
با حضور نماینده رئیس جمهور:

مرکز بهداشتی درمانی صدوقی در کاشان افتتاح شد

همایش تببین سیاست های جمعیتی در دانشگاه برگزار شد دانشگاه نیازمند حمایت خیرین در خرید تجهیزات پزشکی است

نقش کلیدی
خیـرین

 در ارتقای سالمت جامعه

مراسم معارفه دانشجویان 
جدیدالورود دندانپزشکی 

دانشگاه برگزار شد

جشن پیروزی
 انقالب اسالمی در دانشگاه

برگزار شد

جلسه گروه آموزشی زنان 
و زایمان با حضور رئیس 

دانشگاه برگزار شد

گردهمایی
 بسیجیان دانشگاه 

برگزار شد

کلینیک 
تخصصی شهر ابوزیدآباد

 افتتاح شد

سرپرست جدید
بیمارستان شهید بهشتی 

کاشان منصوب شد
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همایش تببین سیاس��ت ه��ای جمعیتی با حضور مدیر کل س��امت خانواده وزارت بهداش��ت، رئیس اداره 
باروری س��الم وزارت متبوع، رئیس دانشگاه، معاونین بهداشتی و درمان و سایر مسئولین دانشگاه روز سه شنبه 
93/11/23 در س��الن دکتر محمد قریب دانشگاه برگزار شد.به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه در این همایش 
ضمن خیرمقدم به مدعوین و تبریک ایام اهلل دهه فجر، بحث جمعیت را موضوعی بسیار مهمی با زوایای پنهان 

و آشکار مختلف عنوان کرد و گفت: کاهش نرخ باروری یک تهدید ملی به حساب می آید.
دکتر محمد حس��ین اعرابی، با اش��اره به اینکه مجامع بین المللی نیز بر جدی بودن تهدید روند کاهشی نرخ 
باروری اذعان دارند، افزود: باالرفتن س��ن ازدواج، فاصله بین س��ال های ازدواج و اولین باروری و فواصل بین 
باروری های بعدی س��اده ترین علل این روند اس��ت.وی مهمترین رویکرد های در دست اقدام در این زمینه را 
ارتقای مشاوره های هنگام ازدواج و پس از ازدواج، فرهنگ سازی به منظور ارزش دانستن ازدواج سالم و تشکیل 
خانواده،  مشاوره برای کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول، مشاوره برای کاهش میانگین فاصله 
زمان��ی بی��ن فرزندان، پیش��گیری از بارداری های پرخطر و س��قط، تامین مراقبت های کیف��ی دوران بارداری و 
 مراقب��ت ه��ای ویژه برای بارداری های پرخطر، جلوگیری از مرگ مادر،  نوزاد و ش��یرخوار، تدوین بس��ته های

آموزشی برای ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در این زمینه عنوان کرد.
دکتر سید علیرضا مروجی، با اشاره به اینکه آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی حاکی از این است که رشد 
جمعیت کش��ور تا 30 س��ال آینده صفر و پس از آن منفی خواهد ش��د، تصریح کرد: کاهش جمعیت افراد در 

سنین کار، افزایش سالمند و چالش های اجتماعی فرهنگی از تبعات این کاهش است.

دیالیز  کارش��ناس 
و  پیون��د  مرک��ز 
خ��اص  بیماریه��ای 
بهداش��ت،   وزارت 
آم��وزش  و  درم��ان 
تع��داد  پزش��کی 
مرکز  های  دس��تگاه 
دیالیز کاشان را برابر 
کشوری  استاندارد  با 

دانست.
دکتر صادق اهرابی 

در گفتگ��و با وب دا، در بازدید از این مرکز اظهار 
داش��ت: تعداد دس��تگاه های این مرکز 30 عدد و 
با 120 بیمار )نس��بت چهار به یک( می باش��د که 
پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه به این نسبت 
دس��ت یابیم و اکنون در مرکز دیالیز کاشان شاهد 

آن هستیم.
وی، به تعامل و ارتباط قوی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان با خیرین سامت اشاره کرد و گفت: استفاده 
از پتانس��یل خیرین سامت در کاش��ان قابل تحسین 
است و در شهر هایی مانند کاشان، خراسان رضوی 
و ... از این پتانس��یل و ظرفیت ها به خوبی اس��تفاده 

شده است.
این کارش��ناس، ضمن تقدیر از مدیریت و پرسنل 

بخ��ش  اولی��ن 
ویژه  ه��ای  مراقبت 
 )PICU( اطف��ال 
م��ورخ  ام��روز 
93/11/29 درمجتمع   
ش��هید  بیمارس��تانی 
بهشتی کاشان افتتاح 

شد.
 به گزارش وب دا،

دانش��گاه  رئی��س 
پزش��کی  عل��وم 

کاش��ان در این مراس��م گفت: بخ��ش PICUاین 
مجتمع با مش��ارکت خانواده زنده ی��اد حاج محمد 
فقیه��ی نراقی و همس��ر آن مرحوم زیب��ا تفضلی از 
 خیرین س��امت و دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 

راه اندازی گردید.
دکتر محمد حسین اعرابی افزود: جهت نوسازی و 
تجهیز این بخش ش��ش میلیارد ریال توسط خانواده 
زنده یاد ح��اج محمد فقیهی نراقی و ش��ش میلیارد 
ریال از محل اعتبارات این دانش��گاه اختصاص داده 

شده است.
وی، با اشاره به اینکه فعالیت عمرانی این بخش با 
 متراژ 600 متر زیربنا در سال 1391 آغاز و در بهمن ماه

1393 تکمی��ل و ب��ه بهره ب��رداری رس��ید، تصریح 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، نیازمند حمایت خیرین سامت در خرید تجهیزات و امکانات پزشکی است.
به گزارش وب دا، معاون دانش��گاه درمان علوم پزش��کی کاشان در مراس��م افتتاح بخش مراقبت های ویژه 
اطفال )PICU( در بیمارس��تان شهید بهش��تی، با اعام این مطلب گفت: خیرین در زمینه ساخت فضای های 
بهداش��تی و درمانی در منطقه بس��یار فعال هستند و در زمینه خرید تجهیزات و امکانات نیز فرهنگ سازی الزم 

باید انجام شود تا در این خصوص مانند ساخت فضای های فیزیکی اقدامات ماندگار صورت پذیرد.
دکتر داوود خیرخواه، با بیان اینکه خرید تجهیزات بخش های مراقبت ویژه گران و پرهزینه است، گفت: مشارکت 
خیرین در بخش س��امت بسیار ارزشمند است و تاکنون با کمک آنها کارهای مهمی برای بهداشت و سامت مردم 
در منطقه انجام گرفته است.وی، با بیان اینکه در فصل پاییز بیشترین مراجعات و بستری کودکان را داریم بخش اطفال 

فعلی پاسخگو نیست افزود: بخش مراقبت های ویژه اطفال )PICU( یک نیاز ضروری برای این بیمارستان است.
معاون سیاس��ی - اجتماعی فرماندار کاشان نیز در این مراسم، وجود پربرکت خیرین سامت را از افتخارات 

شهر دار المومنین کاشان و یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای منطقه دانست.
حمیدرضا مومنیان، یکی از شاخص های توسعه جوامع را توسعه امکانات بهداشتی درمانی و ارتقای کیفیت 
آن عنوان کرد و افزود: کاشان به برکت وجود خیرین و تاش مسئولین دانشگاه در ارتقای خدمات بهداشتی 
درمانی گام های خوبی را برداش��ته است.گفتنی است بخش PICUمجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان با 
مش��ارکت خانواده زنده یاد حاج محمد فقیهی نراقی و س��رکار خانم زیبا تفضلی همسر آن مرحوم از خیرین 

سامت و از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 راه اندازی شد.

مرکز دیالیز کاش��ان 
ک��رد:  تصری��ح 
امکانات و تجهیزات 
نسبت  مرکز  این  در 
گذشته  س��الهای  به 
ارتقا یافت��ه که قابل 

تقدیر است.
دکت��ر اهراب��ی، با 
بی��ان اینکه آموزش 
به بیمار در این مرکز 
مناس��ب می باش��د، 
تصری��ح کرد: فعالیت در این مرک��ز با وجود ایجاد 
بخ��ش جدید طب��ق برنامه ریزی و خط مش��ی های 

تعریف شده است.
کارش��ناس دیالیز مرکز پیوند و بیماریهای خاص 
وزارت بهداش��ت،  درم��ان و آموزش پزش��کی، از 
نزدی��ک با بیم��اران دیدار و گفتگو ک��رد و نظرات 
آنان را از چگونگی ارائه خدمات جویا و از خداوند 
توفیق روز افزون پرس��نل زحمت کش این مرکز را 

خواستار شد.
این گزارش حاکیست، این بازدید ساالنه به منظور 
بررس��ی فعالیت های مرکز دیالیز کاش��ان از س��وی 
کارشناس��ان وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشکی صورت می گیرد.

تعداد دستگاه های مرکز دیالیز کاشان برابر استاندارد کشوری است  اولین بخش مراقبت های ویژه اطفال در کاشان افتتاح شد

PICUک��رد: مرکز
بهش��تی  بیمارس��تان 
بخ��ش  دو  دارای 
بستری  ش��امل  مجزا 
اطفال و مراقبت های 
ویژه اطفال می باشد 
بس��تری  بخش  ک��ه 
اطف��ال ب��ا 12 تخت 
بخ��ش  و  بس��تری 
مراقب��ت ه��ای ویژه 
اطف��ال ب��ا 10 تخت 

بستری آماده ارائه خدمت می باشد.
وی، با اشاره به قدمت کار خیر در کاشان یادآور 
ش��د: بیمارس��تان بهش��تی نقطه امید مردم در شمال 
منطق��ه اصفهان در حوزه درمان اس��ت و خواس��تار 
حمایت خیرین س��امت براساس اولویت و نیازهای 

بهداشتی درمانی شد.
دکت��ر اعرابی، بخ��ش مراقبت های وی��ژه اطفال 
)PICU( را یک��ی از بخش های ضروری برای این 

بیمارستان برشمرد.
مجتمع بیمارستانی ش��هید بهشتی کاشان به عنوان 
بزرگترین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شمال 
اس��تان اصفهان، با زیربن��ای 40/000 متر مربع، در 5 

طبقه دارای 560 تخت فعال بستری است.
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صفحه 2

 مرکز بهداشتی درمانی پامیلی 
در آران و بیدگل افتتاح شد

با حضور حجت االس��ام و المس��لمین دکتر سید 
محم��ود عل��وی وزیر اطاع��ات، مرکز بهداش��تی 

درمانی پامیلی در آران و بیدگل افتتاح شد.
به گزارش وب دا، سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت 
و درم��ان آران و بیدگل در این مراس��م، با اش��اره 
به اینکه خیرین س��امت نقش��ی تاثیر گ��ذار و مهم 
در تامین و ارتقای س��طح س��امت جامع��ه دارند، 
اظهار داش��ت: مرکز بهداش��تی درمان��ی پامیلی در 
 دو طبقه به همت خیر س��امت ح��اج محمد پامیلی 

راه اندازی گردید.
دکتر مس��عود دهقانی گفت: عملیات س��اختمانی 
این مرکز از س��ال 1390 آغاز و ح��دود 10 میلیارد 
ریال برای راه اندازی آن از سوی خیر سامت هزینه 

شده است.
وی، مس��احت کل زمی��ن را 4100 و ب��ا زیربن��ا 
600 مت��ر مربع عنوان کرد و افزود: واکسیناس��یون، 
پیش��گیری و مراقب��ت از بیماری ه��ای واگیر و غیر 
واگی��ر، مراقب��ت مادران ب��اردار، مراقب��ت پیش از 
بارداری، بهداش��ت محی��ط و حرف��ه ای، خدمات 
 پزشکی و دندانپزش��کی از جمله اقدامات بهداشتی

 و درمانی این مرکز است.
و  آران  درم��ان  و  بهداش��ت  ش��بکه  سرپرس��ت 
بیش��تر  بی��دگل، خواه��ان مش��ارکت و حمای��ت 
خیرین و م��ردم در پروژه های بهداش��تی و درمانی 
 ش��د و تصری��ح ک��رد: م��ردم ای��ن منطقه همیش��ه 

در امور خیر پیشقدم بودند.
دکتر دهقانی، عملکرد قابل تقدیر خیرین سامت 
را زمین��ه س��از ارتق��ای س��امت منطقه دانس��ت و 
یادآور ش��د: هرکس��ی توفیق انجام کارهای خیر را 
پی��دا نمی کند چراکه افراد زی��ادی از نظر اقتصادی 
 اوضاع مناس��ب دارند ولی سعادت انجام کار خیر را 

پیدا نمی کنند.
و  آران  درم��ان  و  بهداش��ت  ش��بکه  سرپرس��ت 
بی��دگل گفت: خیرین در زمینه س��اخت فضای های 
بهداش��تی و درمانی در منطقه بس��یار فعال هس��تند و 
در زمین��ه خرید تجهی��زات و امکان��ات نیز فرهنگ 
س��ازی الزم بای��د انجام ش��ود تا در ای��ن خصوص 
 مانن��د س��اخت فض��ای ه��ای فیزیک��ی اقدام��ات 

ماندگار صورت پذیرد.
گفتنی است این مرکز در حال حاضر جمعیتی در 
ح��دود 13 هزار نفر را در این منطقه تحت پوش��ش 

خود دارد.
الزم به ذکر اس��ت ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و 
بیدگل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.

افتتاح مرکز بهداشتی درمانی پامیلی
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حیات

مرکز بهداشتی درمانی صدوقی در کاشان افتتاح شدمعرفي ایثارگران دانشگاه

سرطان با خود مراقبتی و امید قابل پیشگیری و درمان است

نقش کلیدی خیرین در ارتقای سالمت جامعه

170 نفر از کارشناسان دانشگاه آموزش های الزم در خصوص تب مالت را فراگرفتند

نام ونام خانوادگی:
علی اصغر سرکار آرانی
تاريخ تولد: 1344

مدت خدمت 
درجبهه: 32 ماه

نوع ايثارگری :
جانباز 25 درصد

 خاطرات:
زمان��ی ک��ه مج��روح ش��ده ب��ودم نزدی��ک به 15 
روزخان��واده ام از م��ن خب��ری نداش��تند وحتی بعلت 
تشابه اسمی عکس مرا در س��ایز بزرگ تهیه و بعنوان 
ش��هید اعام نمودند و در لیس��ت جاوید االثران قرار 
گرفت��م. پس از 15 روز بس��تری در بیمارس��تان قا ئم 
مش��هد و بهبودی نس��بی توسط یکی از بس��تگانم در 
کاش��ان بعلت عدم وجود تلفن در شهرس��تان آران و 
بیدگل، خانواده ام از وضعیت من مطلع شدند. پس از 
بیست روز بستری از بیمارس��تان مرخص و به آران بر 
گشتم جمعیت زیادی برای دیدار من آمدند  وعیادت 
کنن��دگان اش��ک ش��وق م��ی ریختند گوی��ی فرزند 

خودشان از جبهه  باز گشته است.

با حضور حجت االس��ام و المس��لمین دکتر سید 
محم��ود عل��وی وزیر اطاع��ات، مرکز بهداش��تی 
درمانی صدوقی و پس��ران ام��روز مورخ 93/11/15 

در کاشان افتتاح شد.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی  

عملیات ساختمانی 
این مرکز از سال 89 
آغاز شد و حدود 10 

میلیارد ریال برای 
راه اندازی آن از 
سوی خیر سالمت 

هزینه شده است

و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در این مراسم  
با اش��اره به اینکه خیرین سامت نقشی تاثیر گذار 
و مهم در تامین و ارتقای س��طح س��امت جامعه 
دارن��د، اظهار داش��ت: مرک��ز بهداش��تی درمانی 
صدوقی در چهار طبقه به همت خیر سامت حاج 

جواد صدوقی و خانواده ایشان راه اندازی گردید.
دکتر محمدحس��ین اعرابی، با اشاره به اهداء زمین 
این مرکز توس��ط دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان 
گفت: عملیات ساختمانی این مرکز از سال 89 آغاز 
ش��د و حدود 10 میلیارد ریال برای راه اندازی آن از 

سوی خیر سامت هزینه شده است.
وی، مساحت کل زمین را 420 و با زیربنا 1200 متر 
مربع عنوان کرد و افزود: واکسیناسیون، پیشگیری و 
مراقب��ت از بیماری های واگیر و غیر واگیر، مراقبت 
مادران باردار، مراقبت پی��ش از بارداری، مراقبهای 
اطف��ال و س��المندان، نظارت های بهداش��ت محیط 
و حرف��ه ای، ات��اق پزش��ک و ... از جمله خدمات 

بهداشتی درمانی این مرکز است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: 
یکی از معیارهای اساس��ی در توسعه و پیشرفت یک 
کش��ور شاخص سامت اس��ت و برای اینکه در این 
حوزه به س��طح قابل قبول برس��یم الزم است از همه 

ظرفیت های ممکن استفاده شود.

ادامه از صفحه1

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: خیرین 
در ارتقای س��امت جامعه نقشی کلیدی و بی بدیل 
دارند.به گزارش وب دا، دکتر محمد حسین اعرابی، 
در مراس��م افتتاح مرکز بهداش��تی درمانی صدوقی 
افزود: کار خیر ماندگارترین یادگار انس��ان پس از 
مرگش اس��ت که در روز قیامت انس��ان ها نسبت به 

انجام آن غبطه می خورند.
وی، با اش��اره به س��ابقه و قدمت امور خیر در ش��هر 
دارالمومنین کاشان، فعالیت های خیرخواهانه در حوزه 

سامت را از بزرگترین خدمات به مردم عنوان کرد.
دکتر اعرابی، وجود پربرکت خیرین س��امت را 
از افتخارات ش��هر دار المومنین کاشان معرفی کرد 
و اظهار داش��ت: مرکز بهداشتی حاج جواد صدوقی 
و پس��ران یکی از بهترین مراکز بهداشتی سطح شهر 
است که پاسخگویی به نیازهای بهداشتی مردم را در 

دستور کار خود دارد.
رئیس دانش��گاه ادامه داد: در حال حاضر برخی از 
مراکز درمانی و بهداش��تی نیازمند نوسازی و تجهیز 
بیش��تر برای خدمات ده��ی بهتر به مردم اس��ت که 
حضور فعال خیرین س��امت برای رفع این مش��کل 

امری ضروری به شمار می رود.
دکت��ر اعرابی، در پای��ان به نمایندگ��ی از جامعه 
دانش��گاهی علوم پزش��کی کاش��ان از فعالیت های 
خیرین سامت به خصوص خیر بزرگوار حاج جواد 

صدوقی تقدیر و تشکر کرد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه نی��ز در این مراس��م، از 
فعالیتهای خیرین س��امت به وی��ژه راه اندازی مراکز 
بهداشتی و درمانی تقدیر کرد و اظهار داشت: جمعیت 

برگزاری نشست بررسی و پاسخ دهی 
مناسب به طغیان سرخک

 برگزاری کمیته تخصصی جامعه ایمن

برگزاری کالس آموزش به همسران 
زنان باردار در آران و بیدگل 

بازدید سرپرست شبکه 
از مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد

نشست بررس��ی و پاسخ دهی مناس��ب به طغیان 
س��رخک،  بازدید سرپرس��ت ش��بکه بهداشت و 
درمان از مرکز بهداش��تی درمانی نوش آباد، جلسه 
آموزش��ی س��امت باروری ب��ا رویک��رد افزایش 
جمعی��ت، کمیته تخصص��ی جامعه ایمن، جلس��ه 
آموزش��ی ایدز ویژه شاغلین تحت پوشش سازمان 
فن��ی حرفه ای و کاس آموزش به همس��ران زنان 
باردار در شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل 
برگزار ش��د. به گزارش وب دا، نشس��ت بررس��ی 
و پاس��خ دهی مناس��ب به طغیان س��رخک جهت 
توجیه و آمادگی تیم های بررس��ی تب و بثورات 
جهت پرسنل مراکز بهداش��تی درمانی )پزشک و 

کارشناس بیماری ها( برگزار شد.
کارش��ناس مس��ئول واحد مبارزه ب��ا بیماری های 
شبکه در این جلسه ضمن اعام هشدار برای آمادگی 
مقابله با طغیان س��رخک از س��وی وزارت بهداشت، 
آمار وضعیت بیماری سرخک در ایران را بیان کرد.

دکتر مس��عود غف��اری، در ادامه نس��بت به بروز 
تعدادی مورد س��رخک قطع��ی در یکی از مناطق 
استان اصفهان، بر لزوم آمادگی تیم های بهداشتی 
تاکید کرد. بنا بر این گزارش، در این جلس��ه مقرر 
شد کلیه واحد های بهداشتی درمانی در خصوص 
بررسی پوش��ش واکسیناس��یون خود به خصوص 
در گ��روه اتب��اع بیگانه اقدام نم��وده و در صورت 
نقص در واکسیناس��یون نس��بت به تکمی��ل برنامه 

واکسیناسیون ایشان اقدام نمایند.

دومی��ن کمیت��ه جامع��ه ایم��ن ب��ا محوریت 
بررسی س��وانح و حوادث محیط کار در محل 
فرمانداری شهرس��تان آران و بی��دگل برگزار 
گردی��د.الزم به ذکر اس��ت در این کمیته نقاط 
حادثه خیز ترافیکی در شهرس��تان توسط واحد 

مبارزه با بیماریها گزارش داده شد.
گفتن��ی اس��ت کمیت��ه جامعه ایم��ن یکی از 
کارگروه های ش��ورای س��امت شهرستان می 

باشد که هردو ماه یکبار برگزار می گردد.

کارش��ناس جمعیت و سامت خانواده شبکه 
در ای��ن جلس��ه، با اش��اره به تاکید ب��ر افزایش 
درصد تغذیه انحصاری با ش��یرمادر و همچنین 
مصوب��ه کمیت��ه شهرس��تانی تروی��ج تغذی��ه با 
ش��یرمادر در مهرم��اه امس��ال در این خصوص 
اظهار داش��ت: ط��رح آموزش همس��ران زنان 
ب��اردار با عن��وان »پدران حامی خان��واده« تهیه 

گردیده است.
ملیحه مس��عودی ف��رد گفت: در ای��ن زمینه 
برگ��زاری کاس های آم��وزش هفتگی برای 
پ��دران در زمین��ه ترویج تغذیه با ش��یرمادر در 

شهرستان برنامه ریزی شده است.
وی، ب��ا بی��ان اینکه این کاس ه��ا از ابتدای 
م��اه در روزه��ای چهارش��نبه عص��ر در  دی 
ح��ال برگزاری اس��ت، اف��زود: تا کن��ون پنج 
جلس��ه آموزش��ی در ش��هر آران و بی��دگل و 
مناط��ق ابوزیدآباد و سفیدش��هر برگزار ش��ده 
 اس��ت و حدود 50 نفر از همس��ران زنان باردار

آموزش دیدند.

ابتدا مسئول مرکز بهداش��تی درمانی نوش آباد 
در در این بازدید مس��ائل و مش��کات موجود را 

عنوان کرد.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه کلیه پرسنل 
ضمن معرفی خود مشکات حوزه کاری خود را 

عنوان کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند.
این گزارش حاکیس��ت، در پایان جلس��ه دکتر 
مسعود دهقانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیدگل نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
پرس��نل این مرکز، برای رفع مشکات و پیگیری 

برای حل آن قول مساعد داد.
گفتن��ی اس��ت مرکز بهداش��تی درمانی ش��هید 
اخب��اری نوش آب��اد دارای واحدهای تزریقات و 
پانسمان، بهداش��ت محیط، بهداش��ت حرفه ای، 
بهداش��ت خانواده، دندانپزش��کی، آزمایش��گاه، 
مب��ارزه با بیماری ها و فوریت های پزش��کی می 
باشد که به صورت شبانه روزی به مردم خدمات 

ارائه می نماید.
دیدار رئیس دانشگاه با تعدادی از 

خانواده های ایثارگر دانشگاه 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق 
به کسب رتبه اول ورزشی شد

به مناس��بت ایام اهلل دهه فجر و سالگرد پیروزی 
انقاب ش��کوهمند اس��امی، رئیس دانش��گاه به 
همراه مس��ئول دفتر نه��اد نمایندگی مق��ام معظم 
رهبری در دانش��گاه، مس��ئول ام��ور ایثارگران و 
جمع��ی از کارکنان ب��ا تعدادی از خان��واده های 

ایثارگر شاغل در دانشگاه دیدار کرد.
به گزارش وب دا، دکتر محمد حس��ین اعرابی، 
از خان��واده های محمد باقر ش��اه جانباز انقاب و 
جنگ تحمیلی کارمند بازنشس��ته دانشگاه، محسن 
حقگ��و جانباز جنگ تحمیل��ی و کارمند معاونت 
دانش��جویی فرهنگی دانشگاه و سید محمد رزاقی 
نشلجی جانباز ش��یمیایی و کارمند شبکه بهداشت 

و درمان آران و بیدگل دیدار و گفتگو کردند.
وی، ضم��ن تبری��ک ای��ام اهلل دهه فج��ر، جویای 
احوال ایثارگران و خانواده هایشان شد و از نزدیک 

خاطرات زمان جنگ را از زبان ایشان استماع کرد.
دکت��ر اعرابی در ادامه اف��زود: برپایی انقاب و 
ایس��تادگی و تداوم نظام و کشور محصول تاشها 
و تحم��ل س��ختی ها و ش��کنجه های بس��یاری از 
فرزندان انقاب است که در دوران رژیم طاغوت 
در ش��کنجه خانه های ساواک و در دوران جنگ 

در اردوگاه های رژیم بعث رخ داد.
رئی��س دانش��گاه، ایثارگران و جانب��ازان دوران 
جنگ و زندانیان سیاس��ی قبل از انقاب را دریای 
معرف��ت، فضیل��ت و صب��ر و بردباری دانس��ت و 
تصری��ح کرد: همه ما وظیف��ه داریم که قدردان از 

خودگذشتگی و ایثار آنها باشیم.

دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان موفق به کسب 
رتب��ه اول ورزش��ی در یازدهمین المپیاد ورزش��ی 
دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

بر اساس سرانه تعداد دانشجویان پسر شد.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
کاش��ان، با اعام این مطل��ب در گفتگو با وب دا، 
اظهار داشت: 790 دانشجو پسر در این دانشگاه در 
حال تحصیل هستند که از این میان 47 نفر به المپیاد 

ورزشی اعزام شدند.
دکت��ر طاهره مازوچ��ی، تعداد کل دانش��جویان 
ش��اغل در تحصی��ل دانش��گاه را 2500 نفر عنوان 
کرد و اسب س��واری، تیروکمان، ورزش باستانی، 
بدنسازی، ش��نا، والیبال، کش��تی، والیبال ساحلی، 
فوتس��ال، بس��کتبال، فوتبال، بدمینتون، دومیدانی، 
تنیس روی میز، تکواندو، کاراته، ش��طرنج، فوتبال 
دستی و دارت را از مهم ترین فعالیت های ورزشی 
دانشجویان پسر برشمرد.وی، در پایان ضمن تاکید 
بر رویکرد این معاونت مبنی بر توجه ویژه به توسعه 
و ترویج ورزش، کسب این موفقیت را به مدیران، 
مسئولین، کارکنان، مربیان و دانشجویان ورزشکار 
دانش��گاه تبری��ک گفت.گفتنی اس��ت یازدهمین 
المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم 
پزشکی کش��ور با حضور کاروان های ورزشی در 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

شعار هفته ملی مبارزه با سرطان 8 تا 15 بهمن ماه با 
عنوان »قابل پیشگیری و درمان بودن سرطان با خود 

مراقبتی و امید« نامگذاری شده است.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان به 
مناس��بت این هفته در گفتگو با وب دا اظهار داشت: 
جهت پیشگیری از س��رطان سیگار و قلیان نکشید و 

در معرض دود آن قرار نگیرید.
دکتر س��ید علیرضا مروجی، کنترل وزن، استفاده 
از کرم ضد آفتاب جهت حفاظت مناسب از پوست 
خود را در برابر اشعه ماوراء بنفش، مصرف غذاهای 

170 نفر از کارشناس��ان دانش��گاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کاشان، آموزش های الزم 
در خصوص تب مالت براساس مدل SHEP )مدل 
جامع و سیس��تماتیک آموزش و ارتقاء سامت( را 

فراگرفتند.
ب��ه گ��زارش وب دا، معاون بهداش��تی دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی کاش��ان در این کارگاه آموزش��ی 
گف��ت: بیم��اری ت��ب مال��ت یک��ی از مهمتری��ن 
بیماریهای قاب��ل انتقال بین حیوان و انس��ان، دارای 
دو جنب��ه اقتصادی و بهداش��ت عمومی اس��ت که 
قط��ع حلقه بیم��اری درگرو س��امت دام و رعایت 
 موازی��ن بهداش��تی و اقدامات پیش��گیرانه توس��ط 

مردم می باشد.
دکت��ر س��ید علیرض��ا مروجی، ب��ا بی��ان اینکه با 
توج��ه به رس��الت ح��وزه بهداش��ت، بیم��اری تب 
مالت ی��ک بیماری فراموش ش��ده تلقی می ش��ود، 

سالم و پر انرژی، عدم استفاده از فست فودها، انجام 
فعالیت های بدنی و ورزش و مصرف روزانه 5 سهم 
میوه و س��بزی را از راهکارهای پیشگیری از سرطان 

عنوان کرد.
وی، اط��اع رس��انی به م��ردم به وی��ژه نوجوانان و 
جوانان را پراهمیت دانس��ت و گف��ت: با خودمراقبتی 
می توان از  50 تا 70 درصد سرطان ها پیشگیری کرد.

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، به 
شناخت روش های خودمراقبتی برای پیشگیری اولیه 
از سرطان تاکید و تصریح کرد: عایم هشداردهنده 

گفت: س��االنه افراد زیادی در س��طح دنیا به بیماری 
بروس��لوز دچار می ش��وند که میزان کش��ندگی این 
بیم��اری پایی��ن اس��ت اما ب��ه لحاظ طوالن��ی بودن 
م��دت درمان، ای��ن بیماری عاوه بر ص��رف هزینه 
 بس��یار ب��اال س��بب از کارافتادگی بیماران می ش��ود 

مستلزم توجه جدی است.
وی یادآور ش��د: این بیماری به علت س��قط جنین 
در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی، نازایی و از دست 
دادن ارزش های اقتصادی دام های مبتا و همچنین 
به علت ابتای انسان به بیماری تب مالت، همواره از 

دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه بوده است.
وی افزود: در همین راستا جهت آموزش و تربیت 
مربی، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر 
طبق دس��تورالعمل کش��وری اقدام به اجرای برنامه 
آموزش��ی براس��اس مدلSHEPجهت گروه های 

هدف برنامه نمود.

سرطان را بشناس��ید، هر چه سرطان زودتر تشخیص 
داده شود، درمان پذیرتر است.

دکتر مروجی، با بیان اینکه س��ن سرطان در ایران 
پایین تر نیس��ت بلکه جمعیت جوان ما بیش��تر است، 
ادامه داد: باورهای نادرس��ت را کن��ار بگذارید و به 
دیگران امید بدهید دس��ت کم نیمی از س��رطان ها 

درمان پذیرند.
وی، ب��ا بی��ان اینک��ه زندگ��ی روان��ی، معنوی و 
اجتماعی سالم به معنی ابتای کمتر به سرطان است، 

توصیه کرد: خود و دیگران را دوست بدارید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاکید 
ک��رد: انتظار می رود مربیان آموزش دیده بر اس��اس 
کت��اب راهنمای آموزش��ی م��دل SHEPدر مناطق 
تحت پوش��ش خود به صورت یکس��ان و آبشاری از 
سطح وزارت بهداش��ت تا پائین ترین سطح بهداشتی 
در کش��ور به عموم مردم آموزش های الزم را داده، 
تا با افزایش سطح سواد سامت جامعه و تغییر نگرش 
آنها، به تغییر رفتار بهداش��تی آنها منجر شود و بتوان 
با اس��تراتژی آموزش و اطاع رسانی جامع و یکسان 
 بیم��اری بروس��لوز )تب مال��ت( را در دام و انس��ان
 پیشگیری و کنترل نمود.این گزارش حاکیست، در این 
کارگاه آموزشی کارشناسان و کاردانان بیماری های 
واگیر، کارشناسان بهداشت محیط ، پرسنل ستادی و 
بهورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و کارشناسان 
 بهداش��ت بیمارس��تان ه��ای خصوص��ی و دولت��ی 

حضور داشتند.

تحت پوشش این مرکز بهداشتی 24 هزار نفر می باشد.
دکتر سید علیرضا مروجی، ارائه خدمات بهداشتی 
ش��امل پیش��گیری و مراقبت از بیماری های واگیر و 
غیر واگیر، مراقبت مادران ب��اردار، مراقبت پیش از 
بارداری، مراقبت های اطفال و سالمندان، نظارتهای 
بهداش��ت محی��ط و حرفه ای، اتاق پزش��ک و ... را 
از جمل��ه فعالیت های این مرک��ز عنوان کرد و ابراز 
امیدواری کرد: ای��ن مرکز با بهره گیری از حداکثر 
پتانس��یل خ��ود در راس��تای حف��ظ س��امت مردم 

شهیدپرور کاشان فعالیت کند.
مدیر عامل مجمع خیرین نیز در این مراسم، با اشاره 
به فعایت دیرینه خیرین سامت در کاشان، راه اندازی 
و فعالیت بیمارستان های نقوی، متینی و گابچی را در 

این شهرستان را از جمله این فعالیت ها معرفی کرد.

دکت��ر حس��ین نیک��زاد ادام��ه داد: از س��ال 76 تا 
کنون بالغ بر 70 هزار مترمربع س��اختمان به صورت 
100درصد و یا به صورت مش��ارکتی بین دانش��گاه 
و خیرین س��امت ساخته ش��ده که این نشان دهنده 

روشن بودن چراغ کار خیر در کاشان است.
شایان ذکر اس��ت عملیات ساختمانی این مرکز از 
س��ال 89 آغاز شد و حدود 10 میلیارد ریال برای راه 
اندازی آن از سوی خیر سامت حاج جواد صدوقی 

هزینه شده است.
گفتنی اس��ت مرکز بهداش��تی درمانی صدوقی به 
مناسبت پیروزی انقاب شکوهمند اسامی با حضور 
حجت االسام و المسلمین دکتر سید محمود علوی 
وزیر اطاعاتروز چهارش��نبه م��ورخ 93/11/15 در 

کاشان افتتاح شد.



جشن پیروزی انقالب اسالمی در دانشگاه برگزار شد

جلسه گروه آموزشی زنان و زایمان با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد

همایش کوهپیمایی و مسابقه فوتسال در دانشگاه برگزار شد

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دندانپزشکی دانشگاه برگزار شد
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محسن   : نویس��نده 
عباسي ولدي

کتاب بش��قاب های 
مان  بام  پش��ت  سفره 
)خان��واده و ماهواره( 
به قلم حجت االسام  
محسن عباسی ولدی، 
مباحث��ی  مجموع��ه 

اس��ت که در رادی��و معارف در برنامه  »پرس��مان 
تربیت��ی خانواده« با موضوع ماهواره مطرح ش��ده 

است. 
از ویژگی ه��ای این کتاب می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1 - اهمیت موضوع ماهواره در زندگی روزمره 
م��ردم و مواجه بودن بس��یاری از خانواده ها با این 

مهمان ناخوانده؛
2 - بیان ساده مطالب به صورت ریشه ای و ارائه 

راه حل برای هر یک از مسائل؛
3 - آگاه��ی دادن مؤث��ر، ب��ه خانواده ه��ای مبتا به 
ماهواره و کسانی که هنوز در این دام گرفتار نشده اند؛

4 - رمزگش��ایی از حیل��ه ه��ا و روش ه��ای 
گردانندگان برنامه های ماهواره ای؛

5 - ذکر برخ��ی از نمونه های عینی در خطرات 
ماهواره و تاثیرات آن؛

6 - جامعی��ت مطالب و پاس��خ به س��ؤاالتی که 
معموال برای خانواده ها در زمینه برخورد ما مسائل 

ماهواره پیش می آید؛
7 - تاکی��د ب��ر آموزه های اس��امی در بیان راه 

حل ها و راهکارها؛
8 - کاربردی بودن راه حل ها

این کتاب، بر اس��اس تحکیم خانواده و مبارزه 
با هجوم زندگی به س��بک غربی است و در چهار 
بخش دالیل خرید ماهواره، پاس��خ به پرسش ها، 
حرف های شما و حرف های آخر ما  تدوین یافته 
ک��ه در هر یک از بخش ها مس��ائل مختلفی مورد 

بحث قرار گرفته است.
 این کتاب در 262 صفحه از س��وی انتش��ارات 

جامعة الزهراء)س( به چاپ رسیده است.

ترجمه :
نگین جبارپور آذري 

چاپ اول – 1391
ناشر : آناطب 

ش��یوع  توج��ه  ب��ا 
باالي بیماریهاي قلبي 
 در جوام��ع امروزي ،

 تش��خیص و درم��ان 
آنها امري ضروري در زمینه س��امت افراد است. 
بدین منظور آموزش تفس��یر نوار قل��ب بیماران ، 
براي تمامي دس��ت اندرکاران حوزه ي سامت، 
س��ودمند اس��ت .این کتاب با س��اختاري مفید و 
مختصر به منظور بهره گیري دانش��جویان عزیز در 

بالین بیمار منتشر گردیده است . 

تفسير ساده و روان الكتروکارديوگرام 

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

بشقاب هاي سفره پشت بام مان )خانواده و ماهواره(

انتصابات بهمن ماه 1393معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

• آقای��ان دکتر مس��عود مطلبی، دکتر غامعلی 
حمی��دی ،دکتر محس��ن تق��ی زاده و خانم دکتر 
طاه��ره خامه چیان به عنوان عضو کمیته بررس��ی 
زمینه های همکاری مش��ترک پیشبرد اجرای مفاد 
تفاهم نامه همکاری بین دانش��گاه علوم پزش��کی 

کاشان و دانشگاه کاشان از تاریخ 93/11/4
• دکتر حمید رضا گیاسی به عنوان سرپرست 
دفتر کمیته اخاق در پژوهش های زیست پزشکی 

دانشگاه از تاریخ 93/11/2 به مدت یک سال 
• دکتر ابوالفضل اعظمی به عنوان مدیر توسعه 

فناوری سامت از تاریخ 93/11/4
• دکتر مهران شریفی به عنوان سرپرست مجتمع 

بیمارستانی شهید بهشتی از تاریخ 93/11/5
• آقای عبداهلل غامی علومی به عنوان مس��ئول 
روابط عمومی بیمارستان متینی از تاریخ 93/11/7

• آقای احسان مقدسیان به عنوان نماینده مدیر 
محترم بیمه سامت شمال استان اصفهان )کاشان( 
در تیم ارزش��یابی بیمارستانهای  دانشگاه از تاریخ 

93/11/10 به مدت دو سال 
• خان��م فاطمه مدن��ی به عن��وان نماینده مدیر 
محترم درمان و سرپرس��ت دفتر رسیدگی به اسناد 
پزش��کی س��ازمان تامین اجتماعی منطقه کاشان 
در تیم ارزش��یابی بیمارستانهای دانشگاه از تاریخ 

93/11/10 به مدت دو سال 
• دکتر محسن تقی زاده به عنوان عضو ورئیس 
مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های 

متابولیک از تاریخ 93/11/10 به مدت دو سال 
• آقای محمد حسین زیلوچی به عنوان مشاور 
رئیس دانش��گاه در ام��ور بین الملل دانش��گاه از 

تاریخ 93/11/18
• آقای مهندس نادر عسگری به عنوان مدیر اجرایی 
برنامه نظارت و ارزیابی طرح تحول نظام س��امت در 

دانشگاههای علوم پزشکی از تاریخ 93/11/18
دکت��ر  و  حلواچ��ی  حس��ن  دکت��ر  •آقای��ان 
 داود خیرخ��واه  ب��ه عن��وان عضو س��تاد اجرایی 
برنامه های تحول در حوزه بهداش��ت دانشگاه از 

تاریخ 93/11/22
• آقایان دکتر حس��ین هوش��یار، دکتر حمید رضا 
بنفش��ه ، دکتر غامعلی حمیدی، دکتر س��ید علیرضا 
مروج��ی، دکت��ر محس��ن تق��ی زاده ، دکت��ر داود 
خیرخواه  به عنوان عضو شورای راهبردی آزمایشگاه 

جامع تحقیقات دانشگاه از تاریخ 93/11/22 
• دکتر سید علیرضا مروجی به عنوان دبیر و عضو 
ستاد اجرایی برنامه های تحول در حوزه بهداشت 
 دانش��گاه و آقای��ان  دکتر مه��رداد فرزندی پور،

رض��ا رضائی و  علی کوهی  به عنوان اعضای این 
ستاد از تاریخ 93/11/22

جدیدال��ورود  دانش��جویان  معارف��ه  مراس��م 
دندانپزشکی و تقدیر از دانش��جویان ممتاز ورودی 
92 در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی برگزار 
ش��د.به گزارش وب دا، معاون دانشجویی فرهنگی 
دانشگاه در این مراسم، ضمن تبریک به دانشجویان 
اظهار داشت: ایران عزیزمان نیاز به علم و تولید دارد 
و شما دانشجویان آینده ساز مملکت در دانشگاه به 
عنوان جایگاه منبع تولید در این راستا وظیفه خطیری 

را به عهده دارید.
دکتر طاهره مازوچی، ضمن اش��اره چش��م انداز و 
ارتقای علمی کشور ایران افزود: کشورهای غربی از 
هیچ تاشی برای عدم تحقق این امر  فروگذار نیستند.

وی در ادام��ه، در خص��وص چارت دانش��گاه و 
وظایف معاونت دانشجویی در خصوص ایجاد یک 
زمینه مناسب برای ارتقای دانشجویان در زمینه های 

علمی، پژوهشی و فرهنگی توضیحاتی را ارائه داد.
سرپرس��ت دانش��کده دندان پزش��کی، نیز در این 
مراس��م ضم��ن تبریک ای��ام اله دهه فج��ر، یکی از 
مصداقهای ش��ب های ده گانه در سوره فجر را دهه 

فجر عنوان کرد.
دکتر محمود س��امی ضمن تبریک به دانش��جویان 
جدیدال��ورود رش��ته دندان پزش��کی، تاریخچه ای از 
تاسیس دانشکده دندان پزشکی در کاشان را ارائه داد.

وی ضمن اش��اره ب��ه افتتاح کلینی��ک ویژه دندان 
پزش��کی، از زحمات اعضای هیات علمی دانشکده 

جشن پیروزی انقاب اسامی در دانشگاه به همت 
بسیج دانش��جویی و با همکاری معاونت دانشجویی 
فرهنگی شامگاه دوشنبه 20 بهمن ماه در آمفی تئاتر 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا، این مراس��م ب��ا حضور دکتر 
محمد ش��ریف از تایلند و محمد تقی خان نابغه 14 

ساله قرآنی از پاکستان برگزار گردید.
محم��د تقی خ��ان، یک��ی از نوابغ قرآن��ی جهان 
اس��ام در این مراسم با استفاده از 51 روش متنوع به 
سواالت قرآنی عاقه مندان در موضوعات مختلف 

پاسخ داد.
از جمل��ه نب��وغ قرآن��ی وی پاس��خ به س��ئواالت 
دانشجویان با ذکر شماره آیه، صفحه، چپ، راست، 
از آخ��ر به اول خوان��دن، از پایین به ب��اال خواندن، 

پاسخ به چهار زبان زنده دنیا و... می باشد.
یکی از روش های منحص��ر به فرد دیگر وی این 
اس��ت که می توان��د در صورت ذک��ر یک صفحه 
ق��رآن، آیات صفحات بعد و قب��ل آن را نیز با ذکر 

شماره آیات بیان کند.
جشن روپوش سفید در دانشگاه از روش های دیگر ای��ن نابغه قرآنی که نزد علما 

برگزار شد 

بازدید تیم ارزیابی معاونت پرستاری 
وزارت بهداشت از بیمارستان ها

آئین جش��ن روپوش س��فید و آغاز دوره بالینی 
38 نف��ر از دانش��جویان ورودی مه��ر م��اه س��ال 
1390دانشکده پزش��کی دانشگاه در سالن حکیم 

مهارت های بالینی این دانشکده برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکتر س��ید امیر حسن متینی 
مدیر دفتر توسعه دانشکده پزشکی در این مراسم، 
از اه��داف برگزاری جش��ن، مس��ئولیت خطیر و 
تعهداتی که در این زمینه بر عهده دانشجویان می 

باشد سخنانی را عنوان کرد.
دکتر فخاریان سرپرس��ت دانشکده پزشکی، در 
این آیین موضوع مهم اخاق در حرفه پزشکی را 
بیان کرد و اظهار داش��ت: شما دانشجویان بایستی 
اخاق و دانش مورد نیاز را برای حل مش��کات 

بیماران همراه با برخورد مناسب کسب کنید.
دکتر متینی در ادامه با قرائت میثاق نامه، توصیه 
هایی را در خصوص حف��ظ حقوق بیماران برای 

دانشجویان دوره ی فوق بیان نمود.

در راس��تای پیگیری برنامه های اباغی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تیم ارزیابی 
مراقبت ه��ای  کش��وری  برنامه ه��ای  ممی��زی  و 
پرستاری از بیمارستان های کاشان بازدید کردند.

به گزارش وب دا، اعضای تیم ارزیابی وزارت 
متب��وع در ای��ن بازدی��د، در جری��ان فعالیت های 
انجام ش��ده در واح��د پرس��تاری معاونت درمان 
قرارگرفتند و از بخش های مختلف بیمارستان های 
بهش��تی، کارگرنژاد و نقوی بازدی��د نموده و در 
خصوص مس��ائل و مش��کات مربوط به اجرای 
ط��رح تحول نظام س��امت با کادر پرس��تاری به 

گفتگو پرداختند.
در پایان این بازدید نشستی با حضور تیم ارزیابی 
معاونت پرس��تاری وزارت متبوع، معاون درمان، 
سرپرست دفتر ریاس��ت، مدیر و کارشناسان دفتر 
پرس��تاری برگ��زار و مس��ائل و م��وارد مطروحه 

جمع بندی شد.

جلس��ه گروه آموزش��ی زنان و زایم��ان با حضور 
رئیس دانش��گاه روز یکش��نبه مورخ 93/11/26 در 

بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد.
 به گزارش وب دا، دکتر اعرابی در این نشس��ت، 
بر لزوم همکاری پزش��کان متخصص زنان و زایمان 

ب��ه مناس��بت هفته پویش مل��ی مبارزه با س��رطان 8 
لغای��ت 15 بهمن م��اه، همایش کوهپیمایی پرس��نل و 
مسابقه فوتس��ال در دانشگاه برگزار ش��د. به گزارش 
وب دا، همایش کوهپیمایی در مسیر دره به طرف دره 
پریان با میزبانی گروه بیماری های غیر واگیر معاونت 
بهداشتی و مسابقه فوتسال بین تیم های واحد بیماریها 
و بیمارس��تان بهشتی به همت معاونت های بهداشتی و 
دانشجویی و بیمارستان بهشتی در چارچوب مسابقات 
لیگ فوتس��ال کارکنان دانشگاه برگزار شد و به سود 

تیم بیمارستان بهشتی به پایان رسید.

درمان��ی در فرایند آموزش��ی دانش��گاه تاکید کرد 
و اظهار داش��ت: برای نظارت بیش��تر بر این امر باید 
تمدی��د قرارداد فعالیت این پزش��کان ب��ا تایید مدیر 
گروه زنان و سرپرس��ت دانش��کده پزشکی دانشگاه 

صورت گیرد.

معاون بهداش��تی دانش��گاه اظهار داشت: 50 تا 70 
درصد از سرطان ها قابل پیشگیری است.

دکتر س��ید علیرضا مروجی، با اشاره به نامگذاری 
این هفته با عنوان » سرطان با خود مراقبتی و امید قابل 
پیشگیری و درمان است« گفت: برای پیشگیری اولیه 

از سرطان باید روش های خودمراقبتی را بشناسیم.
وی، با بیان اینکه با ش��ناخت عایم هشداردهنده 
س��رطان و تش��خیص زودرس، این بیم��اری درمان 
پذیرتر است، افزود: س��رطان بیماری سنین باالست 
گاهی زمینه ارثی ش��روع سرطان را جلو می اندازد، 

دکت��ر محم��د حس��ین اعرابی، تش��کیل جلس��ه 
خص��وص  در  مش��ورت  و  همفک��ری  ب��رای 
علم��ی  هی��ات  اعض��ای  ترغی��ب  راهکاره��ای 
زایش��گاه  در  خدم��ت  و  فعالی��ت  ب��ه   دانش��گاه  

شبیه خوانی را خواستار شد.
این گزارش حاکیست، حضور متخصصان رشته- 
های اطفال، رادیولوژی، فلوش��یپ الپاراس��کوپی و 
ارولوژی و دس��تیار رادیولوژی به ص��ورت آنکال 
در زایشگاه ش��بیه خوانی، بررس��ی و ارتقای نیازها 
و تجهیزات زایش��گاه ش��بیه خوانی از جمله تجهیز 
 اتاق عمل، پرماتولوژی، خرید تجهیزات مورد نیاز ، 
تهی��ه موالژهای آموزش��ی جه��ت ارتق��ای مرکز 
مهارتهای بالینی، تهیه فض��ای فیزیکی برای فعالیت 
های مختلف از جمله پاویون، کاس های آموزشی 

و ... از جمله موضوعات این جلسه بود.
این گزارش حاکیست، معاون آموزشی، سرپرست 
و مدیران دانشکده پزش��کی  و اساتید گروه زنان و 

زایمان نیز در این جلسه حضور داشتند.

سن سرطان در ایران پایین تر نیست، جمعیت جوان 
ما بیشتر است.

دکت��ر مروجی، با اش��اره به اینکه زندگ��ی روانی، 
معنوی و اجتماعی س��الم یعنی ابتای کمتر به سرطان 
تاکید کرد: خود و دیگران را دوست بدارید، باورهای 
نادرس��ت را کنار بگذارید و به دیگران امید بدهید با 

این کار دست کم نیمی از سرطان ها درمان پذیرند.
وی یادآور شد: ش��ما برای تامین، حفظ و ارتقای 
س��امت خود، خانواده و اطرافیان مس��ولیت فردی، 

خانوادگی و اجتماعی دارید.

دندان پزش��کی و حمایت های رئیس دانشگاه در به 
ثمر رسیدن فعالیت کلینیک تشکر کرد.

دکتر س��امی، همچنین در پای��ان توضیحاتی در 
خصوص قوانین آموزشی ارائه و به ارتباط همیشگی 

دانشجویان با اساتید مشاور تاکید کرد.
 مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم دانش��گاه 
دراین مراس��م، ایام اش��تغال به تحصیل در دانشگاه 
را فرصت��ی مغتنم برای آموخت��ن  جهت خدمت به  

انقاب اسامی دانست.
حجت االس��ام و المسلمین علیرضا ش��اه فضل، با 
اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

نیز ارائه نموده اس��ت، خوان��دن آیات از طریق نگاه 
می باش��د بدین ترتیب که یک ی��ا چند نفر از جمع 
حاضر، از بین صفحات ق��رآن صفحه ای را در نظر 

گرفته و ایشان آیه مورد نظر را قرائت می نماید.

در خصوص »تحصیل، تهذیب، ورزش« اظهار داشت: 
دانش��جو عاوه بر ارتقای علمی باید در زمینه کس��ب 

اخاق، تهذیب و همچنین ورزش نیز کوشا باشد.
وی ادام��ه داد: تحصی��ل نباید برای نمره باش��د بلکه 
دانش��جویان بایس��تی برای یادگرفتن بیش��تر و ارتقای 
علمی در راستای پیشرفت و آبادانی کشور تاش کنند.

حجت االس��ام و المسلمین شاه فضل، دانشگاه را 
از معدود دانشگاه های فعال در زمینه های فرهنگی، 
مذهب��ی و ورزش��ی معرفی کرد و افزود: دانش��جو، 
اس��تاد بایس��تی دانش سیاس��ی خود را در کنار علم 

افزایش دهند.

دکتر محمد ش��ریف از تایلند از دیگر مهمانان این 
مراس��م بودند که در خصوص انقاب اسامی ایران 
و نمود آن در کشورهای همسایه و همچنین بیداری 

اسامی سخنانی را بیان کرد.

پیام تسلیت
 درود و رحمت خدا به روح عزیـزان سفرکرده

 به جوار حضرت حق 

همکاران ارجمند:
آقايان عليرضا کاشانی نژاد، محسن فرهاد - 
پ�ور و خان�م پورفيضیکه در غم  از دس��ت دادن 

مادر به سوگ نشسته اید.
آقايان علی فالح، دکتر حس�ين محمودی و 
خانم ها  مواليی و گندميانکه در غم  از دس��ت 

دادن پ����در به سوگ نشسته اید.
آق�ای حس�ين رفيعی فردکه در غم  از دس��ت 

دادن فرزند به سوگ نشسته اید.
 آقايان غالمرضا نيكبختيان، حميدرضا به نژاد
 و جواد رييس�یکه در غم  از دس��ت دادن برادر به 

سوگ نشسته اید.
رواب��ط عمومي دانش��گاه درگذش��ت عزیزانتان را 
تس��لیت عرض نموده، از درگاه خداوند منّان براي آن 

مرحومان آمرزش و براي شما شکیبایي مسئلت دارد.



برگزاری کارگاه آموزشی تدوین 
چک لیست سطح یک در دانشگاه

کارگاه آموزش��ی«تدوین چ��ک لیس��ت 
س��طح یک براساس مدل زنجیره ای فرایند« 
با شرکت کارشناسان س��تادی و نمایندگان 
کمیت��ه پایش معاونت بهداش��تی دانش��گاه 
در تاری��خ های چه��ارم و پنج��م بهمن ماه 
سال جاری برگزار ش��د.به گزارش وب دا، 
دکتر س��یدعلیرضا مروجی معاون بهداشتی 
ابت��دا جلس��ه در خص��وص  دانش��گاه، در 
ض��رورت امر پای��ش و ارزش��یابی در کلیه 
سیستم ها اعم از سیستم بهداشت و درمان و 
کنترل فرایندهای جاری در مراکز بهداشتی 
جهت نیل به اهداف کلی تعیین ش��ده در هر 

برنامه تأکید کرد.
دکتر فخری نیز در این نشس��ت، ضمن ارائه 
توضیحات الزم در خصوص اهمیت و کاربرد 
نح��وه تدوی��ن چک لیس��ت بر اس��اس مدل 
زنجی��ره ای فرایند و نحوه تهیه دس��تورالعمل 
آن و نح��وه نم��ره و امتیازده��ی در برنامه ها 
پایان  پرداختند.این گ��زارش حاکیس��ت، در 
کارشناسان ستادی با تشکیل گروه های کاری 

چک لیست های مذکور را تهیه نمودند.

کلینیک تخصصی شهر ابوزیدآباد افتتاح شد

سمینار علمی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه برگزار شد 

گردهمایی بسیجیان دانشگاه برگزار شد

اعضای جدید شورای پیشنهادات دانشگاه معارفه شدند

سرپرست جدید بیمارستان شهید بهشتی کاشان منصوب شد
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PCNL برای نخستین بار، عمل جراحی
در مجتمع بیمارستانی بهشتی  انجام شد.

عضو هیات علم��ی و جراح و متخصص 
کلیه و مجاری ادراری تناس��لی دانش��گاه 
علوم پزشکی کاش��ان، با اعام این مطلب 
در گفتگ��و ب��ا وب دا، اظهار داش��ت: این 
عم��ل جراح��ی ب��ر روی بیم��اران دارای 

سنگهای داخل کلیه انجام می شود.
دکتر س��ید حمیدرضا آرزه گر، به انجام 
این عمل بر روی خانمی 73 س��اله اش��اره 
کرد و گفت: در این تکنیک س��نگ های 
داخل کلیه بیماران با اس��تفاده از تجهیزات 
پیش��رفته، تحت بیهوش��ی و ب��دون نیاز به 

برشهای بزرگ جراحی خارج می گردد.
جراح این عمل، با اشاره به اینکه تاکنون 
بیماران مبتا به این مشکل مجبور به مراجعه 
 به مراکز و اس��تان های همج��وار بوده اند،

 اف��زود: ای��ن روش درمانی با اس��تفاده از 
تصویرب��رداری رادیول��وژی و ب��ا خ��ارج 
کردن تمام س��نگ ه��ا جایگزین عمل باز 
جراحی کلیه می باشد.وی، با بیان اینکه در 
حال حاضر این بیم��ار دارای حال عمومی 
مناس��ب می باش��د، تصریح کرد: در عمل 
PCNLاز شکاف در پهلو که باعث درد 
شدید، خونریِزی و بس��تری شدن طوالنی 
مدت بیمار می ش��ود جلوگیری و عاوه بر 
حفظ ظاهر و زیبایی بدن، به لحاظ کاهش 
تع��داد بخیه ه��ا بیمار می توان��د در مدت 
بس��یار کوت��اه، کار و فعالیت ه��ای عادی 

زندگی را از سرگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان گفت: یکی دیگر از مزایای بزرگ 
روشPCNLقابل اس��تفاده بودن آن برای 
بیمارانی اس��ت که قبا س��ابقه جراحی باز 
کلیه داش��ته اند و با ای��ن روش می توانند 
از شکاف مجدد پهلوی خود و عوارض و 

دردهای ناشی از آن جلوگیری کنند.
دکت��ر آرزه گر، با بیان اینکه در ش��رایط 
فعلی ام��کان انجام این عم��ل جراحی در 
بیمارس��تان بهشتی برای بیماران فراهم شده 
و بیم��اران نیاز ب��ه مراجعه به اس��تان های 
همجوار ندارند، تاکید ک��رد: بیمارانی که 
سنگ های کلیه آنان به سنگ شکنی پاسخ 
ن��داده، می توانند ب��رای از بین بردن آن از 

این روش استفاده کنند.

عمل جراحی PCNL در کاشان 
انجام شد

طی مراس��می، اعضای جدید ش��ورای پذیرش و 
بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه معارفه شدند.

رئی��س دانش��گاه، ضم��ن تقدیر از اعضای س��ابق 
ش��ورای پذیرش و بررسی پیش��نهادات کارکنان، بر 
انجام وظایف در هر پس��ت و مسئولیتی تاکید کرد و 
گفت: اگر به مثمر ثمر بودن فعالیت های خود معتقد 

باشیم این کار ارزش پیدا می کند.
دکتر اعرابی، بر ارائه پیشنهادات موثر بر افزایش بهره 
وری و ارائه راه حل های کارآمد جهت حل مشکات 
فعلی و همچنین بر جلب مشارکت هر چه بیشتر تمامی 
کارکن��ان در ارائه پیش��نهاد در خص��وص بهبود ارائه 

خدمات در واحدهای مختلف دانشگاه تاکید کرد.

سی و دومین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی 
بهداش��ت عمومی در دانش��کده پرستاری مامایی 
برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا، دکتر غامعلی 
حمیدی، در این مراسم با اشاره به شروع فعالیتهای 
بهداش��ت عموم��ی در  دانش��جویان   تحقیقات��ی 
زمین��ه ه��ای بهداش��تی ت��وام ب��ا ورود ب��ه دوره 
 کارورزی گفت: آشنایی دانشجویان با فعالیت ها،

 ط��رح های تحقیقاتی، اس��تفاده و ب��ه کارگیری 
نتایج این تحقیقات در کلیه س��طوح بهداش��تی از 

اهداف برگزاری این نوع سمینارها است.
مهن��دس یدال��ه رمضانی مدیر گروه بهداش��ت 
عمومی دانش��گاه نیز در این مراس��م، ضمن خیر 
مقدم به کلیه مدعوین و دانشجویان، به برگزاری 
ساالنه این سمینار اشاره کرد و گفت: این سمینار 
ویژه دو گروه از دانش��جویان کارشناسی )پیوسته 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاش��ان، سرپرس��ت جدید مجتمع بیمارستانی شهید 

بهشتی کاشان منصوب شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر مهران ش��ریفی فوق 
تخص��ص خون، آنکول��وژی و عضو هی��ات علمی 
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان به عنوان سرپرست 

جدید این بیمارستان تعیین شده است.
این گزارش حاکیست: در این حکم آمده است:

خدمتگ��زاری در نظام مقدس جمهوری اس��امی 
ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند 
متعال به برن��دگان برگزیده خوی��ش اعطاء فرموده 
اس��ت. لذا نظر ب��ه تعهد و توانمندی ه��ای جنابعالی 
ب��ه موجب ای��ن اباغ به س��مت سرپرس��ت مجتمع 

در آس��تانه س��الگرد پیروزی انقاب ش��کوهمند 
ابوزیدآب��اد تخصص��ی  کلینی��ک   اس��امی، 

 افتتاح گردید.
به گزارش وب دا، سرپرس��ت ش��بکه بهداشت و 
درمان آران و بیدگل در این مراس��م، اظهار داشت: 
ب��رای راه اندازی ای��ن کلینی��ک 500 میلیون ریال 
 از محل اعتبارات دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان 

هزینه شده است.
دکتر مس��عود دهقانی، با اش��اره به اخذ مجوز راه 
اندازی کلینیک تخصصی ابوزیدآباد از کمیس��یون 
م��اده 20 معاون��ت درم��ان دانش��گاه و تقدی��ر از 
مس��ئولین در این راستا، کاهش س��فرهای ضروری 
م��ردم منطقه به ش��هرهای همجوار برای دسترس��ی 
 به پزش��ک متخص��ص را هدف از راه ان��دازی این

 کلینیک عنوان کرد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، 
با بی��ان اینکه ای��ن کلینیک در ح��ال حاضر دارای 
پنج رش��ته تخصصی اطفال، عفونی، زنان و زایمان، 
داخل��ی و قلب و عروق می باش��د، اظهار امیدواری 

ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت ده��ه مب��ارک فجر و 
س��الگرد پی��روزی انق��اب ش��کوهمند اس��امی، 
گردهمایی بسیجیان دانش��گاه بعدازظهرروز یکشنبه 
مورخ 93/11/19 در نمازخانه ستاد مرکزی دانشگاه 
برگزار ش��د.به گزارش وب دا، قاسم زادگان مربی 
تربیت��ی آموزش و پرورش شهرس��تان کاش��ان، در 
این جلس��ه س��خنانی در خصوص ماهواره و ش��بکه 
ه��ای مجازی بی��ان کرد.وی، ب��ا بیان اینکه ش��بکه 
اجتماعی وایبر یکی از پراس��تفاده ترین ش��بکه های 
مجازی در ایران اس��ت، اظهار داش��ت: با استفاده از 
این ش��بکه، ب��ه گردانندگان آن اج��ازه می دهیم از 
35 مورد از امکانات گوش��ی هم��راه خود از جمله 
اطاع��ات مخاطبین، فیلم ها، عک��س ها، پیامک ها 

و...  دسترسی داشته باشند.
این کارش��ناس، ب��ا بی��ان اینکه س��رور اصلی این 

برای 
راه اندازی 
این کلینیک 
500 میلیون 

ریال از محل 
اعتبارات 
دانشگاه 

علوم پزشکی 
کاشان هزینه 

شده است.

استفاده از این 
 شبکه ها

 سود عظیمی 
برای 

صهیونیستها 
 فراهم 

می آورد و 
باعث متزلزل 

شدن بنیان 
خانواده ها 

و... می شود.

ک��رد: در آینده خدمات بهداش��تی درمانی را برای 
رفاه حال مردم منطقه افزایش دهیم.

حج��ت االس��ام والمس��لمین مف��رح زاده ام��ام 

 جمع��ه ابوزیدآب��اد نیز در این آیی��ن، از تاش ها و 
 پیگی��ری ه��ای مس��ئولین دانش��گاه و ش��بکه برای 

راه اندازی این کلینیک قدردانی کرد.

بهداشتی درمانی شهر  مرکز 
ابوزیدآب��اد در ح��ال حاض��ر 
ب��ا بخ��ش ه��ای رادیولوژی، 
آزمایش��گاه،  فیزیوتراپ��ی، 
بهداش��ت   دندانپزش��کی، 
حرف��ه ای و محیط، مراقبتهای 
و  موق��ت  بس��تری  مامای��ی، 
واکسیناسیون به صورت شبانه 
روزی فعال اس��ت و دو پایگاه 
بهداشتی و شش خانه بهداشت 
 روس��تایی را تح��ت پوش��ش

 خود دارد.
کلینی��ک  اس��ت  گفتن��ی 
تخصصی ابوزیدآباد با حضور 
مس��ئولین  از  فرماندار، جمعی 
ادارات، سرپرس��ت و معاونین 
ش��بکه بهداشت و درمان آران 
و بی��دگل و جمعی از خانواده 

شهدا افتتاح شد.

اس��ت،  اس��رائیل  در  ش��بکه 
ای��ن  از  اس��تفاده   گف��ت: 
ش��بکه ه��ا س��ودهای عظیمی 
فراهم  ه��ا  صهیونیس��ت  برای 
می آورد و باعث متزلزل شدن 
 بنیان خانواده هاو... می ش��ود.
در خص��وص  وی، همچنی��ن 
مض��رات اس��تفاده از ماهواره 
- ها و ش��بکه ه��ای اجتماعی  
نباید  ک��رد:  تصریح  مج��ازی 
خش��ن و بی تفاوت با فرزندان 
رفتار ک��رد بلکه بای��د به طور 
منطق��ی فرزن��دان را تربیت و 
 از آنه��ا در براب��ر جن��گ نرم 

محافظت نمود.

گفتنی است انتخابات پنچمین دوره شورای پیشنهادات 
کارکن��ان دانش��گاه در تاریخ 93/8/20 برگزار ش��د و 
اعضای این دوره را سید سعید مشتاقی از حوزه معاونت 
درم��ان، محمد پ��ور بابایی از حوزه پردیس دانش��گاه، 
رسول لسان از حوزه معاونت بهداشتی،غامعلی صفاری 
طاهری از حوزه شبکه بهداشت شهرستان آران و بیدگل 
و اعظم کاظمی از حوزه س��تاد مرکزی دانشگاه تشکیل 
میدهن��د که با حداکث��ر آرای هم��کاران در واحدهای 
مختل��ف به مدت دو س��ال انتخاب و پن��ج عضو دیگر، 
ش��امل دکت��ر مرتضی پنجه ش��اهی، دکتر س��ید محمد 
حسین مکی، حس��ن عرب سعیدی، زهراساکنی و زهره 

ربانی توسط ریاست دانشگاه منصوب گردیدند.

بیمارس��تانی ش��هید بهشتی منصوب می ش��وید تا با 
رعایت موازین شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید.

اس��تفاده بهینه از ظرفیت های مختلف آن مجتمع 
و ارتقای کمی و کیفی س��طوح خدمات آموزشی، 
درمان��ی، افزای��ش انگی��زه کاری و رضایتمن��دی 
پرسنل و اس��تقرار مدیریت مش��ارکتی از انتظارات 
اینجانب می باشد.امید است با استعانت از معلومات 
و تجربیات خ��ود و بهره گیری از ظرفیت اس��اتید، 
کارشناسان و کارکنان خدوم آن مجتمع شاهد رشد 
و توسعه هرچه بیشتر شاخصهای آن مجموعه باشیم.

توفی��ق روز اف��زون ش��ما را در پیش��برد اه��داف 
دانشگاه از درگاه خداوند باریتعالی خواستارم.
 دکتر محمد حسین اعرابی- رئیس دانشگاه

مهر90 و ناپیوس��ته بهمن 91( اس��ت که در قالب 
گروه های دانشجویی ارائه می شود.

محمد صباحی بیدگلی معاون آموزش��ی پژوهش��ی 
دانش��کده و دبی��ر علمی س��مینار، نیزاف��زود: امروزه 
پژوهش در سازمان ها به خصوص سازمانهای مرتبط 
با نظام سامت می بایست تبدیل به یک فرهنگ شود.

وی، با اش��اره به نقش دانشگاه در تعلیم و تربیت 
نیروی انس��انی کارآم��د و پژوهش��گر، تحقق این 
رس��الت را در گرو عزم جدی و راس��خ مس��ئولین 
دانشگاه دانست و خواستار حمایت مستمر و مداوم 
مسئولین دانشگاه و نیز نگاهی متفاوت در این زمینه 
ش��د.این گزارش حاکیست در این سمینار 17 مقاله 
توسط دانش��جویان ارائه گردید که از این مقاالت 
هف��ت مقاله ب��ه ص��ورت س��خنرانی و 10 مقاله به 

صورت پوستر مورد نمایش قرار گرفت.


