئیس دانشگاه با دانشجویان شورای صنفی 

معاون توس��عه دانش��گاه گفت: بیماران از اجرای 
طرح تحول نظام سالمت ابراز رضایت می کنند. 

به گزارش وب دا، دکت��ر فرزندی پور در بازدید 
از روند اجرای بسته خدمتی »ارتقای هتلینگ« بخش 
کودکان مجتمع بیمارس��تانی شهید بهش��تی افزود: 
اجرای طرح تحول نظام س��المت یکی از طرح های 
مهم دولت است که اجرای صحیح آن رضایتمندی 

بیماران را به همراه دارد.
وی، ضمن تقدیر از فعالیت پرس��نل در راس��تای 
خدمت رسانی به مردم، طرح تحول نظام سالمت را 
فرصتی برای رفع مش��کالت بهداشتی درمانی مردم 
عنوان کرد و ب��ر اهمیت رضایت بیم��اران از نحوه 
س��رویس دهی در بیمارس��تان ها و رفع مشکالت و 

نواقص موجود در این زمینه ها تاکید نمود.

جلسه پرسش و پاسخ رئیس دانشگاه با دانشجویان 
عضو شورای صنفی روز سه شنبه مورخ 93/9/4 در 
سالن دکتر محمد قریب به همت معاونت دانشجویی 

فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

جوانان
 این مرز و بوم 

بایستی
 تفکر بسیجی
 داشته باشند

 و راه و روش 
بسیجی را 

الگوی خود
 قرار دهند.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این نشست، 
ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: جوانان 
این مرز و بوم بایستی تفکر بسیجی داشته باشند و راه 

و روش بسیجی را الگوی خود قرار دهند.

دکت��ر محم��د حس��ین اعراب��ی، ه��دف اصل��ی 
مس��ئولین دانش��گاه را ت��الش در جه��ت ارتق��ای 
افزای��ش  بالطب��ع  و  دانش��گاه  عالی��ه  اه��داف 
 امکان��ات و تجهی��زات علمی، پژوهش��ی و رفاهی 

دکت��ر فرزن��دی پ��ور، ب��ا بی��ان اینک��ه طرح 
تح��ول نظ��ام س��المت، امی��د زی��ادی را برای 
م��ردم ایج��اد کرد، اف��زود: هزینه ه��ای درمان 
تا پی��ش از طرح تح��ول نظام س��المت، بخش 
زیادی از س��بد هزینه ه��ای خان��وار را به خود 
اختص��اص داده ب��ود اما ب��ا اج��رای این طرح 
 و در راس��تای فرمای��ش رهب��ر معظ��م انقالب 
بیم��اری  العل��ی( »بیم��ار ج��ز رن��ج  )مدظل��ه 
نبای��د رن��ج دیگ��ری را تحم��ل کن��د« کاهش 
 هزین��ه ه��ا در بخش درم��ان، بار بس��یار زیادی 

را از دوش بیماران برداشت.
معاون توس��عه دانش��گاه، همچنین ضمن تاکید بر 
توجه بیشتر به وضعیت هتلینگ اتاق های بیمارستان، 
ب��ا بیماران به گفتگو پرداخت و دس��تورات الزم را 

صادر کرد.

برای دانشجویان عنوان کرد.
وی، با بیان اینکه دغدغه مس��ئولین دانش��گاه حل 
مسائل و مشکالت دانشجویان است، ابراز امیداوری 
کرد: برگزاری چنین جلس��اتی مشکالت آموزشی، 
پژوهش��ی، فرهنگی، رفاهی و تفریحی دانشجویان 
رفع شود تا دانش��جویان با انگیزه باالیی در راستای 

ارتقای علمی گام بردارند.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، معاونین دانش��جویی 
فرهنگی، پژوهش��ی، آموزشی و توس��عه و روسای 
دانش��کده ها نیز در این نشس��ت حضور داش��تند و 
 به س��واالت دانش��جویان در حوزه مرتب��ط با خود

 پاسخ دادند.
برپای��ه ای��ن گ��زارش، اعض��ای ش��ورای صنفی 
دانش��جویان نی��ز در ادام��ه جلس��ه در خص��وص  
مش��کالت و چالش ه��ای پیش روی دانش��جویان 
در زمینه های مختلف اعم از آموزش��ی، پژوهشی، 
 فرهنگ��ی، تربی��ت بدن��ی و رفاه��ی ب��ه بح��ث و 

تبادل نظر پرداختند.
گفتنی اس��ت وظیفه ش��ورای صنفی انعکاس 
و پیگی��ری امور صنف��ی و رفاهی دانش��جویان 
اع��م از: امور آموزش��ی، پژوهش��ی، فرهنگی، 
تربی��ت بدن��ی، رفاه��ی، تغذی��ه و خواب��گاه - 
ه��ای دانش��جویی از طری��ق مس��ئوالن ذیربط 
 دانش��گاه عل��وم پزش��کی و نظ��ارت ب��ر امور

 محوله می باشد.

همای��ش دیابت ویژه بیم��اران دیابت��ی با حضور 
سرپرست شبکه، مسئولین نهادها و ادارات شهرستان 
م��ورخ 93/9/3 بی��دگل در روز دوش��نبه  و   آران 

 برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر مسعود دهقانی سرپرست 
ش��بکه بهداشت و درمان آران و بیدگل درخصوص 
مدیری��ت اس��ترس ، ورزش در دیاب��ت و تغذیه در 
دیابت، اهمیت بیماری دیابت، وضعیت موجود این 
بیماری در کش��ور و در منطقه و راهکارهای کنترل 

قند در بیماران دیابتی مطالبی را بیان نمود.
حجت االسالم و المسلمین حسینی رئیس دفتر امام 
جمعه شهرس��تان  آران وبی��دگل نیز ضمن تقدیر از 
برگزار کنندگان این همای��ش در این زمینه مطالبی 

را ایراد نمود.

ب��ا توجه به اجرای پروژه عظی��م طرح تحول نظام 
س��المت و اهمیت این پروژه ملی،ریاس��ت دانشگاه 
عملکرد مالی کلیه  مراکز را مورد بررس��ی و پایش 

قرار میدهند.   
 دکتر محمد حسین اعرابی در بازدبد از سامانه های

 مال��ی مراکز،  فعالیتهای مختلف حوزه های مالی را 
بررس��ی و  خواستار اصالح بعضی از فرایندهایی در 

حال اجرا شد.
اف��زار  ن��رم  بی��ان اهمی��ت بروزرس��انی  ب��ا  وی 
ه��ای گی��ری  تصمی��م  در  تعه��دی   حس��ابداری 

 مدیریت خاطرنش��ان کردند، برای اخذ تصمیمات 
بنیادی��ن در اصالح فرایندها نیاز به اطالعات جامعتر 
می باش��د ک��ه با بروز رس��انی س��امانه ه��ای مالی 
میت��وان این اطالع��ات را بموقع در اختی��ار تصمیم 
گیرندگان قرار داد.در ادامه ایشان با بازدید از سامانه 
سجاد)پویا سامانه(، درآمدهای اختصاصی دانشگاه 
را از مرحله ارس��ال صورتحس��اب تا مرحله وصول 
 مطالبات بررس��ی  و خواهان پیگیری مطالبات معوق

 از مراکز بیمه ای شد.      

ای��ن گزارش حاکیس��ت برپایی نمایش��گاه غذای 
س��الم و متناس��ب ب��ا رژیم غذای��ی ف��رد دیابتی و 
نمایشگاه تجهیزات پزشکی از برنامه های جانبی این 

مراسم بود.
ش��ایان ذکر اس��ت در پایان مراس��م ب��ه قید قرعه 
جوای��زی به رس��م یادبود به ش��رکت کنن��دگان و 
همچنین اف��رادی که در انجام برنامه های جانبی این 

همایش حضور فعال داشتند اهدا شد.
گفتن��ی اس��ت ای��ن همایش ب��ه هم��ت گروه 
غی��ر  بیماریه��ای  ب��ا  مب��ارزه  و  پیش��گیری 
واگیرش��بکه بهداش��ت و درم��ان آران و بیدگل و 
با حمای��ت های مالی ش��رکت نورونوردیس��ک 
عربی��ان ش��هید  کنفران��س  س��الن  در   ته��ران 

 این شهرستان برگزار شد.

همچنین ریاس��ت دانش��گاه از فعالیت مالی بیمارستان نقوی بازدید بعمل آورده و عملکرد این مرکز را مورد 
نقد و بررسی قرار داد.

 در این نشس��ت که معاون محترم توس��عه مدیریت و منابع، مدیر امورمالی دانش��گاه، حسابرس داخلی،مدیر 
بودجه و دو تن از کارشناسان حوزه مالی ستاد ریاست دانشگاه را همراهی می کردند، سید محمد بهشتی مدیر 
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امور مالی دانشگاه با مروری بر مصوبات جلسات قبل 
روند اجرای مصوبات را به تفصیل تشریح نمود.

در ادامه جلسه مس��ئول امور مالی بیمارستان نقوی 
با ارائه گزارش��ی بص��ورت پاورپوین��ت بیالن مالی 
 بیمارستان را ترس��یم کرده و با گزارشی مقایسه ای

 بی��ن س��الهای 1392و1393 عملک��رد بیمارس��تان 
را در بخ��ش ه��ای تخصی��ص منابع،اعتبار،ارس��ال 
صورتحساب،عملکرد واحد صندوق و سایر بخشها 
ارائ��ه نمود .وی در ادامه از روند اجرای طرح تحول 
نظام س��المت و تاثی��رات آن در فرایند بیمارس��تان 

توضیحاتی بیان کرد.
در پای��ان دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ریاس��ت 
محترم دانشگاه، از چاکری به نمایندگی از مجموعه 
کارکن��ان بیمارس��تان نق��وی تقدیر و تش��کر بعمل 

ّآورده و خاطر نشان کرد:
ب��ه م��ردم حرکت��ی خ��دا پس��ندانه و  خدم��ت 
مجری��ان  اصل��ی  وظای��ف  از  بیم��اران  تکری��م 
 ط��رح تح��ول نظام س��المت و ه��دف نهای��ی این 

طرح ملی می باشد.



چه ویتامینی؛ برای چه زمانی؟

امروزه تن��وع مواد غذای��ی و fast food ها 
زیاد شده بنابراین جهت داشتن بدن و قلبی سالم 
نیازمند رعایت رژیم غذایی است که عبارتند از:

- رعایت رژیم غذایی سرشار از مواد غذایی 
متنوع و کافی 

- کاهش مصرف چربی به خصوص چربیهای 
فوق اشباع و کلسترول 

- حفظ وزن بدن در حد متعادل خود 
ه��ای  کربوهی��درات  مص��رف  افزای��ش   -

کمپلکس و فیبرهای غذایی 
- کاهش مصرف سدیم 

- خودداری از مصرف الکل 
جهت کاهش ریس��ک فاکتوره��ای بیماری 

قلبی عروقی باید توصیه های ذیل توجه کرد:
ترک س��یگار، رژیم غذای��ی متعادل همراه با 
فعالی��ت فیزیکی جهت حف��ظ وزن ایده آل و 
کاهش وزن بدن در افراد چاق، جذب کمتر از 
30 درصد کالری روزانه از مواد غذایی چرب، 
دریاف��ت کمتر از 8-10 درص��د کالری روزانه 
از اس��یدهای چرب اش��باع، دریافت حدود 10 
درصد از کالری روزانه از اسیدهای چرب غیر 
اشباع، جذب حدود 15 درصد از کالری روزانه 
از اسیدهای چرب Monounsaturated یا 
تک غیراش��باع، مصرف کمتر از 300میلی گرم 
در روز کلس��ترول، مصرف نمک در روز زیر 
3/4 گرم، مصرف 55-60 درصد کالری روزانه از 

کربوهیدراتهای کمپلکس و عدم مصرف الکل. 
تنوع غذایی

توصیه می گ��ردد فرد رژیم غذای��ی متنوع، 
مطابق با الگوی فیزیکی و فعالیت روزانه داشته 
باش��د که کال��ری، پروتئین، اس��یدهای چرب 
ض��روری، کربوهیدرات ه��ا، ویتامین ها، مواد 
معدنی و فیبرها در آن موجود باشد. باید از تمام 
گروه های مواد غذایی ش��امل میوه، سبزیجات و 
فرآورده ه��ای بدون چربی و ی��ا کم چرب مثل 
غ��الت، پاس��تا، حبوب��ات و ماهی و م��رغ بدون 
پوس��ت مصرف ش��ود.ویتامین ها و مواد معدنی 
مکمل نباید به عن��وان جایگزین مواد غذایی مثل 
سبزیجات و میوه ها باشد و از مصرف بیش از حد 
کالری، شکر و قند و نمک باید خودداری شود.

تعادل بین مصرف غذا و فعالیت بدنی و حفظ 
و یا کاهش وزن

حف��ظ وزن در ح��د متع��ادل و جلوگیری از 
افزایش وزن س��بب حفظ چربی خون و فش��ار 
خ��ون و کاهش خطر بیماری های قلبی، دیابت 

و سکته مغزی و برخی سرطان ها می گردد.
در بس��یاری از اف��راد ب��ا چاق��ی احش��ایی و 
شکمی حتی کاهش متوسط وزن ضمن تعدیل 
ریسک فاکتورهای بیماری کرونری، کلسترول 
خ��ون را کاهش می دهد. حفظ بدنی س��الم  با 
رژی��م غذایی متعادل و فعالی��ت فیزیکی همراه 
با مص��رف کمتر کال��ری و چرب��ی و افزایش 
کربوهی��درات کمپلک��س و فیب��ر جهت حفظ 

وزن ایده آل امکان پذیر است.
رژی��م غذایی باید ش��امل چربی، کلس��ترول و 
اسیدهای چرب اشباع کمتری باشد.چربی مصرفی 
روزانه کمتر از 30 درصد کالری باش��د، اس��تفاده 
از می��وه ها، س��بزیجات و غالت افزای��ش یابد و 
اس��یدهای چرب اش��باع کمتر مصرف شود زیرا 
اینها کلسترول و LDL خون را افزایش می دهند.

میزان مصرف اس��یدهای چرب اش��باع کمتر 
از 10 درصد کل کالری روزانه باش��د چرا که 
کاهش مصرف اس��یدهای چرب اش��باع به زیر 
12- 14 درصد کالری روزانه می تواند س��بب 
کاهش 5 درصد ریس��ک بیماری عروق کرونر 
شود. افرادی که کلس��ترول خون آنها باالست 
توصیه می ش��ود که مصرف چربی اشباع شده 
به زیر 7 درصد کالری روزانه باش��د و به جای 
آن چربی ه��ای غیر اش��باع و کربوهیدرات یا 

پروتئین مصرف گردد.
رژیم سرشار از سبزیجات و میوه ها و غالت

این مواد غذایی بای��د 55-60 درصد کالری 
روزانه را ش��امل ش��ود. میوه ها، س��بزیجات و 
غ��الت: ویتامین ها، م��واد معدن��ی و فیبرها را 
تامین می نماید و چرب��ی کمی دارند. مصرف 

روزانه فیبرها باید 25-30 گرم باشد.
مصرف مواد غذایی با قند کم

قن��د م��واد غذای��ی بایس��تی ک��م باش��د و 
کربوهی��درات های کمپلکس ش��امل دانه ها و 

غالت و سبزی ها مصرف شود.
محدودیت مصرف نمک و سدیم

افراد معمولی بیش از ش��ش گ��رم نمک در 
روز مصرف نکنن��د. محدودیت مصرف نمک 

به کنترل فشار خون کمک می نماید. 
گردآورنده: دکتر محمدصادق پورعباسی

فوق تخصص جراحی قلب باز و عضو هیات علمی دانشگاه

مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 
 کاش��ان گفت: س��رطان معده ارمغ��ان مصرف 

زیاد نمک است.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر س��ید علیرض��ا 
مروج��ی، با بیان اینکه س��رطان معده چهارمین 
س��رطان رایج در جهان است، افزود: در کشور 
ما این س��رطان بسیار ش��ایع می باشد و مصرف 
زیاد نم��ک، غذاهای پرنمک و تنقالت ش��ور 
می توان��د مخاط مع��ده را تخری��ب کند و این 
جریان یک��ی از راه های افزایش خطر س��رطان 

معده است.
وی، مص��رف روزانه نم��ک را کمتر از پنج 
گرم یعنی کمتر از یک قاش��ق چایخوری بیان 
و تصریح کرد: براس��اس مطالعات، شانس ابتال 
به سرطان در کس��انی که روزانه 12 تا 15 گرم 

نمک مصرف می کنند بیشتر است. 
دکتر س��ید علیرضا مروجی، با اشاره به اینکه 
نمک طعام محصولي اس��ت متبلور، شورمزه و 
بدون بو که عمدتاً از کلرور سدیم تشکیل شده 
اس��ت، ادامه داد: همیش��ه مصرف باالی نمک 
به معنی ش��ور کردن غذاها نیست، بلکه درصد 
باالی��ی از نمکی که روزان��ه مصرف می کنیم، 
نم��ک پنهان اس��ت که در درون م��واد غذایی 

گوناگون وجود دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
تاکی��د ک��رد: ایران یک��ی از پ��ر مصرف ترین 
کشورهاست که میانگین روزانه مصرف نمک 
در آن حدود 10 تا 15 گرم در روز یعنی 2 تا 3 

برابر استاندارد جهانی )5 گرم در روز ( است.
با کاهش س��ه گ��رم مصرف نم��ک، حدود 

50 درصد از بیماری های قلبی کمتر می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: بر اس��اس بررس��ی های انجام ش��ده، در 
صورتی که افراد تنها سه گرم از مصرف روزانه 
نمک خود را کاهش دهند، حدود 50 درصد از 

بیماری های قلبی عروقی کمتر می شود.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر س��ید علیرض��ا 
مروج��ی، به مناس��بت هفته بس��یج ملی کاهش 
مصرف نمک در گفتگو ب��ا خبرنگاران افزود: 
ای��ران یکی از پ��ر مصرف ترین کشورهاس��ت 
ک��ه میانگین مصرف س��رانه نمک حدود 10 تا 

15گرم در روز می باشد.
وی تصری��ح کرد: مص��رف زی��اد نمک از 
مهمتری��ن عوامل فش��ارخون باالس��ت و ایران 
یک��ی از پ��ر مصرف تری��ن کشورهاس��ت که 
میانگین مصرف س��رانه نمک در روز دو تا سه 

برابر استاندارد جهانی است.
دکت��ر مروج��ی، یکی از دالیل ب��روز پوکی 
اس��تخوان را مصرف زیاد نم��ک عنوان کرد و 
اظهار داشت: به طور تقریبی از هر سه زن، یک 
نفر و از هر 12 مرد، یک نفر به پوکی استخوان 

مبتال می شوند.
وی همچنین یادآور ش��د: غذاهای پرنمک و 
تنقالت ش��ور می تواند مخاط معده را تخریب 
کند و این جریان یکی از راه های افزایش خطر 
س��رطان معده است و در کشور ما سرطان معده 

از سرطان های شایع می باشد.
مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کاش��ان، اضافه ک��ردن مقدار نم��ک کمتری 
)البت��ه یددار تصفیه ش��ده( در هنگام طبخ غذا، 
خ��ودداری از گذاش��تن نمک��دان در س��فره، 
اس��تفاده از س��بزی های معطر تازه یا خش��ک 
برای بهبود طعم غذا به جای اس��تفاده از نمک، 
اس��تفاده کمتر از غذاهای کنسرو شده، کاهش 
مص��رف انواع ش��ورها و ترش��ی ه��ا در برنامه 
غذایی روزانه، عدم اس��تفاده از تنقالت ش��ور 
به وی��ژه در برنام��ه غذایی ک��ودکان، مصرف 
ذرت بو داده خانگی ک��م نمک و مغزها مانند 
گ��ردو، فندق، ب��ادام )خام و ب��دون نمک( به 
 عن��وان می��ان وع��ده در برنامه غذای��ی روزانه 

را توصیه کرد.
وی، ب��ا توصیه به اس��تفاده از پنیر و دوغ کم 
نمک در برنام��ه غذایی روزانه اظهار داش��ت: 
جوش ش��یرین که برای ورآمدن و پف کردن 
انواع ن��ان و کیک به کار می رود دارای مقدار 
زیادی س��دیم اس��ت بنابراین در برنامه غذایی، 
مصرف محصوالتی که جوش شیرین دارند نیز 

باید محدود یا قطع شود.
دکتر مروجی، با بیان اینکه بر روی برچس��ب 
بعض��ی مواد غذای��ی مقدار س��دیم موجود در 
100گرم از ماده غذایی ذکر ش��ده و باید برای 
تبدی��ل مقدار س��دیم به نم��ک آن را در عدد 
2/5ض��رب کرد، ادام��ه داد: بایس��تی به تاریخ 
مص��رف نم��ک، پروان��ه س��اخت از وزارت 
 بهداش��ت و قید عب��ارت تصفیه ش��ده بر روی 

بسته بندی نمک دقت شود.

شما بیش��تر انواع ویتامین Bرا به راحتی میتوانید با 
تغذیه مناسب دریافت کنید. بیشتر غالت سرشار از 
فولیک اسید )400 میکروگرم نیاز روزانه شماست( 

و دیگر ویتامینها هستند.
 دیگ��ر مناب��ع ویتامی��ن Bعبارتند از: گوش��ت، 
محص��والت لبن��ی، ماه��ی، آجیل، مرغ، بنش��ن و 
بس��یاری از سبزیها. هرچند B12تنها در محصوالت 
حیوانی پیدا میشود و نیاز روزانه شما به این ویتامین 
ح��دود 2/4 میکروگرم اس��ت که میتوانی��د از نیم 
فنجان ش��یر یک درصد )93 میکروگرم( یا دو عدد 
تخم مرغ آب پز )1/11 میکروگرم( آن را دریافت 
کنی��د ام��ا اگر گیاهخوار هس��تید و ب��ه هیچ عنوان 
لبنیات و تخم مرغ اس��تفاده نمی کنید حتما مکمل 

استفاده کنید.
 

C ویتامین 
حتم��ا ت��ا به ح��ال فهمیده ای��د که ای��ن ویتامین 
نمیتواند از سرماخوردگی جلوگیری کند اما اگر به 
طور منظم آن را مصرف کنید س��رماخوردگی شما 

کوتاهتر و کمتر آزاردهنده خواهد بود.
 چه فایدهای دارد؟

ویتامین Cآنتی اکسیدانی است که کمک میکند 
سیس��تم ایمنی ب��ا بیماریها مقابله کن��د. این ویتامین 
همچنین ب��ا کالژنی که برای درمان زخمها و ایجاد 
بافت الزم اس��ت، ترکیب میش��ود. مصرف مکمل 
ویتامی��ن Cبا کاهش خطر فش��ار خون ب��اال همراه 

است.
چطور دریافت کنید؟

دریافت این ویتامین هم مانن��د دیگر ویتامینهایی 
که ذکر شد از طریق غذا بسیار ساده و راحت است 
فقط باید بدانید چه اندازه نیاز دارید )75 میلی گرم 
روزانه برای خانمها و 90 میلی گرم برای آقایان(. با 

اینها شروع کنید:
- نصف فنجان فلفل قرمز )95 میلی گرم(

- یک فنجان آب پرتقال طبیعی )84میلی گرم(
گ��رم(. میل��ی   70( متوس��ط  پرتق��ال  ی��ک   -
گریپفروت، بروکلی، توت فرنگی، گوجه فرنگی، 
C طالب��ی و گل کلم منابع بس��یار مناس��ب ویتامین

هس��تند. گرم��ا، ن��ور و ه��وا میتواند باع��ث از بین 
رفت��ن این ویتامین ش��ود بنابراین س��عی کنید مواد 
 غذایی حاوی مناب��ع ویتامین Cرا به صورت خام یا 

بخارپز شده مصرف کنید.
 

D ویتامین 
D ش��ما روزانه به 600 واحد بی��ن المللی ویتامین

نیاز دارید و وقتی به 71 س��ال میرس��ید این میزان به 
800 واحد بین المللی میرسد.

 چه دوزی مناسبتر است؟
اف��رادی که در رژیم غذاییش��ان کمت��ر از ماهی 
اس��تفاده میکنند احتماال سخت اس��ت که به میزان 
کاف��ی و الزم ویتامی��ن D از م��واد غذایی دریافت 
D کنن��د. اگر ش��ما هم به دلی��ل کمب��ود ویتامین

در بدنت��ان تصمیم گرفتی��د که از مکمل اس��تفاده 
کنید، حتم��ا با متخصصان مش��ورت کنید. احتماال 
ش��ما بای��د به دنب��ال انواعی باش��ید که D3داش��ته 
 باش��ند چون بهت��ر از D2در باال ب��ردن این ویتامین 

در بدن موثر است.
 چطور دریافتش کنید؟

- ماهی ح��اوی مقدار زیادی ویتامین D اس��ت. 
برخ��ی مواد غذایی دیگر مانند ش��یر، آب پرتقال و 

برخی غالت هم این ویتامین را دارا هستند.
- 85 گرم س��المون 477 واحد بین المللی از این 

ویتامین دارد.
- یک فنجان ش��یر یک درصد با ویتامینDغنی 

شده، 98 واحد بین المللی ویتامین Dدارد.

E ویتامین
بس��یار  نق��ش   E ویتامی��ن 
مهم��ی در سیس��تم ایمن��ی و 
س��المت قلب ایف��ا میکند. از 
این  گرفتن  پژوهش��گران  نظر 
ویتامین از غذا با کاهش خطر 

بیماریهای قلبی همراه است.
 ضرر هم دارد؟

برخی مطالع��ات مفید بودن 
اس��تفاده از این مکملها را زیر 
س��ؤال برده ان��د و حتی یک 
اس��ت که  نش��ان داده  مطالعه 
 اس��تفاده از دوز زی��اد ویتامین
) E 400 واح��د بین المللی( با 
افزایش خطر سرطان پروستات 

مرتبط است.
 چطور دریافت کنید؟

E ویتامی��ن  منب��ع  بهتری��ن 
هس��تند  آجیله��ا  و  روغنه��ا 
بنابرای��ن اگر آنه��ا را مصرف 
نکنی��د در دریاف��ت میزان نیاز 
روزان��ه ک��ه 15میلی گ��رم یا 
22/4 واحد بین المللی اس��ت 
دچار مش��کل خواهید ش��د. این خوراکیه��ا را هم 

امتحان کنید:
- 6/8 گرم بادام

- یک فنجان اسفناج پخته شده )3/74میلی گرم(
زمین��ی ب��ادام  ک��ره  غذاخ��وری  قاش��ق  دو   - 

  )2/9 میلی گرم(
- یک قاشق غذاخوری روغن گیاهی )2میلی گرم(.

K ویتامین
تولی��د  و  اس��تخوانها  س��المت  ویتامی��نKدر 
پروتئینهایی که خون برای جلوگیری از لخته ش��دن 

به آنها نیاز دارد، نقش مهمی دارد.
درست مصرف میکنید؟

بیش��تر افراد نیمی از میزان نیاز روزانه ش��ان به این 
ویتامین را که به شکل K1 است از طریق خوراکیها 
دریافت میکنند و بقیه آن به شکل K2 فراهم میشود 
ک��ه روده آن را تولید میکند. میزان کمی از آن هم 

در گوشت و لبنیات است.
چطور دریافت کنید؟

اگر برگهای س��بز بخوری��د به احتم��ال زیاد نیاز 
میکنی��د )90  برط��رف  را  ویتامی��ن K1 خودت��ان 
میکروگرم در روز ب��رای خانمها و 120 میکروگرم 

برای آقایان( اما منابع دیگر عبارتند از:
 - نصف فنجان کلم پیچ پخته )531 میکروگرم(

- نصف فنجان کلم پخته )386 میکروگرم(
- یک فنجان اسفناج خام )145 میکروگرم(

 
 حسابی ویتامین Dذخیره کنید!

ویتامین Dکمک میکند بدن ش��ما کلس��یم بیشتری 
جذب کند بنابراین برای داش��تن اس��تخوانهای محکم 
وجود آن الزامی است. این ویتامین همچنین به تقویت 
ایمن��ی بدن کمک میکند و باعث میش��ود س��لولها و 
اعصاب درس��ت کار کنن��د. بدن ش��ما زمانی که در 
D معرض نور خورش��ید قرار میگیرد خودش ویتامین

تولید میکند بنابراین شما به طور خودکار بخش زیادی 
از آن را دریافت کرده و در چربیها ذخیره میکنید.

 اما در مورد س��اکنان مناطقی که در آنجا آفتاب 
کمتری وجود دارد یا اف��رادی که به دلیل وضعیت 
ش��غلی و س��بک زندگیش��ان در مواجهه کمتری با 
نورآفتاب قرار دارند یا افرادی که پوست تیره دارند 
D یا از ضدآفتاب اس��تفاده میکنند، کمبود ویتامین

یک مشکل جدی به حساب میآید.
اگر سنتان باال رفته است…

نیاز ش��ما به ویتامین B12، آهن و کلسیم مدام تغییر 
 B12 میکند؛ هر چه س��نتان باالتر میرود کمتر ویتامین
از طری��ق غذا دریافت میکنید به همین دلیل میزان دوز 
 مصرف آن در مولتی ویتامین شما باید افزایش پیدا کند. 
همچنی��ن منب��ع دقیق��ی برای می��زان درس��ت و الزم 
B12وجود ندارد اما اگر ش��ما بیش از 50 سال داشته 
باشید باید بیش��تر از نیاز روزانه ویتامین دریافت کنید. 
زنان باالی 50 س��ال و مردان در هر سنی آهن کمتری 
نی��از دارند. میزان آهن توصیه ش��ده از هر منبعی برای 
این گروه 8 میلی گرم در روز اس��ت )در مقایسه با 18 
میلیگرم برای زنان جوانتر(. هر چه استخوانها با گذشت 
زمان مواد معدنیش��ان را از دست میدهند نیاز به کلسیم 
هم افزایش پیدا میکند بنابرای��ن مولتی ویتامین روزانه 
ش��ما نباید بی��ش از 200میلی گرم باش��د چون ممکن 

است در جذب دیگر ویتامینها اختالل ایجاد کند.
 یادتان ن��رود که تغذیه مناس��ب بهترین راه برای 
دریافت کلسیم است اما اگر به ناچار مکمل مصرف 
میکنید نوعی را انتخاب کنید که عالوه بر کلس��یم، 
منیزیم هم داش��ته باشد. دقت داش��ته باشید که این 
 مکم��ل باید چند س��اعت بع��د از مولت��ی ویتامینها 

مصرف شود.
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 سرطان معده
 ارمغان مصرف زیاد نمک است

 برای سالمتی قلب چگونه
 تغذیه کنیم؟

بس��یاری از ویتامینها محلول 
در آب هس��تند و خیلی سریع 
ب��ا آب بدنتان ج��ذب و حل 
میشوند. اما ویتامینهای محلول 
در چربی به چربی نیاز دارند تا 

جذب شوند.
یک ظرف پ��ر از غذا را در 
ذه��ن خ��ود تجس��م کنید که 
کلی طع��م دارش ک��رده اید 
ت��ا نوش��جان کنید، ب��ی آنکه 
بدانید چه رازهایی پش��ت این 
هم��ه زحمتی که کش��یده اید 
نهفته اس��ت. آنچه غذای شما 
را خوش��مزه میکند ویتامینها و 
مواد معدنی اس��ت که در آنها 
وج��ود دارد و الزم اس��ت به 

بدنتان برسد.
 مواد خوراکی ت��ازه و البته 
زیادی  مقدار  نش��ده  فرآوری 
ریزمغ��ذی به بدنتان میرس��اند 
که خیلی از آنها را دانشمندان 
هنوز کش��ف نکرده اند یا تازه 

در حال کشف آنها هستند.
با چه غذایی، چه ویتامینی بخورم؟

بس��یاری از ویتامینه��ا محل��ول در آب هس��تند و 
خیلی س��ریع با آب بدنتان جذب و حل میشوند. اما 
ویتامینهای محلول در چربی ب��ه چربی نیاز دارند تا 
جذب ش��وند بنابراین آنها باید همیش��ه با غذاهایی 
که چربی دارند مصرف ش��وند. این ویتامینها شامل 
K و ویتامینE ویتامی��ن ،D ویتامی��ن ،A ویتامی��ن

هس��تند. وقتی میزان مص��رف را دو نوبت میکنید و 
ویتامینهای محل��ول در چربی را هم��راه با غذاهای 
چ��رب و ویتامینهای محل��ول در آب را در نوبتهای 
دیگ��ر روز مصرف میکنید، میتوانید مطمئن باش��ید 
که بدن ش��ما تمام مواد مغذی الزم را در طول روز 

دریافت میکند؛ نه اینکه قبل از جذب، دفع شوند.

A ویتامین 
ی��ک ن��وع از ویتامی��ن A)رتین��ول( از تولیدات 
حیوان��ی مانند ماهی و لبنیات به دس��ت می آید. اما 
ن��وع دیگری از آن از گیاهان به دس��ت می آید که 
بتاکاروت��ن ن��ام دارد و در هوی��ج منب��ع غنی از آن 
وج��ود دارد. بتاکاروت��ن بعداز وارد ش��دن به بدن 

تبدیل به ویتامین Aمیشود.
 چه فایدهای دارد؟

ویتامین Aبه س��المت بینایی و سیستم ایمنی بدن 
ش��ما کمک میکند. دریافت میزان زیاد این ویتامین 
باعث کاهش س��رطان ریه میشود اما از سوی دیگر 
جالب اس��ت بدانید که میزان زیاد مکمل بتاکاروتن 

در سیگاریها خطر این سرطان را افزایش میدهد.
 چطور دریافت کنید؟

- بیش��تر محص��والت نارنجی و قرم��ز منبع غنی 
ویتامین Aهستند.

- یک سیب زمینی پخته حدود 9 برابر نیاز روزانه 
یک خانم به این ویتامین را تامین میکند.

- نصف فنجان هویج خام، پن��ج برابر نیاز روزانه 
شما به ویتامین Aرا در خود دارد.

- نصف فنجان طالبی ی��ا نصف فنجان فلفل قرمز 
خام نیاز یک روز شما به ویتامین Aرا تامین میکند.

- ماهی سالمون، اسفناج، مانگو، لوبیا چشم بلبلی، 
بروکلی و زردآلو هم میزان زیادی ویتامین Aدارند.

 نکات مکمل
ویتامی��ن Aدر بدن ش��ما به طور معمول س��اخته 
میش��ود. بهتر اس��ت میزان زی��ادی بتاکاروتن را از 
طریق مص��رف گیاهان مختلف به ب��دن وارد کنید 
ام��ا اگر مکمل مصرف میکنید حتما مولتی ویتامینی 
 مص��رف کنید که بیش��تر از دو ه��زار و 500 واحد 
بین المللی ویتامین Aکه از بتاکاروتنها تامین میشود، 

نداشته باشد.
 

B ویتامین 
ویتامی��ن Bکه هش��ت ن��وع مختل��ف دارد برای 
عملکرد بدن از جمله تبدیل غذا به انرژی و تقویت 
 مغ��ز و سیس��تم عصبی بدن بس��یار مهم و اساس��ی 

به نظر میرسد.
 کدام ویتامین Bمناسب شماست؟

همه انواع این نوع ویتامین الزم و ضروری هستند 
و به راحتی میت��وان آنها را در رژیم روزانه قرار داد 
اما دو نوع از این ویتامینها بس��یار قابل توجه هستند؛ 
ف��والت آکا فولی��ک اس��ید یا B9ک��ه خطر نقص 
مادرزادی ازجمله اسپینابیفیدیا را کاهش میدهد و به 
همین دلیل است که خانمهای باردار یا خانمهایی که 
قصد بارداری دارند حتما باید این مکمل را دریافت 
کنند. دیگری ویتامین B12 است که کوباالمین هم 
گفته میشود و وظیفه اش سالم نگهداشتن گلبولهای 

قرمز، DNA و سیستم عصبی بدن شماست.
 چطور دریافتش کنید؟



عضو هیات علمی دانشگاه
 علوم پزشکی کاشان به عنوان 

پژوهشگر برتر انتخاب شد

معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزشکی 
کاش��ان گفت: در جش��نواره و نمایش��گاه 
فن��اوری  و  پژوهش��ی  دس��تاوردهای 
اس��تان اصفهان، عض��و هی��ات علمی این 
 دانش��گاه به عنوان پژوهش��گر برتر اس��تان 

انتخاب شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر غالمعل��ی 
حمیدی افزود: در مراسم دهمین جشنواره 
و  پژوهش��ی  دس��تاوردهای  نمایش��گاه  و 
فناوری اس��تان، از دکتر محمدرضا شریف 
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان 
و عض��و هیات علمی دانش��گاه ب��ه عنوان 

پژوهشگر برتر تقدیر شد.
گفتنی است در این مراسم که در اصفهان 
و به مناسبت هفته پژوهش و فناوری انجام 
گرف��ت اس��تاندار اصفه��ان از عضو هیات 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان با 

اهدای لوح تقدیر، قدردانی کرد.
متن این تقدیرنامه به شرح ذیل است:

پژوهش��گر ارجمن��د جناب آق��ای دکتر 
محمدرضا شریف

ای��ن ل��وح تقدی��ر در هفت��ه پژوهش و 
فناوری اس��تان اصفهان س��ال 93، »س��ال 
اقتص��اد، فرهنگ، ع��زم مل��ی و مدیریت 
جه��ادی« در جه��ت ارتق��ای فرهن��گ و 
 جایگاه پژوهش تقدیم حضور ارجمندتان 

می گردد.
با امید ب��ه تحقق نگاه اندیش��مندانه مقام 
معظ��م رهبری ک��ه »گفتمان علم��ی، باید 
گفتم��ان مس��لط و غال��ب جامعه باش��د و 
اقتدار حقیقی یک ملت در گرو علم است« 
بتوانیم با تجارب، تخصص و توانمندیهای 
موجود، مسیر توسعه و تعالی را طی نموده 
تا به س��وی اهداف ترسیم شده حرکتی در 

خور شایسته داشته باشیم. 
دکتر رسول زرگرپور

استاندار اصفهان و رئیس ستاد جشنواره 
و نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

برای فهم قرآن باید توحید را به معنای واقعی بشناسیم

بودجه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به میزان دو برابر افزایش یافته است

بزرگترین بخش شیمی درمانی سرپایی کاشان افتتاح شد

وضعیت اجرای برنامه اصالح نظام اداری »50*30« بررسی شد
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مدیر کل دفت��ر مدیریت بیمارس��تانی و 
تعال��ی خدم��ات بالینی وزارت بهداش��ت 
از رون��د برنام��ه تح��ول نظام س��المت در 
بیمارس��تان های متینی و اخوان و اورژانس 
گالبچی کاشان و شبکه بهداشت و درمان 

آران و بیدگل بازدید کرد.
به گزارش وب دا، دکتر س��ید احمد تارا 
در ای��ن بازدید، بر توس��عه فضای فیزیکی 
درمانگاه های س��رپایی و افزایش خدمات 
در درمانگاه ها و کلینیک های ویژه تاکید 
کرد و ارائه خدمات باکیفیت، دسترسی به 
امکان��ات و کاهش هزینه ه��ا را از اهداف 
مه��م وزارت متب��وع در ای��ن خص��وص 

برشمرد.
وی، ضمن بازدید از بخش های مختلف 
مراک��ز درمانی مذکور، روند اجرای برنامه 
تح��ول نظ��ام س��المت را در منطقه تحت 
پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 

مطلوب عنوان کرد.
گفتنی اس��ت دکتر تارا به منظور بررسی 
رون��د اجرای��ی برنام��ه تحول س��المت از 
بیمارس��تان ه��ای نقوی و ش��هید بهش��تی 
 کاش��ان در تیرم��اه س��ال ج��اری بازدی��د 

کرده بودند.

مدیر کل 
دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت 

بهداشت از دانشگاه بازدید کرد

در راس��تای طرح تحول نظام س��المت، بزرگترین 
بخش ش��یمی درمانی سرپایی کاش��ان در بیمارستان 

متینی این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
کاشان، در مراسم افتتاح این بخش گفت: این مرکز 
با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان افتتاح شده است.
دکت��ر محم��د حس��ین اعراب��ی، به بس��ته خدمتی 
»حفاظت مالی از بیماران صعب العالج« طرح تحول 
نظام سالمت اشاره کرد و افزود: افتتاح این مرکز در 
راس��تای این طرح و با هدف ارائه خدمات باکیفیت 

به تعداد بیشتری از بیماران راه اندازی شد.
وی، رضایتمن��دی بیم��اران را از اه��داف ط��رح 
تحول نظام س��المت عنوان و اظهار امیدواری کرد: 
راه اندازی بخش ش��یمی درمانی سرپایی کاشان این 

هدف را به همراه داشته باشد.

وضعی��ت اج��رای برنام��ه اص��الح نظ��ام اداری 
»50*30« با حضور رئیس دانشگاه بررسی شد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی در 
نشس��ت کمیسیون تحول اداری دانشگاه که روز سه 
شنبه مورخ 93/9/4 با محوریت بررسی اجرای برنامه 
50*30 برگزار ش��د، بر لزوم تخصیص منابع مالی و 
انسانی مورد نیاز و فعالیت های گروهی تاکید کرد.

دانش��مند برترجهان اس��الم در کارگاه آموزش��ی 
ق��رآن پژوهی و طب گف��ت: برای فهم ق��رآن باید 

توحید را به معنای واقعی بشناسیم.
 به گزارش وب دا، دکتر فریدون عزیزی با اش��اره 
به صفات زیبای قرآن گفت: قرآن معتبرترین س��ند 
برای اثبات و احکام اس��المی اس��ت که باید به آن 
توج��ه ویژه ای ش��ود و مردم را به یک راه اس��توار 

هدایت و راهنمایی می کند.
دانش��مند برتر جهان اس��الم گفت: بحث سالمت 
معنوی باید در برنامه درس��ی آموزش��ی رش��ته های 
علوم پزش��کی وارد شود و جنبه های نظری و عملی 

آن به نحو مناسب تدریس شود.
وی از قرآن به عن��وان اقیانوس بی کران نام برد و 
یاد آور شد: برای دستیابی به این اقیانوس بی کران، 
ق��رآن را باید چگونه تفس��یرکرد و از چ��ه راهی به 

معانی قرآن پی برد.
ب��ه گفت��ه وی، قرائت ق��رآن کریم الزم اس��ت اما 
بهترین راه و روش قرائت قرآن کریم تدبّر در هریک 
از آیات قرآن اس��ت چ��را که تدبّر در قرآن مس��أله 

عمده ای است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.
این چهره ماندگار پزش��کی کش��ور ب��ا تأکید بر 
ای��ن که قرآن مبنایی اس��ت بر تمام اف��کار و باورها 
و روش��هایی که به آن اعتقاد داریم یادآور شد:یک 
اصولی برای پژوهش در قرآن وجود دارد و آن تدبّر 

در قرآن است.
عزیزی یاد آور ش��د: باید در هراس باش��یم از این 
که در قرآن کج روی کنیم و از کس��انی نباشیم که 
قرآن را با افکار خودشان معنی می کنند و این کار، 
امروز وظیفه روحانیت است که قرآن را تفسیر و در 

اختیار مردم قراردهند.
به گفت��ه وی، قرآن در بس��یاری از منازل ما برای 

فردی که 
می خواهد 

از قرآن 
استفاده کند 
باید توحید 
را به معنای 

واقعی ذاتی 
و صفاتی 
و افعالی 

بشناسد و با 
پنج روش 

صحیح تفسیر 
قرآن و یک 

روش منسوخ 
شده آن 

آشنا باشد.

گذاش��تن روی طاقچه اس��ت، در حالی ک��ه ما باید 
به خودم��ان تمرین بدهیم تا ه��ر روزمان را با قرآن 
ش��روع کنیم و به تفاسیر قرآن نیز توجه داشته باشیم 

و آن را سرلوحه امور زندگی خود قراردهیم.
دانشمند برتر جهان اسالم اذعان داشت: فردی که 
می خواهد از قرآن اس��تفاده کند بای��د توحید را به 
معن��ای واقعی ذاتی و صفاتی و افعالی بشناس��د و با 
پنج روش صحیح تفس��یر قرآن و یک روش منسوخ 

شده آن آشنا باشد.
عزی��زی در ادام��ه با اش��اره به اینکه اف��رادی که 
مطالعات قرآنی و ق��رآن پژوهی می کنند باید یک 
س��ری پیش فرض هایی داشته باش��ند گفت: قرآن 
کالم وح��ی، کالم خ��دا و کالم حکیمانه اس��ت و 
هدفمندی ق��رآن و هماهنگی آموزه ه��ای قرآن با 
فطرت و… از پیش فرض ه��ای مطالعات قرآنی و 

قرآن پژوهی اس��ت.وی همچنین، آشنایی با ادبیات 
عرب، ش��ناخت از علوم قرآن، آگاه��ی از تاریخ و 
جغرافیا، شناخت اصول فقه، ش��ناخت فقه، آشنایی 
با علوم حدیث، ش��ناخت منابع تفس��یری، ش��ناخت 
روش های تفس��یر و… را ازمهمترین ش��رایط یک 
پژوهش��گر قرآنی اعالم کرد.وی با اشاره به تاثیرات 
معن��وی مذهبی بودن افراد ب��ر کاهش خطرات ابتال 
به س��رطان، بیماریه��ای قلبی عروقی، فش��ار خون، 
بیماریهای عروقی مغز و فراموشی افزود: مقداری از 
کاهش س��رطان را باید به عل��ت کم مصرف کردن 
الکل، س��یگار و کاهش س��ایر عوامل خطر بیماری 

های غیر واگیر در افراد معنوی مذهبی دانست.
این چه��ره ماندگار پزش��کی تاکید ک��رد: تقویت 
معنوی مذهبی همچنین با کاهش درد همراه است و از 
این درمان در بهبود درد و مشکالت جسمانی افرادی 

که مبتال به میگرن، بیماری های 
مفصلی و یا س��رطان هس��تند، 

استفاده می شود.
نویسنده کتاب »فقه و طب« به 
ارتباط مثبت میان معنوی مذهبی 
بودن اف��راد و افزایش طول عمر 
و نیز تغذیه س��الم تر آنان اشاره 
و تاکید کرد: این افراد دریافت 
بیشتری از فیبر، سبزیجات سبز، 
می��وه ه��ا و ماه��ی و دریاف��ت 
کمت��ری از غذاه��ای حاض��ر، 

فست فود و چربی ها دارند.
دکتر عزیزی تاثیر س��المت 
معنوی بر سالمت روانی بویژه 
افس��ردگی را بیشتر از سالمت 
جسمی دانست و تصریح کرد: 
معن��وی مذهبی ب��ودن، زمینه 
اجتماعی  روانشناس��ی،  ه��ای 
و رفتاری اف��راد را تحت تاثیر 
ق��رار می ده��د تا ح��دی که 
احس��اس خوب ب��ودن، امید، 
مثبت نگری، هدفمندی، اراده 
داشتن  احس��اس کنترل  قوی، 
در افراد معنوی مذهبی بیش��تر 
از سایر افراد گزارش می شود.

کارگاه  اس��ت  گفتن��ی 
آموزشی قرآن پژوهی و طب 
دانش��جویی  معاونت  همت  به 
فرهنگ��ی دانش��گاه در س��الن 
قریب  محمد  دکتر  اجتماعات 

دانشگاه برگزار شد.

در مجالت علمی پژوهشی خارجی چاپ شده است.
- برگزاری 50 دوره کارگاه آموزشی و پژوهشی

دکت��ر حمیدی تع��داد کارگاه های برگزار ش��ده 
آموزش��ی و پژوهش��ی دانش��گاه را 50 دوره طی 9 
ماه س��ال جاری عنوان کرد و اف��زود: کارگاه های 
آموزش��ی و پژوهش��ی برای پژوهش��گران، اعضای 

معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گفت: بودجه پژوهش��ی این دانشگاه در سال جاری 

به میزان دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش وب دا، دکتر حمیدی به مناس��بت هفته 
پژوهش در گفتگو با خبرنگاران افزود: متناس��ب با 
این افزایش بودجه، طرح های تحقیقاتی مصوب نیز 
رشد 56 درصدی داشته است.وی، به تصویب 200 
طرح تحقیقات��ی در زمینه های بالینی، طب س��نتی، 
کاربردی و علوم پایه در دانش��گاه در س��ال جاری 
اش��اره و تصریح کرد: قرارداد 90 درصد طرح های 

تحقیقاتی با پژوهشگران منعقد شده است.
 وی اظه��ار داش��ت: واحد حمای��ت از تحقیقات 
بالینی دانش��گاه در س��ال جاری رتبه سوم کشوری 
را ب��ه خود اختصاص داد.وی، ب��ا تاکید بر ارتباط با 
صنع��ت و بخش خصوصی به عنوان یکی از اهداف 
پژوهشی ادامه داد: دانشگاه در جذب منابع و ارتباط 

با بخش خصوصی رشد 300 درصدی داشته است.
دکتر حمیدی، با اشاره به انتشار چهار مجله علمی 
پژوهشی در دانش��گاه افزود: مجالت انگلیسی زبان 
تروما و مطالعات پرس��تاری-مامایی دارای ایندکس 
بین المللی هس��تند و مجله علمی پژوهشی فیض نیز 
در هیجدهمین س��ال انتشار خود  می باشد و آخرین 

شمارگان سال 93 زیر چاپ می باشد.

- تالیف 10 عنوان کتاب در دانشگاه 
وی، با بیان اینکه این دانش��گاه 10 عنوان کتاب در 
9 ماهه سال جاری در زمینه های درسی و آموزشی به 
چاپ رسانده است، افزود: در این مدت، بیش از 200 
مقاله علمی پژوهش��ی توسط پژوهش��گران دانشگاه 
چاپ شده که بیشتر آن ها در سطح یک بین المللی و 

دانشگاه
 در جذب منابع 

و ارتباط 
با بخش خصوصی 

رشد 300 
درصدی داشته 

است.

هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار 
ش��ده اس��ت که تعدادی از این کارگاه ها در سطح 

ملی بوده است.
- تدوین برنامه 5 ساله راهبردی معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 معاون پژوهش��ی دانشگاهعلوم پزشکی کاشان، به 
تدوین برنامه پنج س��اله راهبردی این معاونت اشاره 
و تصری��ح کرد: این برنامه برای پنج س��ال آینده از 

سالهای 93 تا 98 در حال تدوین است.
دکتر حمیدی اظهار داش��ت: ای��ن معاونت به 90 
درص��د از پیش بینی برنامه راهبردی س��ال های قبل 

از سال 89 تا 93 دست یافته است.
- تقدیر از 10 نفر پژوهشگران  برتر دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان
وی، ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری برنام��ه ه��ای هفته 
گرامیداش��ت پژوهش در این دانش��گاه از شش��م تا 
11 دی ماه س��ال ج��اری گفت: در ای��ن هفته از 10 
پژوهشگر برتر دانش��گاه علوم پزشکی کاشان تقدیر 
و تجلیل خواهد ش��د. وی، انتخاب دکتر محمد رضا 
شریف عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر 
برتر اس��تانی و معرفی تعدادی از پژوهش��گران برتر 
دانش��گاه به دبیرخانه جشنواره ملی رازی را از دیگر 

موفقیتهای پژوهشی این دانشگاه برشمرد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان، با بیان اینکه 
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی نیز دارای بخش شیمی 
درمانی با شش تخت است، تصریح کرد: بخش شیمی 
درمانی بیمارس��تان متینی دارای بهترین و به روزترین 

امکانات و تجهیزات و با 10 تخت فعال شد.
متخصص خون و بیماری های س��رطان دانش��گاه 
علوم پزشکی کاش��ان نیز در این مراسم، با اشاره به 
مشکل بیماران س��رطانی و صرف هزینه های باالی 
آنان اظهار داش��ت: امکان��ات و تجهیزات و فضای 
فیزیکی ای��ن مرکز با بیمارس��تان ه��ای خصوصی 

مطابقت می کند.
دکتر مهران ش��ریفی، با بیان اینکه امکان توسعه و 
گس��ترش این بخش وجود دارد، گفت: بیماران می 
توانن��د با صرف هزینه بس��یار اندک از خدمات این 
مرکز بهره مند ش��وند که کمت��ر مرکز دولتی چنین 

امکانی فراهم شده است.

وی، ب��ا بیان اینکه انجام ام��ور و فعالیت ها به صورت 
گروهی و تیم��ی در کاهش هزینه ه��ا و افزایش انگیزه 
بسیار موثر است، گفت: جلب افزایش مشارکت کارکنان 

در ارتقاء و پیشبرد اهداف دانشگاه کارگشاست.
مدی��ر تحول اداری دانش��گاه نیزدر این نشس��ت، 
گزارش مبس��وطی از عملکرد کمیسیون و 11 کمیته 

وابسته به تحول اداری در سال 93 را ارائه داد.

رضا نعناکار با اشاره به رویکرد های برنامه 50*30 
تاکید ک��رد: اجرای ای��ن برنامه مس��تلزم کار تیمی 
گس��ترده ای است که نیاز به همکاری بین بخشی در 

سطح دانشگاه دارد.
این گزارش حاکیست: اعضا جلسه نیز در ادامه به 
تجزیه و تحلیل و آس��یب شناسی عملکرد کمیسیون 

و کمیته های وابسته به آن پرداختند.

الزم به ذکر اس��ت همچنین رون��د اجرای برنامه های 
تحول اداری دانشگاه در این جلسه بررسی شد.

گفتنی اس��ت: برنام��ه 50*30 مصوبه ش��ورای عالی 
ادرای ریاس��ت جمهوریس��ت  ک��ه موض��وع آن در 
خصوص برنام��ه های عملیاتی اصالح نظ��ام اداری که 
در تیرماه س��الجاری به صورت دستورالعمل اجرایی در 
دستور کار دستگاههای اجرایی دولت قرار گرفته است.


