
در راستای تشریح برنامه نظام سالمت صورت گرفت:

دیدار رئیس دانشگاه با نماینده محترم مقام معظم رهبری و امام جمعه معزز کاشان 

سخنرانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در مصالی نماز جمعه معرفی دانشگاه جزء پنج دانشگاه برتر در تعداد ثبت آثارجشنواره فرهنگی 

جلسات دانشگاهی 
س�تاد اجرای�ی برنامه تحول 

نظام سالمت برگزار شد

بازدید معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان 
از بیمارستان بهشتی کاشان

بازدید بازرسان وزارت 
بهداشت و دانشگاه قطب از 
روند اجرای برنامه سالمت

دانشجویان برتر علمی 
پژوهشی شاهد و ایثارگر 

دانشگاه تقدیر شدند 

برگزاری مراسم 
چهلمین روز رجعت 

شهید زیلوچی 

بازدید رئیس دانشگاه 
از آسایشگاه

معلولین و جانبازان 

برگزاری کنفرانس
 بیماریهای قابل انتقال

 بین حیوان و انسان 
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سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در جمع نماز گزاران شهرستان آران و بیدگل در خصوص 
برنامه تحول نظام سالمت و نحوه اجرای آن در روز جمعه مورخ 93/3/23سخنرانی کرد.

به گزارش وبدا،  سرپرس��ت شبکه بهداش��ت و درمان ضمن تبریک  اعیاد ش��عبانیه در خصوص برنامه ملی  
تحول در نظام سالمت در کشور و نحوه اجرای آن در منطقه کاشان و  آران و بیدگل توضیحاتی را ارائه دادند.
دکتر مسعود دهقانی با اشاره به سخنان بنیانگذار انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( » در خدمت 
بندگان خدا و مستضعفین باشید و بیشتر از همه طبقات ضعیف را مالحظه کنید و این خود عبادتی بزرگ برای 
شماست« اظهار داشت:خدمت به مردم به ویژه افراد محروم یکی از بزرگترین کارهای شایسته و معنوی خواند 

که انسان را تا ملکوت باال می برد.            
 وی تاکی��د مقام معظم رهبری مبنی ب��ر اینکه کاری بکنیم تا بیمار جز دغدغه بیماری رنج دیگری نداش��ته 
باش��د را نشان از توجه  رهبر معظم انقالب به حوزه س��المت دانست و افزود: توجه ویژه مقام معظم رهبری از 
یک س��و و ابالغ سیاستهای کلی سالمت از سوی دیگر وظیفه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را 

سنگین تر از پیش نموده است.
وی ادامه داد:در این راس��تا 8 بس��ته خدمتی ش��امل کاهش میزان پرداختی بیماران بس��تری در بیمارس��تانها 
،حمایت از ماندگاری پزش��کان متخصص در مناطق محروم،حضور پزش��کان متخصص مقیم در بیمارس��تانها 
، ارتقای کیفیت ویزیت و هتلینگ در بیمارس��تانها ،حفاظت مالی از بیماران صعب العالج ،خاص و نیازمند و 

ترویج زایمان طبیعی، طراحی و از 15 ادریبهشت در سراسر کشور آغاز شده است .                ادامه در صفحه2

مسئوالن  از  جمعی 
رون��د  از  دانش��گاه 
اج��رای برنامه تحول 
در  س��المت  نظ��ام 
بیمارستان های تحت 
دانش��گاه  پوش��ش 

بازدید کردند.
 به گزارش وب دا،

از  مس��ئولین  ای��ن   
برنامه  اج��رای  روند 
تح��ول س��المت در 

بیمارس��تان های ش��هید بهش��تی، اعص��اب و روان 
کارگر نژاد و بیمارس��تان تخصصی چش��م و گوش 
و حلق و بینی متینی کاش��ان و بیمارستان های شبکه 
 بهداش��ت و درمان آران و بیدگل به صورت سرزده 

بازدید نمودند.
این گزارش حاکیس��ت، معاونین توسعه و درمان، 
سرپرس��ت دفتر ریاست و روابط عمومی، سرپرست 
اداره بازرسی و پاس��خگویی به شکایات دانشگاه و 
جم��ع دیگری از مس��ئولین دانش��گاه در این بازدید 

حضور داشتند.
برپای��ه این گزارش، مس��ئولین دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان با بازدید از بخش های مختلف 
این بیمارس��تان ها از جمله حس��ابداری ترخیص، 

با حض��ور نماینده 
های  مردم شهرستان 
و  آران  و  کاش��ان 
مجلس  در  بی��دگل 
اس��المی،  ش��ورای 
بخ��ش  خیری��ن 
بیمارس��تان  دیالی��ز 
و  آران  سیدالش��هدا 
بیدگل تقدیر شدند.

ب��ه گ��زارش وب 
م��ردم  نماین��ده  دا، 

شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل در مجلس 
ش��ورای اس��المی در این مراس��م، ضم��ن تقدیر از 
خدم��ات خیری��ن عرصه س��المت، خواس��تار تداوم 
ارتباط خیرین عرصه سالمت با دانشگاه علوم پزشکی 

در راستای ارتقای بهداشت و درمان منطقه شد.
عباس��علی منصوری، اجرای ط��رح ملی تحول در 
نظ��ام س��المت به ویژه بس��ته خدمتی بیم��اری های 
خ��اص و صعب العالج این برنام��ه را گامی مهم از 
طرف دولت در عرصه ارتقای س��المت عنوان و بر 

استفاده بهینه از این طرح تاکید کرد.
وی اظهار امیدواری ک��رد: باقیات الصالحات به جا 
مانده از خیرین مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران  و بیدگل نیز 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با ثبت 1241 اثر جزء پنج دانشگاه برتر در تعداد ثبت آثارجشنواره 
فرهنگی معرفی شد.

به گزارش وب دا و به نقل از دبیرخانه دایم جشنواره  فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 
تعداد آثار ثبت ش��ده دانشجویان در سامانه ششمین جشنواره  فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از مرز 

29 هزار اثر عبور کرده است.
این گزارش حاکی اس��ت: از 29033 اثر ثبت ش��ده توس��ط دانشجویان دانش��گاه های علوم پزشکی، تعداد 
29295 اثر توسط کارشناسان فرهنگی دانشگاه ها ثبت نهایی و قطعی شده است و دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

با ثبت 1241 اثر جزء پنج دانشگاه برتر در تعداد ثبت آثار می باشد.
برپایه این گزارش، دانش��گاه های علوم پزش��کی تبریز، فارس، اصفهان و شهید بهش��تی نیز به ترتیب 5641، 

4305، 2314، 1669اثر را ثبت نموده اند.
گفتنی اس��ت داوری آثار در مرحله دانش��گاهی از روز دوشنبه مورخ 19 خرداد آغاز و تا پایان روز پنج شنبه 
29 خرداد ادامه دارد و داوران و کارشناس��ان دانش��گاه ها موظف می باش��ند کارنامه الکترونیکی تمامی آثار را 

تکمیل و ثبت نهایی نمایند.
ش��ایان ذکر اس��ت مرحله نهایی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانش��گاه های علوم پزشکی کشور از 

تاریخ 93/6/1 لغایت 93/6/3 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

بررس��ی  ب��ه 
ه��ا  صورتحس��اب 
هزین��ه  می��زان  و 
بیماران  پرداخت��ی 

پرداختند.
ذک��ر  ش��ایان 
مسئولین  این  است، 
دانشگاه، از نزدیک 
اط��الع  نح��وه 
بیماران  به  رس��انی 
بررس��ی  م��ورد  را 
ق��رار دادند و ب��ا بیم��اران و همراه��ان آن ها در 
این راس��تا گفتگو کردن��د و همچنی��ن نظرات و 
پیش��نهادات آنان را جوی��ا و در جریان نحوه ارائه 
 خدم��ات ب��ه بیماران در راس��تای ای��ن طرح ملی

 قرار گرفتند.
گفتنی اس��ت ای��ن بازدید ب��ه منظور بررس��ی 
چگونگ��ی اجرای دو بس��ته خدمت��ی برنامه نظام 
س��المت ش��امل پرداخت 10 درص��د هزینه های 
بیماران بس��تری و انجام زایم��ان طبیعی رایگان و 
تامین کلیه تجهیزات پزش��کی م��ورد نیاز بیماران 
در داخل بیمارس��تان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 

انجام شد.

بازدید سرزده جمعی از مسئولین از روند اجرای برنامه تحول نظام سالمت  تقدیر از خیرین سالمت بخش دیالیز بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل

در این مراس��م اظهار 
دیالیز  بخش  داش��ت: 
بیمارستان سیدالشهداء 
دارای 4 دستگاه دیالیز 
اس��ت ک��ه در ح��ال 
حاض��ر خیر س��المت 
جدی  حس��ین  ح��اج 
یک دس��تگاه دیگر به 
مبلغ 500 میلیون ریال 
به این بیمارستان اهداء 

کرده است.
دکتر مس��عود دهقانی، با اش��اره ب��ه اینکه برخی 
بیماران در نوبت ش��ب دیالیز می ش��وند، افزود: هم 
اکنون با توس��عه فضای فیزیکی بخش دیالیز فضای 
الزم برای افزودن یک دس��تگاه دیالیز دیگر فراهم 
شده تا نوبت شب برای دیالیز حذف شود و بیماران 

سختی های دیالیز در شب را تحمل نکنند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران  و بیدگل، در 
بخش دیگر به توس��عه بخش دیالیز این بیمارستان به 
همت حاج حسین مسجدی اشاره کرد و گفت: یک 
دستگاه اکس��یژن س��از به مبلغ 250 میلیون ریال نیز 
توسط این خیر سالمت برای بیمارستان سیدالشهداء 

خریداری شده است.
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صفحه 4

برگزاری اجالس روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور

اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کش��ور ب��ا ه��دف برنامه تح��ول س��المت در حوزه 
بهداشت مورخ 29 و 30 خردادماه سال جاری برگزار 
شد.به گزارش وب دا، وزیر بهداشت در این اجالس 
گفت: ش��بکه قدیمی و یکپارچه خدمات بهداش��تی 
در کش��ور به دلیل تغییرات جمعیتی و افزایش سطح 
امکانات در روس��تاها دیگر قابل اجرا نیس��ت و باید 

مورد بازنگری قرار گیرد. 
دکتر سید حسن هاشمی افزود: اجرای طرح تحول 
نظام س��المت در حوزه درم��ان رضایتمندی مردم و 
خوش��حالی قاطبه مس��ووالن در سراس��ر کشور را به 
همراه داش��ت.وی تصریح کرد: امیدواریم این طرح 
ب��ا قوت و قدرت توس��ط همه اس��تمرار یابد و زمینه 
ای برای حمایت طلبی ما باش��د تا بتوانیم حرکتی که 

شروع شده را پایدار کنیم. 
دکتر هاشمی با اشاره به اینکه این حرکت در مسیر 
باید اصالح ش��ود و در آمد و شد دولت ها و سیاست 
گذاران نباید تغییر کند، ادامه داد: بس��ته امداد هوایی 
احتم��اال از ماه آینده آغاز میش��ود و در مورد اجرای 
بس��ته بیماری های صعب العالج کمی تاخیر در اجرا 
وجود خواهد داش��ت به این دلیل ک��ه باید از هزینه 

های اجرای آن مطمئن شویم. 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر در امر پیشگیری 
موثر عم��ل نکنیم، اقداماتمان به تدریج رنگ می بازد 
و به نقطه ای که دیروز بودیم بر میگردیم.                         

دکتر هاش��می گفت: تعهد مس��ئوالن اصلی حوزه 
سالمت نسبت به امر بهداشت بسیار مهم است و آنها 
باید باور کنند کار اصلی ش��ان اس��تقرار نظام ارجاع 
اس��ت. همچنین وظیفه مسووالن توانمند کردن مردم 
در امر پیش��گیری ب��وده  و این حرکت م��ی تواند به 

تحول نظام سالمت در کشور کمک کند.
دکتر هاش��می با بیان اینک��ه رفتار همه ما و اعضای 
اصلی ستاد در استقرار نظام ارجاع موثر است، افزود: 

در مورد این قسمت کار باید با وسواس عمل شود.
وی با اش��اره به ش��بکه قدیمی و یکپارچه بهداشت در 
روس��تاها گفت: این ش��بکه زمانی راه اندازی شد که در 
روستاها هیچگونه امکاناتی وجود نداشت ولی با توجه به 
تغییرات الگوی جمعیتی و همچنین ش��کل گیری حاشیه 

شهرها، دیگر نباید بر طبق ساختار قدیمی عمل کنیم.
وی تاکی��د ک��رد: باید به نوعی عم��ل کنیم که هر 
کدام از مراکز بهداش��تی و درمان��ی و در راس آنها 
رییس ش��بکه با داش��تن اختیارات کافی بتوانند بسته 

های حوزه بهداشت را برای اجرا مدیریت کنند.

ادامه در صفحه2
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حیات

جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت برگزار شدمعرفي ایثارگران دانشگاه

بازدید بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه قطب از روند اجرای برنامه سالمت در دانشگاه

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از بیمارستان بهشتی کاشان

نام ونام خانوادگی:
رضا رضایی بارونقی
تاريخ تولد: 1342
تحصيالت: سیکل

مدت خدمت 
درجبهه: 28 ماه
نوع ايثارگری :

جانباز10 درصد
 خاطرات:

-در عملیات والفجر ی��ک، بعنوان امداد گر فعالیت 
می کردم، در حال پانسمان جراحت آقای عدول یکی 
از رزمندگان که از ناحیه صورت و فک دچار مش��کل 
ش��ده بود آر . پی . جی عمل نک��رده ای در زیر تنش 
دیدم که با کمک دیگر رزمندگان ایشان را جابجا و از 
منطقه دورکردیم . پس از دور ش��دن از منطقه مذکور 
آر. پ��ی . جی منفجر ش��د که به حمد خداوند کس��ی 

دچار مشکل نشد .

ادامه از صفحه1

ادامه از صفحه1

 جلسه کمیته بیمه و منابع در دانشگاه 
برگزار شد

جلسه هماهنگی سوپروایزرهای 
آزمایشگاه های بهداشتی و درمانی 

دانشگاه برگزار شد

نرم افزار آموزشی کار در اتاق عمل 
در دانشگاه  رو نمائی شد

جلسه کمیته بیمه و منابع در راستای اجرای طرح 
تحول  در نظام س��المت با هدف جلب مشارکت 
بیمه های تکمیلی با حضور  مس��ئولین دانشگاه و 
نمایندگان بیمه تکمیلی شهرستان کاشان در سالن 

شهداء برگزار شد.
به گزارش وبدا، در این جلس��ه مسئول دبیرخانه 
اجرای��ی برنام��ه تحول در نظام س��المت معاونت 
درمان اظهار داش��ت: ابالغ دس��تورالعمل اجرای 
این ط��رح  و اختصاص اعتبار مناس��ب، در ارائه 
خدمات در سطح بیمارستانهای دولتی تغییر جدی 

ایجاد نموده است.
دکت��ر محمدحس��ین صالحی ضمن اش��اره به 
بوج��ود آمدن فرصت مغتنم ب��رای ارائه خدمات 
بهتر و جلب رضایتمندی بیشتر بیمه شدگان   بیمه 
های تکمیلی افزود:  بیمه های تکمیلی بایستی قبل 
از ترخیص بیمار میزان پوشش هزینه های درمانی 
را مش��خص کنن��د ت��ا بیمارس��تان  در خصوص 
محاس��به مابقی هزین��ه های بیمار و برداش��ت  از 

محل یارانه ها اقدام نماید.
مدیر امور مالی دانش��گاه نیز در ادامه ضمن بیان 
اه��داف کلی این طرح  ب��ه تببین  نقش بیمه های 
تکمیل��ی در هم��کاری با دانش��گاه در قالب عقد 

قرارداد پرداخت.
مدیر مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی نیز در 
این جلسه اظهار داشت: ارائه خدمات درمانی  در 
بیمارستان شهید بهشتی در سطح بسیار باالئی قرار 

گرفته  و قابل مقایسه با بخش خصوصی نیست.
 شایان ذکر است در ادامه جلسه نمایندگان بیمه های
 تکمیل��ی به بیان دیدگاه ه��ا و نقطه نظرات  خود 

پرداختند.

در راس��تای طرح تحول نظام س��المت جلس��ه 
ه��ای  آزمایش��گاه  س��وپروایزرهای  هماهنگ��ی 
بهداش��تی و درمانی دانش��گاه در معاونت درمان 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، مدیر امور آزمایش��گاه های 
دانش��گاه گفت: هر آزمایش��ی که در آزمایشگاه 
بیمارستان ها قابل انجام نمی باشد، بایستی توسط 
آزمایش��گاه بیمارس��تان به مراکز تحت پوش��ش 

دانشگاهی یا خارج از دانشگاه ارجاع شود.
 دکتر محمد علی دولتی تاکید کرد: انتقال نمونه های
  بیماران باید با توجه به دستورالعمل انتقال نمونه های

 عفونی و براساس الزامات کشوری انجام شود.
وی تصری��ح ک��رد: تمام��ی آزمایش��گاه های 
بیمارس��تانی و دولت��ی ملزم به انجام آزمایش��ات 
گروه A)در حد نیاز( جهت بیماران بستری خود 
بوده و باید آزمایشات مورد نیاز راه اندازی شود.

وی افزود: جهت ارجاع آزمایشات گروه Bدر 
زنجیره دانش��گاهی، تمامی آزمایشگاه ها ملزم به 
انعقاد قرارداد می باشند و بایستی یک نسخه آن به 
امور آزمایشگاه های معاونت درمان ارسال شود.

برای نخس��تین بار در کش��ور، نرم اف��زار جامع 
روش کار در اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان رو نمایی شد.
سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 
عل��وم  پزش��کی کاش��ان در گفتگو ب��ا وب دا با 
بی��ان  این مطلب گف��ت: این نرم اف��زار با هدف 
پاس��خگویی ب��ه نیازه��ای جامعه دانش��گاهی و 
اعض��ای تیم س��المت ب��ا تالش س��عید محمدی 
کارش��ناس ات��اق عمل و زیر نظ��ر اعضای هیات 

علمی این دانشکده تهیه شده است.
محمدرض��ا افاض��ل، با اش��اره به اس��تفاده از فن 
آوری های نوین، نیازهای آموزش��ی دانشجویان و 
کارکنان این حرفه در قالب فیلم، انیمیشن و عکس 
به صورت م��دون در این نرم اف��زار افزود: مطالب 
این نرم افزار شامل معرفی محیط، ابزار و تجهیزات 
مورد اس��تفاده در اتاق عمل، آموزش مهارت های 
ویژه اتاق عمل و انواع اعمال جراحی می باشد.وی، 
در ادامه با اش��اره به اینکه آموختن و کسب مهارت 
ه��ای پیچیده و متنوع در حرف��ه جراحی با توجه به 
محدودیت حضور دانشجویان در محیط اتاق عمل 
همواره با س��ختی همراه بوده اظهار امیدواری کرد: 
این ن��رم افزار بتواند در س��هولت آموزش و تربیت 
کارکنان حرفه ای اتاق عمل اثربخش باشد.ش��ایان 
ذکر است این نرم افزار دارای تائیدیه فنی از شورای 
عالی انفورماتیک کشور و مجوز رسمی از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

خیرین سالمت بخش دیالیز 
بیمارستان سیدالشهداء آران و 

بیدگل تقدیر شدند

سخنرانی سرپرست شبکه
 بهداشت و درمان آران و بیدگل 

در مصالی نماز جمعه

بازدید مدیران بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه شهید صدوقی 
یزد از روند برنامه سالمت دانشگاه

دکتر دهقانی، با اش��اره به اس��تفاده از کپس��ول 
اکس��یژن و عدم وجود دس��تگاه اکسیژن ساز در 
بخ��ش دیالیز این بیمارس��تان ادام��ه داد: با مجهز 
شدن بخش دیالیز بیمارس��تان به دستگاه مرکزی 
اکس��یژن س��از مش��کالتی مانند حم��ل و نقل از 
بخش��های دیگر بیمارس��تان و عدم دسترس��ی در 

موارد اورژانسی نیز مرتفع شد.
دکت��ر دهقان��ی، ب��ا بی��ان اینکه کم��ک های 
دولتی جهت باز س��ازی، توسعه و رفع مشکالت 
بیمارس��تان سیدالش��هداء از ط��رف دولت کافی  
نیس��ت، خواس��تار کمک خیرین سالمت در این 

راستا شد.
گفتنی اس��ت ه��م اکنون بخ��ش دیالی��ز پنج 
تختخوابی بیمارس��تان سیدالش��هدا با پنج دستگاه 
دیالی��ز، یک دس��تگاه اکس��یژن س��از، سیس��تم 
 تصفی��ه آب ROو س��الن بیم��اران ب��ه 24 بیمار 

خدمت رسانی می کند.

دکت��ر دهقانی گفت: در بس��ته کاهش پرداختی 
بیم��اران بس��تری در ح��ال حاضر کلی��ه خدمات 
درمانی از جمله جراحی ها فقط بیمار 10 درصد از 
کل هزینه را پرداخت می نماید و البته در سیس��تم 

ارجاع روستایی 5 درصد پرداخت می شود.
وی  اذع��ان داش��ت:با ش��تاب گرفتن حرکت 
دولت محترم بیمارستانها ش��اهد فضای جدیدی 
ش��ده و دیگر بیم��ار مجبور به تقب��ل هزینه های 
کالن و گاهی اوقات از دست دادن زندگی خود 

نمی شود.
دکت��ر دهقان��ی  در پایان از حمای��ت های امام 
جمعه معزز شهرس��تان آران و بی��دگل حضرت 
آیت اهلل موس��وی و س��تاد برگ��زاری نماز جمعه 
شهرستان به خاطر اختصاص این فرصت قدردانی 
ک��رد و اف��زود : امیدواری��م با اج��رای این طرح 
آرام��ش و اطمینان قلبی درمراجعین بیمارس��تانها 
ایجاد ش��ود و بیمار دیگر هیچ رنجی جز بیماری 

نداشته باشد.

مدیران بیمارس��تان های تحت پوشش دانشگاه 
ش��هید صدوقی ی��زد از روند اج��رای برنامه نظام 

سالمت در دانشگاه بازدید کردند.
به گزارش وب دا، ای��ن بازدید به منظور تبادل 
نظر و همفکری در خصوص برنامه نظام س��المت 

انجام گردید.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، در ای��ن بازدید 
جمعی از مدیران بیمارستان های تحت پوشش 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید صدوقی یزد با 
حض��ور در معاون��ت درمان دانش��گاه، ضمن 
ابراز خرس��ندی از ایجاد فض��ای تبادل نظر و 
همکاری بین این دو دانشگاه، از روند اجرایی 
این برنامه در بیمارستان شهید بهشتی بازدید به 

عمل آوردند.

تحول نظام سالمت نیز در این جلسه به بیان مشکالت 
و پیش��نهادات خود در راستای بهتر اجرا شدن برنامه 
پرداخته و بر لزوم اطالع رسانی صحیح و به موقع به 

مردم و بیماران تاکید کردند.
ش��ایان ذکر اس��ت طرح تحول نظام سالمت از 
15 اردیبهش��ت ماه سال جاری در قالب بسته های 
خدمتی حمایت از ماندگاری پزش��کان در مناطق 
محروم، کاهش میزان پرداخت بیماران بستری در 
بیمارستان های تحت پوش��ش وزارت بهداشت، 
حضور پزش��کان متخصص مقیم در بیمارستان ها 
به صورت ش��بانه روزی، تروی��ج زایمان طبیعی با 
رایگان نمودن فرانش��یز، کیفیت خدمات ویزیت 
در بیمارس��تان ها، ارتق��ای کیفی��ت هتلینگ در 
بیمارس��تان ها، حمای��ت مالی از بیم��اران صعب 
العالج و بی بضاعت و نظارت بر حسن اجرا  آغاز 

شده است.

رایگان ش��دن زایمان طبیعی، ارتق��ای هتلینگ و 
حضور پزش��کان متخص��ص مقیم در بیمارس��تان 
 ه��ای تح��ت پوش��ش ای��ن برنام��ه در دانش��گاه

 اجرا می شود.

جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام 
سالمت با حضور رئیس دانشگاه و اعضاء در تاریخ 
های یکم، هیجدهم و بیس��ت و سوم خردادماه سال 

جاری در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا، دکت��ر داوود خیرخواه، معاون 
درمان و دبیر ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت 
دانش��گاه در جلس��ه م��ورخ 93/3/1، ضم��ن مرور 
مصوبات جلس��ه گذش��ته و ارائه ، گزارشی از روند 
اج��رای این برنام��ه، بر اهتمام و جدی��ت اعضاء در 
راستای تحقق اهداف این طرح تاکید کرد و گفت: 
با اجرای ای��ن طرح خدمات بی نظیر و هدفمندی به 
مردم ارائه می ش��ود.این گزارش حاکیس��ت، جلسه 
مورخ 93/3/18 جهت بررس��ی روند اجرای بس��ته 
خدمتی سوم برنامه نظام سالمت »ارتقای هتلینگ در 

بیمارستان ها« تشکیل گردید.
رئی��س دانش��گاه در این جلس��ه ضمن تش��کر از 
فعالیت اعضای س��تاد اجرایی ای��ن برنامه بر اجرای 
ب��ه موقع و دقیق بس��ته ه��ای خدمتی تاکی��د و ابراز 
امیدواری کرد: بیماران بس��تری در بیمارس��تان های 
مش��مول این طرح از نتایج اجرای بسته های خدمتی 

برنامه نهایت رضایتمندی را داشته باشند.
معاون درمان دانشگاه، در این جلسه ضمن مروری 
بر بس��ته های خدمت��ی، در خصوص بس��ته خدمتی 
ارتقاء هتلینگ در بیمارستان ها بیاناتی را ایراد نمود.

دکت��ر داوود خیرخواه، اجرای دو بس��ته خدمتی 
در دانشگاه علوم پزش��کی کاشان را در خور تقدیر 
دانست و افزود:  اجرای بسته سوم  مدیریت جهادی 

کلیه روسا، مدیران و کارکنان را می طلبد.
این گزارش حاکیس��ت، در این نشس��ت روسای 
بیمارس��تان ها نی��ز در خصوص اجرای بس��ته های 
خدمت��ی و اقدامات انجام ش��ده در خصوص ارتقاء 
هتلینگ بیمارس��تان های تحت پوش��ش دانش��گاه 

گزارشاتی را ارائه دادند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
از بیمارستان بهشتی کاشان بازدید کرد.

ب��ه گ��زارش وب دا، مع��اون توس��عه مدیریت و 
منابع دانش��گاه در این خصوص اظهار داش��ت: پیرو 
پیگیریهای دانشگاه در خصوص وضعیت تاسیسات، 
ش��بکه فاضالب و برق بیمارس��تان ش��هید بهش��تی، 
مهندس محمد عل��ی طرفه به هم��راه فرماندار ویژه 

بازرس��ان وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش��کی و دانش��گاه قط��ب از روند اج��رای برنامه 
تح��ول نظام س��المت در مراکز درمانی شهرس��تان 
های کاشان و آران و بیدگل امروز مورخ 93/3/21 

بازدید کردند.
ب��ه گزارش وب دا، این بازدی��د به منظور ارزیابی 
بس��ته خدمتی ارتق��ای هتلینگ در بیمارس��تان های 

تحت پوشش دانشگاه صورت گرفت.
بازرسان در این بازدید ضمن گفت و گو با بیماران 
بستری و بررس��ی رضایتمندی بیماران در بیمارستان 
های تحت پوش��ش دانش��گاه، از نزدیک در جریان 

روند اجرای طرح تحول نظام سالمت قرار گرفتند.
برپای��ه ای��ن گ��زارش، نح��وه اجرای بس��ته های 
خدمات��ی کاهش می��زان پرداختی بیماران بس��تری 
به می��زان ده درصد و ترویج زایم��ان طبیعی، نحوه 
محاسبه هزینه نهایی قابل پرداخت و بازدید از بخش 
ها و تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان ها نیز در 

این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت.
 این گ��زارش حاکیس��ت، در این بررس��ی روند 
اجرای این طرح و مشکالت موجود مورد بررسی 
قرار گرفت و رون��د اج��رای برنام��ه سالم��ت در 

رئیس دانشگاه، در جلسه مورخ 93/3/23 با اشاره 
به اجرای بس��ته خدمت��ی ارتقای هتلین��گ، بر لزوم 

تسریع در روند اجرایی این بسته تاکید کرد.
دبیر ست��اد اجرایی نیز در این نشس��ت ضمن ارائه 
گزارش��ی از بازدید روز گذش��ته بازرسان وزارت 
بهداش��ت و دانشگاه قطب در خصوص بررسی بسته 
ارتق��ای هتلین��گ در تمامی بیمارست��ان های تحت 
پوش��ش دانشگاه، نتایج این بازدید را مثبت ارزیابی 
و همچنین گزارش��ی از اقدامات انجام شده از روند 
اجرایی این برنامه به ویژه ورود اطالعات به پورتال 

را ارائه نمود.
برپایه این گزارش، سایر اعضاء نیز در این جلسات به 
بی��ان نحوه اجرا و ابهامات این برنامه تبادل نظر نمودند 
و ه��ر ک��دام از اعضاء گزارش��ی از چگونگی اجرای 

طرح تحول نظام سالمت در حوزه خود پرداختند.
گفتن��ی است دبی��ران کمیته ستاد اجرای��ی برنامه 

ای��ن بیمارستان ها در وضعیت مطل��وب عنوان و از 
اقدامات مسئولین اجرایی در دانشگاه تقدیر شد.

گفتنی است بس��ته های خدمت��ی کاهش میزان 
پرداخت��ی بیم��اران بس��تری به می��زان ده درصد، 

کاش��ان، معاون توسعه و جمعی از مسئولین دانشگاه 
از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید به عمل 

آوردند.
دکتر مهرداد فرزندی پور افزود: با وجود تنگناهای 
مالی موجود به دلیل وضعیت بحرانی تاسیس��ات این 
بیمارستان به ویژه سیس��تم سرمایش��ی، طی دو سال 
گذش��ته سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل 

اعتبارات دانشگاه برای توسعه و بازسازی آن هزینه 
شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، خواستار 
مساعدت مالی استانداری جهت رفع مشکالت این 
بخش ش��د و افزود:  بازسازی تاسیسات و فاضالب 
بیمارستان ش��هید بهشتی کاش��ان نیازمند 50 میلیارد 

ریال بودجه است.



برگزاری نشست مسئولین امور مالی دانشگاه در راستای اجرای طرح تحول سالمت

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از روند برنامه نظام سالمت در بیمارستان نقوی 

دانشجویان برتر علمی پژوهشی شاهد و ایثارگر دانشگاه تقدیر شدند 

انجام 75 مورد بازدید از روند اجرایی برنامه سالمت در دانشگاه 

اولین جلسه شورای امربه معروف و 
نهی از منکر دانشگاه برگزار شد

تیم های ورزشی دانشجویان پسر در 
المپیاد 93 حضور می یابند
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مسجد دانشگاه می باشد . 
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به ش��رکت در آزم��ون هاي داخل��ی و بین المللی 
کارش��ناسی ارش��د پرستاري وزارت بهداش��ت و 
درم��ان و دانشگاه تربیت م��درس و دانشگاه آزاد 

اسالمی می باشد. 

معرفي سایت

بانك نكات پرستاري 

www.rastineh.ir

سای��ت پزش��کی و مجل��ه سالمت��ی راستینه با 
موضوع��ات » سالمت��ی و زیبای��ی – اطالع��ات 
پزش��کی و داروئ��ی – ط��ب سنت��ی و ابزارهاي 
تناسب اندام » می باش��د که میت��وان با مراجعه به 
ای��ن سایت مطالب مفی��دي را در ای��ن زمینه ها 

بدست آورد. 

معرفي کتاب )کتابخانه نهاد رهبري(

پيشامدها و نشانه هاي آخرالزمان

انتصابات خرداد 1393معرفي کتاب ) کتابخانه پزشکي( 

•آق��ای دکتر رزاق��ی به عنوان عضو ش��ورای 
از  دانش��گاه  فن��اوری  و  پژوهش��ی  تخصص��ی 

تاریخ93/2/31به مدت 2سال
•آقای دکتر محمد علی اطلسی به عنوان مدیر 
گروه آناتومی دانش��گاه از تاریخ93/3/3به مدت 

2سال
•آق��ای دکتر مه��رداد فرزندی پ��ور به عنوان 
رئیس کمیته ماموری��ت و انتقال دانشگاه و آقای 
رض��ا رضایی به عنوان عضو و دبی��ر این کمیته و 
آقای��ان علی کوه��ی و حجت ج��وادی به عنوان 

اعضای این کمیته ازتاریخ93/3/11
آقای دکت��ر همای��ون نادریان به عن��وان عضو 
ش��ورایعالی مرکز تحقیقات علوم تشریح دانشگاه 

از تاریخ93/3/11
•آقای دکترحس��ن حس��نی بافرانی ب��ه عنوان 
عضو تمام وقت مرک��ز تحقیقات تولید سلولهای 

جنسی«گامتوژنزیس« دانشگاه از تاریخ93/3/17
•آق��ای دکتر رضا رزاقی ب��ه عنوان دبیر هیئت 
اجرای��ی جذب اعضای هیئت علم��ی دانشگاه از 

تاریخ93/3/13
•آقای��ان دکت��ر داوود خیرخ��واه ، دکتر رضا 
رزاق��ی و دکت��ر محم��د رضا ش��ریف  و خانمها 
دکت��ر منصوره صمیم��ی ، فاطمه عب��اس زاده و 
افس��انه همتی ب��ه عن��وان اعضای کمیت��ه ترویج 

زایمان طبیعی دانشگاه از تاریخ93/3/17
•آق��ای رضا ک��ردی ب��ه عنوان عض��و کمیته 
اخالق در پژوهشهای زیس��ت پزش��کی دانشگاه 

ازتاریخ93/3/13به مدت یک سال
•خانم ش��هال رفیعی ب��ه عنوان مع��اون درمان 

بیمارستان متینی از تاریخ93/3/26
•آقای دکتر سید محسن رضوی زاده به عنوان 
سرپرست مرکز مطالعات و توسعه  آموزش علوم 

دانشگاه از تاریخ93/3/29 به مدت 2سال

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر 
دانشگاه در سال جاری با حضور رئیس دانشگاه و 
سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 93/3/12 در سالن 

شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر اعراب��ی رئی��س 
دانشگاه در این نشس��ت، با تاکید بر تالش بیشتر 
در راستای احیای فریضه امربه معروف و نهی از 
منکر اظهار امیدواری ک��رد: برگزاری این نوع 
جلس��ات ضمن ایجاد جاذبه در بی��ن کارکنان، 

مثمر ثمر باشد.
حس��ینعلی صادقی دبیر شورای امر به معروف و 
نهی از منکر دانشگاه نیز در این جلسه، ضمن بیان 
دستور جلسه، گزارشی از عملکرد شورای امر به 
معروف و نهی از منکر واحدهای مختلف، همراه 

با پیشنهادات مربوطه را ارائه کرد.
گفتنی اس��ت اعضاء ش��ورای مرک��زی امر به 
مع��روف و نه��ی از منک��ر دانش��گاه نیز ب��ه بیان 
پیشنه��ادات و نقطه نظ��رات خود در ای��ن راستا 

پرداختند.

مع��اون دانشجوی��ی فرهنگی دانش��گاه گفت: 
تیمه��ای ورزش��ی دانشجویان پس��ر دانشگاه در 
المپی��اد ورزش��ی س��ال 93 دانشگاه ه��ای علوم 

پزشکی حضور می یابند.
ب��ه گ��زارش وب دا، دکت��ر طاه��ره مازوچی 
افزود: دانشجویان پس��ر دانشگاه در رش��ته های 
والیبال، تنیس روی میز، بدمینتون، کشتی، ش��نا، 
 تکوان��دو، کارات��ه و دومیدان��ی در ای��ن المپیاد 

شرکت می کنند.
وی، با اش��اره ب��ه برگزاری مس��ابقات ورودی 
یازدهمی��ن المپیاد ورزش��ی دانشجویان پس��ر از 
تاری��خ 8 لغایت 12خ��رداد ماه س��ال جاری در 
خزرآباد ساری تصریح کرد: تیم تنیس روی میز 
دانشگاه با کسب مقام پنجم و تیم دوبل بدمینتون 
با کسب مقام دوم انفرادی این دوره از مسابقات، 
ج��واز حضور در المپیاد ورزش��ی سال جاری را 

کسب نمودند.
دکت��ر مازوچی ادام��ه داد: با توج��ه به حضور 
موفق تیم ه��ای والیبال، کشتی، ش��نا، تکواندو، 
کاراته و دومیدانی در المپیاد سال91، این ش��ش 
تی��م نیز ج��واز حض��ور در المپی��اد 93 را حفظ 

نمودند.
 گفتن��ی اس��ت المپی��اد ورزش��ی 93 پس��ران 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شهریور ماه 

سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

ط��ی مراسم��ی و همزمان ب��ا سال��روز آزادسازی 
خرمشه��ر، ش��ش نف��ر از  دانشجویان برت��ر علمی 

پژوهشی شاهد و ایثارگر دانشگاه تقدیر شدند.
به گ��زارش وب دا، مراسم تقدی��ر از دانشجویان 
برت��ر علمی ش��اهد و ایثارگ��ر دانشگاه ه��ای علوم 
پزش��کی سراسر کشور در سالن همایش های رازی 
تهران برگزار ش��د که در ای��ن مراسم از دانشجویان 
برتر ش��اهد و ایثارگر در مقاطع کارشناسی، دکتری 
و دانشجویان حائز رتبه های برتر آزمون جامع علوم 
پایه و اینترنی تقدیر  گردید.این گزارش حاکیست، 
حج��ت االسالم و المس��لمین ش��هیدی نماینده ولی 
فقیه، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، وزیر بهداشت، جمعی از معاونان وزارت 
بهداشت، دکتر رحیمی مدیر کل دانشجویان شاهد 
و ایثارگ��ر، مدیران ش��اهد و ایثارگ��ر دانشگاه های 
علوم پزش��کی کشور و جمعی از دانشجویان شاهد 

و ایثارگر در این همایش حضور داشتند.

تعهدی، فراهم نمودن مقدمات سیس��تم بهای تمام 
ش��ده خدمات، ساماندهی فرآینده��ای نظام نوین 
مالی، نح��وه پایش عملکرد سیس��تم امور مالی از 
ط��رف وزارت متب��وع، ثبت هزین��ه و درآمدهای 
مراک��ز درمانی طبق کدین��گ جدید تحت عنوان 
برنام��ه خدمات سالم��ت در هدفمن��دی یارانه ها 

اشاره کرد.
این گزارش حاکیس��ت، دو نفر از کارشناسان 
ستادی، ن��رم افزار پویا سامان��ه و نظام نوین مالی 
را ب��ه تفصی��ل توضی��ح و به اهمیت و ش��ناسایی 
 به موق��ع درآمده��ا و هزینه ها در سیس��تم مالی

 پرداختند.
ش��ایان ذکر است همچنین در این جلسه بعضی 
از روسا و مدیران بیمارست��ان ها به بیان مشکالت 
اعتباری این برنامه مل��ی پرداخته و نقطه نظرات و 

دیدگاه های خود را بیان کردند.

نشس��ت مس��ئولین امور مالی در راست��ای اجرای 
ط��رح تح��ول سالمت با حض��ور رئی��س دانشگاه، 
روسای بیمارستان ها، معاونت های ذیربط، مسئولین 
امورمال��ی، مدیران و کارش��ناسان ح��وزه معاونت 
توسعه در سالن ش��هدا ستاد مرکزی روز پنج ش��نبه 

مورخ 93/3/8 برگزار  شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، رئیس دانش��گاه در این 
نشس��ت، با اش��اره به اجرای طرح تحول سالمت 
و اهمی��ت ج��ذب و ش��ناسایی به موق��ع منابع و 
مص��ارف در این طرح، به اهمیت به روز ش��دن 
سیستم پویا سامانه )سجاد( تاکید کرد و خواستار 
ثبت و ضبط دقیق، به موقع و منظم کلیه اطالعات 

مربوطه شد.
دکت��ر اعرابی با تاکی��د بر اهمیت ب��ه روز رسانی 
سیس��تم ه��ای مال��ی در کلی��ه واحدها ب��ه ویژه در 
بیمارست��ان های تحت پوش��ش دانش��گاه و نظارت 

و کنترل هفتگی بر سیس��تم ه��ای مذکور، خواستار 
حمای��ت های کلیه واحدهای بخش��ی و بین بخشی 
بیمارست��ان ها جهت ش��ناسایی به موق��ع هزینه ها و 

درآمدها شد.
دکتر فرزندی پ��ور معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه، نیز در این جلس��ه خواستار ارسال به موقع 
گواه��ی ه��ای انج��ام کار، تکمیل و ارس��ال اسناد 
کارپردازی، واریز به موق��ع تنخواه های دریافتی به 
امور مالی ش��د و بر ش��فاف سازی هزین��ه ها تاکید 

کرد.
سیّد محم��د بهشتی مدیر امور مالی دانشگاه، نیز 
در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش��ی از چگونگی 
و نح��وه اج��رای سیس��تم حس��ابداری تعهدی و 
مزایای این سیس��تم در امور مال��ی کلیه واحدها، 
ب��ه دستورالعمل های ابالغ��ی از طرف مقام عالی 
وزارت در خصوص ارائه روش سیستم حسابداری 

بیش از 2 تن مواد غذایی تاریخ گذشته
 در آران و بیدگل معدوم شد

بی��ش از 2230 کیلوگ��رم مواد غذای��ی و بالغ بر 
5886 قلم م��واد آرایشی بهداش��تی به ارزش 125 
میلی��ون ریال در س��ال 1392 از س��وی بازرسین و 
کارش��ناسان واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت 

و درمان آران و بیدگل جمع آوری و معدوم شد.
به گزارش وب دا، معاون بهداشتی و رئیس مرکز 
بهداشت شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل، 
میزان م��واد غذایی از نوع آش��امیدنی و خوراکی 
معدوم شده را به ترتیب 51 و 49 درصد اعالم کرد 
و اف��زود: بخش عمده مواد آش��امیدنی مواردی از 
قبیل نوشابه ها، آبمیوه ها و شربت و... و مابقی آن 

را لبنیات تشکیل می دهد.
دکتر حسین ریاحی، همچنین تصریح کرد: افزودنی 
ها )انواع س��س ها، آبلیموه سنت��ی و ...( به میزان 46 
درص��د، تنقالت )چیپ��س ، پفک ، مغزه��ا و ...( 16 
درصد، کمپوت و کنسرو )به ویژه اقالم خارجی( 14 
درصد و شیرینی جات )کیک و کلوچه( 10 درصد به 
عنوان بیشترین مواد غذایی معدوم شده است.وی این 
خصوص اظهار داش��ت: عدم توج��ه به ذائقه مصرف 
کننده و ش��رایط آب و هوایی، نامت��وازن بودن میزان 
عرضه و تقاض��ا، دانش ضعیف متصدیان در مدیریت 
خری��د و عرض��ه اقالم غذای��ی به ویژه اق��الم غذایی 
خارج��ی را مهمترین عوامل وجود مواد غذایی تاریخ 

گذشته در عرضه دانست.
مهن��دس علی اعتص��ام، از م��ردم خواس��ت تا در 
هنگام خرید، مواد غذایی را که قابلیت بیشترین زمان 
نگهداری در منزل را داشته باشد تهیه و هنگام خریدن 
مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و آشامیدنی به تاریخ 
تولید و انقضاء مصرف آن توجه نمایند و هنگام خرید 
مواد غذایی آش��امیدنی، آرایشی و بهداشتی به تاریخ 

تولید و انقضای مصرف آن توجه نمایند.

 اگر برگه ارجاع 
از پزشک خانواده 
یا مراکز روستایی 

ارائه شود هزینه 
درمان بیمار به 

میزان  5 درصد 
کاهش می یابد.

معاون درم��ان دانشگاه علوم پزش��کی کاش��ان 
از انجام 75 م��ورد بازدید از رون��د اجرایی برنامه 
سالم��ت در مراک��ز درمان��ی تحت پوش��ش این 
دانش��گاه از نیم��ه دوم اردیبهشت م��اه سال جاری 

تاکنون خبر داد.
دکتر داوود خیرخواه، در گفتگو با وب دا، اظهار 
داشت: در این مدت، همچنین آمار زایمان طبیعی 
در بیمارست��ان های تحت پوش��ش ای��ن دانشگاه 

افزایش یافته است.
دبیر کمیت��ه اجرایی برنامه تح��ول نظام سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ضمن اشاره به تداوم 
نظ��ارت ها در سط��وح مختلف، بر حس��ن اجرای 

رئیس دانشگاه از رون��د اجرایی برنامه تحول نظام 
 سالم��ت در بیمارست��ان نق��وی به ص��ورت سرزده

 بازدید کرد.
ب��ه گزارش وب دا، دکتر اعرابی، در این بازدید به 
بررسی برنامه سیستم ارتقاء خدمات ویزیت پزشکان 
و کلینیک های ویژه پرداخت و اجرای صحیح طرح 
و ارائه مطلوب خدمات در بیمارستان را مورد بررسی 

و ارزیابی قرار داد.
برپای��ه این گ��زارش، بیماران و همراه��ان آنها نیز 
در جری��ان این بازدید با اظه��ار خرسندی از کاهش 
چشمگیر سهم پرداختی بیماران، رضایت کامل خود 

را از اجرای برنامه تحول نظام سالمت بیان نمودند.
گفتن��ی است در ای��ن بازدید صورتحس��اب های 
صادره ب��رای بیماران ترخیص��ی و چگونگی تعامل 

سازمان های بیمه گر نیز مورد بررسی قرار گرفت.

برنام��ه های فعلی و آتی تحول نظام سالمت تاکید 
ک��رد و گفت: اج��رای این طرح یک��ی از اهداف 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی بوده 
ک��ه اجرای آن رضایتمندی عموم مردم را به دنبال 

خواهد داشت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزش��کی کاشان ، با 
بیان اینکه در برنامه تحول نظام سالمت در صورتی 
که به دالیل پزشکی سزارین انجام شود  10 درصد 
هزین��ه جراحی از بیمار اخذ می ش��ود، افزود:  در 
سایر م��وارد اگر برگه ارجاع از پزش��ک خانواده 
یا مراکز روستایی یا کمیته امداد ارائه ش��ود هزینه 

درمان بیمار به میزان  5 درصد کاهش 

م��ی یابد و مابق��ی هزینه درم��ان از سوی دولت 
پرداخت خواهد شد.

دبیر  کمیت��ه اجرایی برنامه تح��ول سالمت در 
دانش��گاه تصری��ح کرد: طرح تح��ول سالمت از 
15 اردیبهش��ت در سراسر کشور آغاز ش��د و در 
مراح��ل اول آن سه برنامه اساسی ب��رای ارتقای 
کیف��ی و کمی خدم��ات درمانی ب��ه مرحله اجرا 
درآمد که ش��امل کاهش پرداخت از جیب مردم 
ب��رای خدمات بس��تری به می��زان 10 درصد کل 
ای��ن هزینه ه��ا، بهبود کیفیت خدم��ات هتلینگ 
بیمارستان��ی و رایگان ش��دن زایم��ان طبیعی در 

مراکز دولتی است.
دکت��ر خیرخ��واه ادام��ه داد: مرحل��ه دوم ای��ن 
برنامه نیز که ش��امل ماندگاری و استقرار پزشکان 
متخص��ص در مناط��ق محروم ب��ود نی��ز در حال 
اجراس��ت و سومی��ن مرحل��ه این طرح نی��ز از 15 
خرداد با آغاز ایجاد کلینیک های سرپایی در همه 
شهرهای کشور برای ارائه خدمات ارزان و با تعرفه 

دولتی به مردم اجرایی می شود.
گفتنی است ش��هروندان می توانند برای کس��ب 
اطالعات بیشت��ر درباره این طرح ب��ا سامانه تلفنی 
1590 یا سامان��ه پیام کوتاه 20001590 و همچنین 
پایگاه اینترنتی برنامه تحول سالمت دانشگاه علوم 
پزش��کی کاش��ان ارتباط برق��رار و پاسخ سواالت 

خود را دریافت کنند.



جلسه هیات اجرایی جذب اعضای 
هیات علمی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات 
علمی در سال جاری با حضور رئیس دانشگاه و 
سایر اعضاء روز سه ش��نبه م��ورخ 93/3/13 در 

سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گ��زارش وب دا، اتخاذ تصمیم در خصوص 
جذب اعض��ای هیات علم��ی جدید ب��ا توجه به 
دهمی��ن فراخوان ج��ذب اعضای هی��ات علمی، 
بررس��ی  تحصیل��ی،  ب��ورس  فراخ��وان  اولی��ن 
درخواس��ت متقاضی��ان انجام تعه��دات قانونی و 
مرور مصوبات جلسه قبل از موضوعات اصلی این 
جلس��ه بود.گفتنی است تصمیم گیری در رابطه با 
فعالیت و جذب اعضای هی��ات علمی دانشگاه و 

اساتید مدعو محور اصلی این کمیته است.

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، مراسم گرامیداشتی در دانشگاه برگزار شد

برگزاری کنفرانس بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان 

برگزاری مراسم چهلمین روز رجعت شهید زیلوچی 
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جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور 
رئی��س دانش��گاه در راست��ای اج��رای 
 کام��ل برنامه تح��ول در نظ��ام سالمت

 برگزار شد.
به گزارش وب دا، در این جلس��ه بر لزوم 
اق��دام جهت جلوگی��ری از ارجاع بیماران 
و همراهان بیماران ب��ه خارج از بیمارستان 
ب��رای تهی��ه دارو و تجهی��زات و همچنین 
انجام آزمای��ش و تصویربرداری )گرافی( 

تاکید شد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت، همچنین در 
ادامه مقرر ش��د کلیه بیمارستان های تحت 
پوش��ش دانشگاه در زمینه اقامت پزش��ک 

مقیم تمهیدات الزم را معمول دارند.
گفتنی است در این جلسه معاون درمان، 
سرپرست و مدیران ش��بکه بهداشت درمان 
آران و بیدگ��ل، روسا و مدیران بیمارستان 

های تابعه دانشگاه حضور داشتند.

 جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها
 با حضور رئیس دانشگاه  علوم پزش��کی 
کاش��ان و سای��ر اعضاء در دفت��ر ریاست 

دانشگاه تشکیل شد.
به گ��زارش وب دا، تایی��د صالحیت 
س��ه نف��ر از داروسازان جه��ت تصدی 
مس��ئولیت فنی داروخانه، صدور مجوز 
تاسی��س س��ه داروخانه در ش��هر نیاسر، 
مس��کن مهر و فاز2ناج��ی آباد موضوع 

این جلسه بود.
براساس این گ��زارش،  بررسی فعالیت 
داروخان��ه های تحت نظ��ر دانشگاه علوم 
ای��ن  موضوع��ات  از  کاش��ان  پزش��کی 

کمیسیون است.

با توج��ه به تالش های صورت گرفته در 
زمینه فعالسازی پایگاه های اطالعاتی مورد 
نیاز پژوهشگران دانشگاه، سه پایگاه جدید 
و مهم در زمینه کتب پزش��کی )تمام متن(، 
همچنی��ن بخش تغذی��ه )Nutrition( و 
بهداش��ت  پایگاه اطالع��ات CABIفعال 

گردبده است.
جه��ت دسترس��ی به ای��ن پای��گاه های 
اطالعاتی به لینک » کتابخانه الکترونیک- 
بانک های اطالعاتی فعال » در وب سایت 

معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه فرمائید.

برگزاری
 جلسه شورای درمان دانشگاه 

جلسه کمیسیون ماده 20 
امور داروخانه ها تشکیل شد

فعال شدن پایگاه های اطالعاتی 
جدید در دانشگاه

به مناسبت چهلمین روز رجعت ش��هید محمد جعفر زیلوچی مراسمی ب��ا حضور رئیس دانشگاه و جمعی از 
مسئولین و کارکنان  روز چهارشنبه مورخ 93/3/7 برگزار شد.

به گزارش وب دا، اخوی ش��هید، دکتر محمد حس��ین زیلوچی ضمن اشاره به اهداف و راه شهدا گفت: 
ام��ر به مع��روف و نهی از منکر از مصادیق اهداف ش��هداست و ملت در انجام  این وظیفه مهم مس��ئولیت 

سنگینی دارند.
این گزارش حاکیس��ت  ش��هید محمد جعفر زیلوچی در تاریخ  49/1/24 در کاش��ان به دنیا آمد و در سن 16 
سالگ��ی به فرمان امام خمین��ی)ره( لبیک گفته و در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت و در عملیات فتح فاو 

در تاریخ 67/1/28 به مقام واالی شهادت نائل شد.
شایان ذکر است این شهید بزرگوار تا سال 1384 مفقود االثر بوده و در سال 1384 خبر شهادت وی از سوی 
بنیاد شهید خبر شهادت به خانواده گرامیشان اعالم شد و پس از 26 سال دقیقاً در روز تولدش خبر یافتن اثری از 
این شهید واالمقام به خانواده اش داده شد و پس از تشییع پیکر پاک این شهید در تاریخ 93/1/27 در آرامگاه 

ابدیش واقع در گلزار شهدای کاشان )دارالسالم( به خاک سپرده شد.
گفتنی است این مراسم به همت دفتر ایثار دانشگاه در نمازخانه ستاد مرکزی برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاش��ان به همراه جمعی از مسئولین از آسایشگاه 
معلولین و جانبازان کاشان مورخ 93/3/22 بازدید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمدحس��ین اعرابی در این بازدید ضمن تکریم مقام جانبازان، از مجاهدت ها 
و رش��ادت های پیروان والیت، حماسه و جانفشانی های این عزیزان طی هشت سال دفاع مقدس، تقدیر و 

تجلیل به عمل آورد.
گفتنی است در این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان  ابراز امیدواری کرد که تهمیدات درمانی 

جهت این عزیزان اجرا شود.

به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره( و قیام خونین 15 خرداد، نشس��ت سیاسی بس��یجیان 
دانشگاه علوم پزش��کی کاش��ان همراه با اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه معاونت بهداشتی این دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش وب دا، حجت االسالم و المسلمین یوسفی در این نشست، در خصوص خصائص مردان خدا 
یا عبادالرحمن که در آیات پایانی سوره لقمان بیان ش��ده، مطالبی را ایراد و نمونه بارز آن را در شخصیت 

و منزلت امام راحل )ره( عنوان کرد.
حجت االسالم و المس��لمین یوسفی، موفقیت دولت و ارادت مردم نس��بت به امام خمینی )ره( را بخاطر 

خالص بودن و عبد شدن ایشان دانست.
این گزارش حاکیس��ت، مرثیه خوانی در رثای حضرت امام خمینی )ره( در پایان این نشس��ت از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.
گفتنی است این نشست به همت پایگاه بسیج حضرت حمزه سیدالشهداء )ع( دانشگاه برگزار شد.

کنفرانس علمی یکروزه بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انس��ان جهت پزشکان مراکز بهداشتی درمانی 
شهری و روستایی، پزشکان بخش خصوصی، کارشناسان بیماری ها و پرستاران در دانشگاه برگزار شد.

به گزارش وب دا، دکتر سیّد علیرضا مروجی معاون بهداش��تی دانشگاه، هدف از برگزاری این کنفرانس را 
بیان اهداف، برنامه ها و همچنین آش��نایی گروه هدف با جدیدتری��ن دستورالعمل های کشوری بیماری های 
زئون��وز و نظام مراقبت از این بیماری ها عنوان کرد.ش��ایان ذکر است در ای��ن کنفرانس اساتید گروه عفونی 
دانش��گاه ب��ه تشریح، اپیدمیولوژی، اهمیت و اهداف نظام مراقبت از بیماری های مشترک بین انس��ان و حیوان 

همچون بیماری سالک، حیوان گزیدگی و هاری، تب مالت،    CCHFو کیست هیداتیک پرداختند.

ب��ه مناسب��ت س��وم خ��رداد سال��روز آزادسازی 
خرمشهر، مراسم گرامیداش��تی در دانشگاه با حضور 
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی 
درمان��ی کاش��ان، جمع��ی از مس��ئولین و کارکنان 

بسیجی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا، سرهن��گ رحمان��ی در این 
مراسم ضمن تبریک سال��روز آزاد سازی خرمشهر 
و فرارسی��دن 27 رج��ب عی��د مبعث و  ه��م چنین 
تسلیت فرارسیدن ش��هادت هفتمین پیشوای شیعیان 
امام موس��ی کاظم )ع( به بیان کلی��ات دفاع مقدس 

پرداخت.
وی، با اش��اره به اینکه حفظ تاری��خ دفاع مقدس 
مهم ترین مسئولیت امروز همه است، گفت: تحریف 
ارزش ه��ای دف��اع مقدس و کمرن��گ و بی ارزش 
نشان دادن موفقیت های ایران اسالمی این مسئولیت 

را دو چندان می کند.
رحمان��ی، با اش��اره به ت��الش دش��من در سبک 
جل��وه دادن رش��ادت های رزمندگان به نس��ل های 
آین��ده افزود: برگ��زاری این بزرگداش��ت ها زمینه 
ساز یادآوری رسالت و مس��ئولیت ما در برابر شهدا، 

جانبازان و ایثارگران است.
وی تصریح کرد: انقالب اسالمی ایران در مقطعی 
در جهان به وقوع پیوست که جهان دارای دو بلوک 
غرب و ش��رق یا ب��ه عبارتی تفکرات لیبرالیس��تی و 
مارکسیسم بود که این دو جریان فکری جهان را بین 
خود تقس��یم کرده و با یک تئ��وری خاص به دنبال 

گسترش حوزه استعماری خود بودند.
سرهن��گ رحمانی، با بیان اینک��ه پیروزی انقالب 
ای��ن دو گفتم��ان را به هم ریخ��ت و حکومتشان را 
زیر سوال برد، یادآور ش��د: دش��من فهمید که رهبر 
انقالب حضرت امام خمینی )ره( دارای ایدئولوژی، 
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طرح، برنامه و آرمان کلی و به دنبال ایجاد حکومت 
اسالمی است و انقالب بساط آنها را به خطر خواهد 
انداخت بنابراین دست به کار ش��دند ابتدا محاصره 
سیاس��ی، سپ��س محاص��ره اقتص��ادی و در ادامه به 
دنبال به راه انداختن آش��وب های داخلی در کشور 
بودن��د اما انقالب اسالمی در برابر همه این تهدیدها 

مقاومت کرد.
 وی، در ادام��ه به ابعاد جنگ ع��راق علیه ایران و 
عل��ت انتخاب صدام به عن��وان سردمدار این جنگ 
پرداخ��ت و پی��روزی انق��الب اسالم��ی را حاصل 
ت��وکل و ایمان به خ��دا و از جان گذش��تگی های 

دالوردمردان ایران اسالمی دانست.
سرهنگ رحمان��ی، در پایان بر حفظ ارزش��های 
انق��الب اسالمی تاکید و تصری��ح کرد: هیچ سندی 
بهتر از دفاع مقدس نیست فتح خرمشهر یک معجزه 

بود و برگ��زاری این گونه مراسم ه��ا یادآوری یوم 
اهلل اس��ت و نباید بگذاریم فرهن��گ دفاع مقدس از 

بین برود.
فرمانده پای��گاه برادارن حضرت حمزه سیدالشهدا 
)ع( نیز در این خصوص اظهار داشت: سوم خرداد نه 
تنها از نظر آزادس��ازی بلکه از نظر نحوه آزادسازی 
خرمشه��ر الگویی پربار و مه��م برای تمام ملت های 
جه��ان اس��ت، زیرا رزمندگ��ان اس��الم در عملیات 
بی��ت المقدس نه تنها برتری فیزیکی نداش��تند، بلکه 
ش��رایط زمین و جغرافیای منطقه نیز اجازه برتری را 

از نیروهای ایرانی گرفته بود.
علیرض��ا کاش��انی ن��ژاد، ب��ا بیان برخی رش��ادت 
ه��ا و ایثارگری ه��ای رزمندگان اس��الم در جریان 
آزادس��ازی خرمشه��ر، اف��زود: سوم خ��رداد نوعی 
هویت را برای ملت ایران ایجاد کرد و ما این هویت 

را مدیون ش��هدای این مرز و 
بوم هستیم.

ک��رد:  تصری��ح  وی 
رزمندگان اسالم با رش��ادت 
گذش��تگی  خ��ود  از  و  ه��ا 
هایش��ان در جبه��ه های حق 
ائتالف  علیه باط��ل، در برابر 
بر  ات��کاء  با  نانوش��ته جهانی 
خدا و روحیه ایثار و شهادت، 
قدرت پوش��الی دش��منان را 
در ه��م کوبیدند و استقالل و 
آزادی کشور را با شایستگی 

تمام حفظ کردند.
ش��ایان ذک��ر اس��ت مراسم 
آزادس��ازی  گرامیداش��ت 
خرمشه��ر روز ش��نبه م��ورخ 
اقام��ه نماز  با  93/3/3 هم��راه 
جماعت ظهر و عصر به همت 
پایگاه بس��یج حض��رت حمزه 
سیدالشه��داء )ع( و حض��رت 
نمازخان��ه  در  )س(  زین��ب 
ستاد مرکزی دانش��گاه  علوم 
بهداشتی  و خدمات  پزش��کی 

درمانی کاشان برگزار شد.
همین  ب��ه  اس��ت  گفتن��ی 
مناسبت، مراسم گرامیداشتی 
در ش��بکه بهداشت و درمان 
آران و بیدگ��ل ب��ا حض��ور 
بس��یجیان پای��گاه امام سجاد 
ش��بکه  ای��ن  کوث��ر  و  )ع( 

برگزار شد.


