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کاشان دارای
تنها بانک نگهداری جنین
منطقه شمال اصفهان
2

سال هفدهم .شماره  .128آذر و دی 1391

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

استکبار ستیزی و ظلم ستیزی از دستاوردهای  16آذر بود

مسئول فنی مرکز دیالیز
اخوان:کاشان نیازمند اتاق
عمل پیوند کلیه است

آیین گرامیداشت
روز دانشجو در دانشگاه برگزار شد
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انجام موفق عمل جراحی
بای پس عروق کرونر به
همراه عمل بنتال
12

 89درصد مبتالیان به ایدز
در منطقه کاشان ،معتادان
تزریقی هستند
4

ثبت نام حدود  207هزار
شهروند منطقه کاشان در
سامانه سالمت ایرانیان
9

با اجرای مانور زلزله در
کاشان دانشگاه توانمندیهای
خود را به نمایش گذاشت
7

مصرف غذاهای شیرین خطر
بروز سرطان سرویکس را 33
درصد افزایش می دهد
11

رشد  100درصدی چاپ مقاالت علمی سطح یک دانشگاه

نشست شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان برگزار شد

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رشد  100درصدی چاپ مقاالت علمی پژوهشی سطح یک
دانشگاه سال در سال  90خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر غالمعلی حمیدی در نشس��ت خبری به مناس��بت هفته پژوه��ش در گفت وگو با
خبرنگاران اظهار داشت :تعداد طرح های تحقیقاتی نیز در این سال  54درصد افزایش یافته است.
وی با اش��اره به افزایش  36درصدی بودجه مصوب طرح های تحقیقاتی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان در
سال جاری نسبت به سال قبل گفت :عالوه بر این ،دانشگاه مکلف است  1تا  2درصد از بودجه خود را به غیر
از ردیف یک و شش به پژوهش اختصاص دهد.
وی تصریح کرد :در  9ماه نخست سال جاری  108طرح تحقیقاتی علمی و پژوهشی در این دانشگاه مصوب
شده که کل مبلغ مصوب برای این طرح ها شش میلیارد و  500میلیون ریال است.
وی با اش��اره به افزایش طرح های تحقیقاتی این مدت نسبت به سال گذشته که  102طرح بوده است ،تاکید
کرد :مبلغ طرح های تحقیقاتی سال  90اعتباری بالغ بر  5میلیارد و  500میلیون ریال بوده است.
معاون پژوهشی دانشگاه ،انعقاد تفاهم نامه با صنایع ،مراکز تحقیقاتی ،دانشگاههای داخل و خارج از کشور،
جذب دانش��جو مقطع دکتری تخصصی پژوهش��ی با گرای��ش های علوم اعصاب ،بیولوژی س��لولی ملکولی،
سلولهای بنیادی و تروما ،تامین بودجه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاه ،گسترش مراکز تحقیقاتی،
انتش��ار مجالت انگلیس��ی زبان و اخذ رتبه علمی پژوهشی برای این مجالت را از جمله موفقیت ها دانشگاه در
زمینه گسترش تحقیقات و رشد علمی و فناوری برشمرد.
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نشس��ت شورای س�لامت و امنیت غذایی شهرستان کاش��ان با حضور اعضاء در سالن ش��هداء ستاد مرکزی
دانش��گاه برگزار ش��د.به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این نشست با اشاره به حضور
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مناسبت گرامیداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه گفت :کسب مجوز
راه اندازی دانش��کده های دندان پزش��کی به صورت قطعی و پذیرش دانشجو در رشته دندان پزشکی در سال
جاری از جمله برکات سفر دکتر دستجردی به کاشان می باشد.
دکتر محمد حسین اعرابی ،راه اندازی این دو دانشکده را زمینه ساز ارائه خدمات تخصصی سالمت در این
راستا در منطقه کاشان عنوان کرد.
وی ،اجرای برنامه های جامع دیابت شهری ،سالمت روان ،پیشگیری و درمان سوء مصرف الکل ،مراقبتهای
روان در دوران بارداری و  ...را از جمله طرح های کشوری بیان کرد که دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این
طرح ها به عنوان دانشگاه پایلوت انتخاب شده است.
دکتر اعرابی با اشاره به موفقیت های این دانشگاه در اجرای این برنامه ها و رضایت وزارت بهداشت در این
زمینه تصریح کرد :همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان یکی از عوامل این موفقیت می باشد.
وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد با حمایت و تعامل کلیه دستگاههای اجرایی ،بهترین خدمت
رسانی در راستای ارتقای سالمت به مردم منطقه صورت پذیرد.
معاون سیاس��ی اجتماعی فرماندار ویژه شهرس��تان کاش��ان نیز در این نشست گفت :شورای سالمت و امنیت
غذایی ،عالی ترین مرجع سالمت می باشد چرا که متولی سالمت جامعه است.
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چهارصدمین عمل موفق جراحی قلب باز انجام شد
از زمان راه اندازی
مرک��ز قل��ب ام��ام
علی (ع) بیمارس��تان
بهش��تی شهید کاشان
طی دو سال گذشته،
چهارصدمی��ن عمل
موف��ق جراحی قلب
باز انجام شد.
به گزارش وب دا،
رئی��س بخش جراحی
قل��ب مرک��ز ف��وق
تخصص��ی قل��ب و ع��روق ام��ام عل��ی (ع) مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی کاشان با اعالم این مطلب در
جمع خبرنگاران گفت :جراحی قلب باز انجام ش��ده
در این مرکز ش��امل بای پس عروق کرونر ،جراحی
دریچه قلب ،بیم��اران مادرزادی و جراحی مربوط به
پارگی آئورت بوده است.
وی اظهار داش��ت :از میان  400عمل جراحی قلب
ب��از انجام ش��ده  63درصد به آقای��ان و  37درصد به
خانم ها اختصاص داشته است.
دکتر محمد صادق پور عباس��ی با اش��اره به اینکه
عوارض پس از عمل جراحی در مرکز قلب و عروق
امام عل��ی (ع) نزدیک به صفر اس��ت ،افزود :میزان
م��رگ و میر بعد از عمل جراح��ی نیز در این مرکز
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آیین گرامیداشت روز دانشجو با حضور جمعی از
مسئولین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
روز سه شنبه مورخ  91/9/21در آمفی تئاتر مرکزی
دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان در این آیین ضمن
تبریک  16آذر ماه روز دانش��جو اظهار داشت :امید
است شما عزیزان به عنوان آینده سازان با بهره گیری
موثر از روزهای دانش��جویی ،آینده پرباری را برای
ایران اسالمی رقم بزنید.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ب��ا تاکید بر ضرورت
تام��ل و تدب��ر در جنبش دانش��جویی و فلس��فه این
روز اف��زود :کودتای  28مرداد  1332و بازگش��ایی
دانشگاهها در مهر ماه آن سال زمینه ساز اتفاقات 16
آذر ماه سال  1332بود.
رئیس دانش��گاه ،تش��کیل نظام اس�لامی و داشتن
کش��وری مس��تقل را به عنوان هدف دانشجویان در
آن روز بیان کرد.
وی از دانش��جویان خواس��ت تا با شناخت ،تدبیر
و تام��ل در آن روز ،رس��التی را که ب��ر عهده دارند
به بهترین ش��کل ممکن انجام دهند تا همانگونه که
ما امروز به عملکرد دانش��جویان خود در دوره قبل
افتخار می کنیم ،آین��دگان نیز در مورد ما به خوبی
قض��اوت کنند و مای��ه مباهات و افتخار نس��ل های
بعدی را فراهم نماییم.
رئیس دانش��گاه ،سرمایه گذاری برای رشد علمی
دانش��جویان را از جمله اولویت های نخست کشور
عنوان کرد و اذعان داش��ت :پرورش دانشجویان با
تعهد ،تخصص ،تذهیب و دانش زمینه ساز آینده ای
روشن برای مملکت و نظام اسالمی است.
دکترمحمدحس��ین اعرابی با اشاره به مشکالت
و محدودیته��ای اقتص��ادی فعلی کش��ور تصریح
کرد :مسئولین دانشگاه علی رغم این محدودیتها،
س��رمایه گذاری برای این نس��ل فرهیخت��ه را در
اولویت کاری خود ق��رار داده اند چون در آینده
ارائه خدمات س�لامت به جامعه بر عهده این قشر
فرهیخته خواهد بود.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،سپری کردن بهترین
ساعات زندگی خود با دانشجویان را جزء بزرگترین
افتخارات برشمرد.
گفتنی اس��ت در پایان مراس��م با اهداء لوح تقدیر
و هدایایی به رس��م یادبود از دانشجویان برتر علمی،
فرهنگی و ورزشی دانشگاه تجلیل شد.

رونمایی از پورتال قلب سالم دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نیز در ح��دود یک
درصد اس��ت که از
پیشرفته ترین مراکز
قل��ب دنی��ا پایین تر
می باشد.
ب��ه گفت��ه وی،
براساس آمار جهانی
میزان مرگ و میر بعد
از عمل جراحی قلب
ب��از در دنیا در حدود
سه درصد است.
دکت��ر محمد صادق پورعباس��ی با اش��اره به اینکه
ش��ایع ترین بیم��اری قلب��ی عروقی در ح��ال حاضر
گرفتگی عروق اس��ت ،یادآور شد 90 :درصد اعمال
این مرکز عمل بای پس عروق کرونر می باشد .
وی همچنین عمل جراحی بنتال را از مشکل ترین و
پیچیده ترین اعمال قلب دانست و ادامه داد :این عمل
نیز تاکنون در این مرکز با موفقیت انجام شده است.
رئیس بخش جراحی قلب باز مرکز فوق تخصصی
قلب وعروق امام علی(ع) بیمارس��تان ش��هید بهشتی
کاشان تصریح کرد :این مرکز دارای  26تخت فعال
است که تمامی تختهای این مرکز مجهز به مانیتور
و سیستم مانیتورینگ است.
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رونمایی از پورتال
قلب س��الم دانشگاه
عل��وم پزش��کی
کاشان طی مراسمی
ب��ا حض��ور رئی��س
دانش��گاه ،جمعی از
مسئولین و اصحاب
رسانه این شهرستان
صورت گرفت.
رئیس دانشگاه در
این مراس��م با اشاره
به لزوم گس��ترش و غنی س��ازی طرح پیش��گیری از
بیماریهای قلبی عروقی ،بر ضرورت اس��تفاده از توان
علمی تمامی گروههای آموزشی دانشگاه تاکید کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ،این ط��رح را گامی
بزرگ در راس��تای افزایش و ارتقا س��طح س�لامت
جامعه عنوان کرد و خواس��تار دسترس��ی س��ریع و
رایگان آحاد مردم به این پورتال شد.
وی به تاثیر رس��انه ه��ا در ارتقاء فرهنگ س�لامت
جامعه اش��اره کرد و خواس��تار انعکاس مطالب علمی
مندرج در پورتال قلب سالم دانشگاه در این راستا شد.
دکتر اعرابی با اشاره به مس��ئولیت خطیر دانشگاه
علوم پزشکی به عنوان متولی سالمت جامعه گفت:
بایس��تی در این راستا از پتانس��یل ها و ظرفیت های

تمام��ی م��ردم و
دستگاه های اجرایی
استفاده کرد.
رئی��س دانش��گاه
توج��ه وی��ژه ب��ه
بحثه��ای عملیاتی و
اجرای��ی را در کنار
مباح��ث تئ��وری
ضروری دانست.
حجت االس�لام و
المس��لمین علیرض��ا
ش��اه فض��ل ،مس��ئول نه��اد نمایندگی مق��ام معظم
رهب��ری در دانش��گاه نیز در این نشس��ت با تاکید بر
انتش��ار مطالب این پورتال در قالب چند زبان اذعان
داشت :برای این کار می توان از ظرفیت های علمی
دانش��جویان خارجی استفاده کرد و تبلیغ و گسترش
آموزه های اسالم را از مزایای آن برشمرد.
دکتر حس��ن الماس��ی ،نیز در این جلس��ه با اشاره
به اینک��ه بیماری های قلبی عروقی س��الیان طوالنی
به عن��وان اولین عامل مرگ و میر ش��ناخته ش��ده،
اظهار داش��ت :در زمینه درمان اقدامات گسترده ای
صورت گرفته اما در زمینه پیش��گیری اقدام موثری
انجام نشده بود.
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 10تا  16آذر ماه
هفته اطالع رسانی ایدز
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
عزیزاله اعتصام
تاريخ تولد1312 :
تاريخ بازنشستگي:
1374
آخرين سمت شغلي:
مس��ئول اداره بازرسی
دانشگاه
آخرين مدرك تحصيلي:
دکترای پزشکی عمومی
سوابق اجرايي:
 پزشک مسئول درمانگاه های جوشقان استرک وآران و بیدگل
 پزشک درمانگاه های گالبچی ،سلطان میر احمد اوای��ل انقالب به عنوان پزش��ک کمکی به مدتش��ش م��اه در درمانگاه س��پاه و همکاری ب��ا جهاد به
صورت پزشک سیار
 خدم��ت در پزش��کی قانون��ی و نی��روی انتظامیراهنمایی رانندگی به مدت چند سال
 دو دوره عضویت در سازمان نظام پزشکی پزشک معتمد دانشگاه عضو کمیسیون حوزه وظیفه عمومی و داراییخاطره:
در مقابل مس��ئولیتهای مختلفی که داشتم مخصوصا
در س��مت بازرس��ی دانش��گاه  ،پزش��کی قانونی نظام
پزش��کی و حوزه وظیفه عمومی همیشه دعایم این بود
که حقی از مردم ضایع نشود و در حد امکان تالش می
ک��ردم و بحمدا ..به خیر و خوبی گذش��ت و به یاد آن
خاطره ها خوشحالم .

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
محمدرضا دماوندي
تاريخ تولد1341:
سال استخدام1365:
آخرین مدرك
تحصيلي:
كارشناس حسابداري
عنوان ايثارگري:
رزمنده
مدت خدمت درجبهه 24 :ماه
سوابق كاري:
 مسئول امور مالی بيمارستان متيني از خرداد  90تاکنون مسئول امور مالي معاونت بهداشتي ،دانشكده پزشكي،بيمارستان اخوان  ،بيمارستان بهشتي ،زايشگاه شبيه خواني
 ،معاونت غذا و دارو طی سالهای  76لغایت 90
 نماینده رئیس دانش��گاه در هیئت مدیره کلینیکویژه دانشکده پزشکی از سال 68تا 74
 بنيانگذار سيستم مالي دانش��گاهاز ابتداي تشكيلدانشكده پزشكي -سال 65
 پيگي��ري اجرای نظ��ام نوين مالي بيمارس��تان دردانشگاه علوم پزشکی کاشان -سال 67
خاطره:
س��اعت  12ش��ب از پست جهت اس��تراحت به سنگر
رفتم ،بعد از نيم س��اعت احس��اس سنگيني كردم .دست
كشيدم و شن و خاك را احساس كردم  .فانوس خاموش
بود بعد از اذان صبح كه بيدار ش��دم آس��مان پيدا شد ه
و روشنايي روز را در س��نگر ديدم  .وقتي بررسي كردم
متوجه شدم که گودالي به ابعاد  3*4متر در قسمت بيرون
ايجاد شده و موج انفجار باعث خرابي سنگر شده بود.

پیام تسلیت
درود و رحمت خدا به روح عزيـزان سفركرده
به جوار حضرت حق

خانواده محترم زیلوچیان كه در غم از دست
دادن همکارمان خانم اکرم س��ادات زیلوچیان به
سوگ نشسته ايد.
خانواده محترم علی حاجی آرانی كه در غم از
دس��ت دادن همکارمان محمد علی حاجی آرانی
به سوگ نشسته ايد.
همكاران ارجمند:
آقایان مسعود محسنی ،حسین غالمپور،جالل
واحدپور،غالمرض�ا محمدزاده و خانمها خواجه ای
و ن�زادی كه در غ��م از دس��ت دادن پــــدر به

سوگ نشسته ايد.

آقای�ان مرتض�ی ،محم�د و احس�ان صالح�ی ،
دکتر س�عید مهاجری  ،محمد خبازی،حس�ین
حالجی ،غالمحس�ین عب�اس زادهكه در غم از

دست دادن مادر به سوگ نشسته ايد.
آق�ای دکتر علی اکبر طاهریان كه در غم از
دست دادن فرزند به سوگ نشسته ايد.
آقای�ان جعفر و عباس س�بزیکار كه در غم از
دست دادن برادر به سوگ نشسته ايد.
آقایان دکتر سید احمد حسینی ،محسن مخلصی
زاده ،حمیدرض�ا مقابل  ،حس�ین بلغ�د  ،مصطفی
گلیاس�یان  ،فرهاد مرادی و خانم س�بزیکاریان كه

در غم از دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته ايد.

روابط عمومي دانشگاه درگذشت عزيزانتان را تسليت

ع�رض نموده،از درگاه خداوند منّان براي آن مرحومان
آمرزش و براي شما صبر و شكيبايي مسئلت دارد.
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ادامه از صفحه1

چهارصدمین عمل موفق جراحی قلب باز انجام شد

ادامه از صفحه1

نشست شورای سالمت و امنیت
غذایی شهرستان کاشان برگزار شد

محمد رضوان نژاد در خصوص مطالب مطرح ش��ده
این نشس��ت ،موضوعاتی چون سرکشی از چاله زباله،
گالب گیری س��نتی ،اتالف حیوان��ات ناقل بیماری،
تلفن گویا ش��هرداری جهت مردم برای اطالع رسانی
از مناطق آلوده ،پیش��گیری از کش��تار دام در معابر و
خیابانها به صورت مستمر ،فرهنگ سازی جهت اتخاذ
تدابیر الزم در زمینه پیشگیری از مرگ و میر کودکان،
حفاظت از منابع آب و تهدید آن ،توزیع شیر مصنوعی
به جای شیرمادر و  ...سخنانی را ایراد کرد.

وی با بیان اینکه کلیه اعمال جراحی قلب باز به
جزء اعمال جراحی اطفال درمرکز فوق تخصصی
قلب و عروق امام علی(ع) بیمارستان شهید بهشتی
کاش��ان انجام می ش��ود ،اظهار داشت :شرایط به
گونهای فراهم ش��ده است تا دیگر نیازی به اعزام
بیماران به تهران و اصفهان نباشد.
رئیس بخش جراحی قلب مرکز فوق تخصصی
قلب و ع��روق امام علی (ع) مجتمع بیمارس��تانی
شهید بهشتی کاش��ان میانگین انتظار بیماران قلبی
برای انج��ام عمل جراحی در ای��ن مرکز را یک
هفته عنوان کرد.
به گفته دکتر پورعباس��ی ،ای��ن مرکز عالوه بر
خدماتدهی به بیماران قلبی شهرس��تان کاش��ان،
بیم��اران قلب��ی از شهرس��تانهای آران و بیدگل،
نطنز،دلیجان ،محالت ،اردس��تان ،بادرود و اراک
و همچنین اس��تانهای لرس��تان ،کرمانشاه و حتی
خوزستان را نیزپذیرش کرده است.
وی ،می��زان هزینه اعمال جراحی قلب را در این

بیمارستان براساس تعرفه دولتی بیان و تاکید کرد:
این هزینه حتی نس��بت به بعض��ی از مراکز دولتی
پایین تر است.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی کاشان نیز
در این مراس��م فعالیت تی��م جراحی قلب باز را از
لحاظ کیفی و کمی ممتاز دانست.
دکت��ر داود خیرخواه گفت :ای��ن مرکز بیماران
پرخطر و ریس��ک پذی��ر را جهت انج��ام اعمال
جراحی قلب باز به راحتی پذیرش می کند.
مدیرمجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی کاشان
نیز در این نشس��ت خبری گف��ت :مرکز قلب امام
علی (ع) این بیمارس��تان ب��ا جدیدترین تجهیزات
اس��تاندارد و به روز دنیا و تیم مجرب و با س��ابقه
جراح��ی در  30بهمن ماه  1389ب��ا حضور وزیر
بهداش��ت ،درمان وآموزش پزش��کی راه اندازی
ش��د و پس از حضور دکتر پورعباس��ی در تیرماه
سال  1390فعالیت مستمر خود را آغاز کرد.
دکتر س��ید احمد حس��ینی افزود :ای��ن مرکز با

شبانه روزی شدن خود آمادگی کامل در پذیرش
بیماران از استانهای همجوار و شهرستانهای آران
و بی��دگل ،اردس��تان ،نطن��ز ،ب��ادرود ،دلیجان و
محالت را دارد.
وی با اش��اره به اینکه مجتمع بیمارس��تانی شهید
بهش��تی کاش��ان به عنوان تنها بیمارس��تان جنرال
منطق��ه قم تا اصفهان اس��ت ،اف��زود :انواع اعمال
جراحی قلب باز ،آنژیوگرافی و آنژیوپالستی در
مرکز تخصصی قلب امام علی (ع) این بیمارستان
انجام می شود.
وی اظه��ار داش��ت :مرک��ز تخصص��ی قل��ب امام
علی (ع) مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی کاشان با
مشارکت خیّرین سالمت راه اندازی شده است.
دکتر سید احمد حس��ینی ضمن اشاره به اینکه اتاق
عم��ل دوم بخش های جراحی قلب باز و آنژیوگرافی
نی��از به تجهیزات و امکانات جه��ت راه اندازی دارد،
خواس��تار اطالع رس��انی رس��انه ها به مردم و خیّرین
سالمت برای جلب مشارکت خیّرین در این راستا شد.

کاشان دارای تنها بانک نگهداری جنین منطقه شمال اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کاش��ان دارای تنها بانک نگهداری جنین و اس��پرم
منطقه شمال استان اصفهان است.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س مرک��ز ب��اروری و
ناباروری دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در جمع
خبرنگاران با اش��اره به نگهداری جنی��ن  25نفر در
تانک ازت (مایع مخصوص نگهداری جنین و اسپرم
این مرک��ز در دمای منف��ی  180درجه) گفت :طی
سه سال اخیر ۵۰،نوزاد در مرکز باروری و ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی متولد شده اند.
وی ضمن اشاره به فعالیت رسمی مرکز باروری و
ناباروری دانشگاه در سال 1388جهت درمان نازایی
در شهرستان تصریح کرد :استاندارد جهانی موفقیت
درمانی مراکز ب��اروری و ناباروری  30تا  35درصد
اس��ت و بر اس��اس آمار ،میزان موفقی��ت حاملگی
مراجعین مرکز باروری و ناباروری این دانش��گاه 25
تا  28درصد در سال گذشته ثبت شده است.
وی ،متوس��ط س��االنه مراجعه به آزمایش��گاه این
مرک��ز را  350نفر ذکر و خاطرنش��ان ک��رد :از این
تع��داد مراجعهکننده  60تا  70نفر وارد دوره درمان
میشوند.
دکتر نیکزاد با اش��اره به اینکه بهترین سن بچه دار
ش��دن  35 – 20سالگی اس��ت ،ادامه داد :در مرکز
باروری و ناباوری مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی
کاش��ان  70تا  80درصد از مشکالت ناباوری افراد
برطرف میش��ود و  20تا  30درصد مابقی مربوط به
مسائل ژنتیکی است.
به گفته رئیس مرکز باروری و ناباروری دانشگاه
علوم پزش��کی کاش��ان ،این مرکز جه��ت درمان
نازایی با روش تلقیح اس��پرم به داخل رحم ()IUI
از س��ال  85تاسیس ش��د و فعالیت خود را از سال
 88ب��ا دیگر روش��های نوین نازای��ی از جمله لقاح
آزمایش��گاهی ( ،)IVFتزریق مس��تقیم اس��پرم به
داخل تخمک ( ،)ICSIانجماد اس��پرم ،تخمک و
جنین ادامه داده است.
وی با اش��اره ب��ه دیگر روش های درم��ان نازایی
از جمله اهدای اس��پرم ،جنین ،رح��م اجاره ای (در
بعضی شرایط خاص با اجازه و فتوای مجتهد) و کار
انتخاب جنس��یت و تشخیص سالمت ژنتیکی که در
معدود مراکز کش��ور انجام می ش��ود ،یادآور شد:
استفاده از این روش ها در مرکز باروری و ناباروری
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیازمند راه اندازی

دفتر حقوقی مستقل و فعال در مرکز و برطرف شدن
موانع شرعی و قانونی آن است.
ب��ه گفته وی ،کار انتخاب جنس��یت و تش��خیص
س�لامت ژنتیک��ی نیز ب��ه منظ��ور اط�لاع از وجود
جنینهای سالم و مشاهده اختالالت ژنتیکی در آنها،

رئیس مرکز ب��اروری و ناباروری دانش��گاه علوم
پزش��کی کاشان در پایان خواستار حمایت و کمک
خیرین س�لامت شهرس��تان برای احداث ساختمانی
جدید با امکانات و تجهیزات به روز شد.
شایان ذکر است از نظر سازمان بهداشت جهانی

مانور مدیریت بحران و پدافند

غیرعامل در بیمارستان نقوی اجرا شد

مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان
نقوی کاشان روز پنج شنبه مورخ  91/9/2اجرا شد.
ب��ه گزارش وب دا ،این مانور به صورت میدانی با
هدف ایجاد آمادگی بیش��تر برای مقابله با حوادث،
اتفاقات و مس��ائل اضط��راری غیر مس��لح و کنترل
آنها ،مش��خص کردن نقاط ضع��ف برنامهریزیها،
ایج��اد هماهنگی بیش��تر و درک بهت��ر از نقشها و
مس��ئولیتها ،همچنین برآورد کم��ی و کیفی منابع
موجود ،بهرهگیری از تجهیزات فیزیکی جدید و به
روز و سنجش آمادگی بیمارستان نقوی در مقابل با
این حوادث انجام گردید.
این مانور با حضور رئیس دانش��گاه ،معاون درمان
و جمعی از مدیران دانشگاه و شهرستان برگزار شد.
الزم به ذکر اس��ت آموزش های الزم جهت مانور
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از س��ال  1385در
سه سطح مدیران ارشد ،مدیران میانی و کارکنان در
دانشگاه انجام ش��ده اس��ت.مانور مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل به معنی انجام اقداماتی جهت مقابله
با اتفاقات و مسائل اضطراری غیر مسلح از قبیل سیل،
زلزله ،مس��موم شدن آب آشامیدنی و  ، ...هماهنگی
فعالیتها و اس��تفاده حداکثر از منابع در کوتاهترین
زمان ممکن در راستای پیش بینی خسارات ،صدمات
و تلفات ،طبقه بندی و اولویت گذاری آن می باشد.

تشکیل جلسه کمیته نظام نوین بیمارستانها
جلسه کمیته نظام نوین بیمارستان ها با حضور رئیس
دانش��گاه ،معاون توس��عه و س��ایر اعضاء روز سه شنبه
مورخ  91/9/7در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،تصمیم گیری در زمینه ش��یوه
پرداخت کارانه پرس��نل بیمارس��تانی واحدهای تابعه
دانشگاه از موضوعات مورد بررسی این جلسه بود.

برگزاری کمیته تخصیص منابع و اعتبارات
مس��تلزم خرید دس��تگاه این کار با قیمتی بیش از 3
میلیارد ریال اس��ت که حمایت و مش��ارکت خیرین
کاشانی را در زمینه تهیه آن می طلبد.
دکت��ر نیک��زاد خاطرنش��ان کرد :اولی��ن کودک
آزمایش��گاهی این مرکز در س��ال  88فرزند پسری
با نام ابوالفضل اس��ت و یک��ی از جالب ترین مورد
بارداری درمان موفق بانوی  45س��اله کاشانی است
ک��ه پ��س از  18س��ال نازایی ب��ا وجود اس��تفاده از
درمانهای مختل��ف و مراجعه به مراکز یزد ،تهران و
اصفه��ان در این مرکز نتیجه مثبت گرفت و در حال
حاضر شش ماهه باردار است.
وی هزینه درمان های بارداری در مرکز باروری و
ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کاشان را در مقایسه
با دیگر مراکز کشور در پیشرفته ترین روش درمانی
(تزریق اس��پرم) به غیر از هزینه های تهیه دارو برای
مراجعه کننده حدود  10میلی��ون ریال و پایین تر از
هزینه های در یافتی مراکز پیشرفته کشور عنوان کرد
و گفت :این در حالی است که هزینه های دانشگاه و
مرکز برای انجام این کار بسیار سنگین و باالست.

بیس��ت و دومین جلس��ه کمیت��ه تخصی��ص منابع و
اعتبارات دانش��گاه با حضور رئیس دانش��گاه ،معاون
توسعه و س��ایر اعضاء روز سه شنبه مورخ  91/9/7در
دفتر ریاست دانش��گاه برگزار شد.به گزارش وب دا،
در این جلس��ه ضمن بررس��ی گزارش تخصیص های
ابالغی  9ماهه سال جاری ،در مورد پرداخت مطالبات
پرسنلی دانشگاه تصمیمات الزم اتخاذ شد.

جلسه هیات نظارت بر تشکلهای دانشگاه
اگر زوجین بعد از گذش��ت یک س��ال از ازدواج
در صورت عدم استفاده از وسایل پیشگیری بچه دار
نش��وند ،نابارور نامیده می شوند و آمار جهانی نشان
می ده��د  15 – 10درصد زوجین نابارور هس��تند و
حتماً باید به مراکز باروری و ناباروری مراجعه کنند.
گفتنی اس��ت ای��ن مرک��ز در طبق��ه دوم مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی کاشان دایر است.

جلس��ه هیات نظارت بر تش��کل های دانشگاه با
حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه
مورخ  91/10/6در دفتر ریاس��ت تش��کیل ش��د.به
گزارش وب دا ،بحث و گفتگو در زمینه انتخابات
«تش��کل جامعه اس�لامی» از موضوعات اصلی این
جلس��ه بود.گفتنی اس��ت نظارت بر س��خنرانی ها،
اس��اس نامه ه��ا و چگونگ��ی برگ��زاری انتخابات
تش��کل های مختلف دانشگاه از جمله فعالیت های
هیات نظارت بر تشکل ها است.

3

حيات
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

کاشان نیازمند اتاق عمل پیوند کلیه است

اخبار کوتاه شبکه بهداشت و درمان
آران و بیدگل:
برگزاری کارگاه آموزشی سبا
(سالمت بانوان ایرانی)
کارگاه آموزشی سبا (س�لامت بانوان ایرانی)
در تاری��خ  91/9/7ب��رای به��ورزان خان��ه های
بهداشت برگزار شد.

برپایی نمایشگاه کتاب

همزمان با بزرگداش��ت هفته بس��یج نمایشگاه
کتاب و نرم افزارهای مذهبی و اسالمی در شبکه
بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد.

برگزاری همایش دیابت در منطقه
ابوزیدآباد

همایش دیابت با همت پرس��نل مرکز بهداشتی
درمانی ابوزیدآباد و واحد مب��ارزه با بیماریهای
شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل در شهر
ابوزید آباد برگزار شد.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز
جهانی داوطلب

ب��ه مناس��بت روز جهان��ی داوطل��ب مراس��م
گرامیداش��تی در مراکز بهداشتی درمانی شهری
و روستایی شهرستان آران و بیدگل برگزار شد .

برگزاری مانور زلزله در بیمارستان
شهید رجایی
ب��ه منظ��ور آمادگی ه��ر چه بیش��تر پرس��نل
بیمارستان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
جهت مقابل��ه با بالی��ای طبیعی ،مان��ور زلزله با
همکاری این ش��بکه و هالل احمر شهرستان در
بیمارستان شهید رجایی برگزار شد.

ارتقاء سیستم زنجیره سرد
دکت��ر غفاری ،کارش��ناس مس��ئول واح��د مبارزه
ب��ا بیماریه��ا اظهار داش��ت :با توجه ب��ه اهمیت بحث
واکسیناس��یون و ریش��ه کنی بیماریهای واگیردار در
نظام مراقبت از بیماریها ،سیستم زنجیره سرد شهرستان
آران و بیدگل مجهز به امکانات و لوازم جدید شد.

مس��ئول فنی مرک��ز دیالی��ز بیمارس��تان اخوان
کاش��ان ،اتاق عمل را تنها نیاز این شهرستان برای
انجام عمل پیوند کلیه عنوان کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر علیرضا س��لیمانی
در جمع خبرن��گاران گفت :مرک��ز بخش دیالیز
بیمارستان اخوان شهرستان کاشان تمامی امکانات
الزم را ب��رای انجام پیوند کلی��ه در اختیار دارد و
تنها نیاز به یک اتاق عمل و بخش پیوند دارد.
وی اف��زود :در حال حاضر تمامی اقدامات الزم
برای انجام پیوند کلیه در شهرس��تان کاشان انجام
میش��ود و بیماران فقط برای انجام پیوند کلیه به
بیمارستان های تهران اعزام میشوند.
این مس��ئول ،انجام عمل جراح��ی پیوند کلیه را
یکی از آس��انترین پیوندها اعالم و تصریح کرد:
در عمل جراحی پیوند کلی��ه فقط یک عضو آن
هم زیر پوست در حفره قدامی لگن بیمار گذاشته
میش��ود و این عمل در رده آسانترین پیوندهای
دنی��ا قرار میگیرد بنابراین ما میتوانیم پیوند کلیه
را در شهرستان کاشان به راحتی انجام دهیم.
دکتر سلیمانی یادآور شد :مرکز دیالیز شهرستان
کاش��ان در کش��ور تنها مرکزی اس��ت که بیمار
هپاتیت ندارد و از بخش��ی با عن��وان بخش ایزوله
اس��تفاده نمیکند که این امر نش��ان دهنده توجه
و مراقبته��ای خاصی اس��ت ک��ه در این مرکز
صورت میگیرد.
وی همچنین از احداث بیمارستان آیتا ...یثربی
(ره) در مجتمع ش��هید بهشتی کاش��ان خبر داد و
اظهار داش��ت :این بیمارس��تان وی��ژه بیماریهای
خاص نظی��ر هموفیل��ی ،تاالس��می ،رادیوتراپی،
سرطانی ،بیماران پیوند کلیه و دیالیز است.
دکتر س��لیمانی خاطرنش��ان کرد :انتظار میرود
با تخصی��ص اعتب��ارات و حمایت مس��ئوالن در
آین��دهای نزدیک ب��ا بهرهبرداری از بیمارس��تان
خیرس��از آیتا ...یثربی(ره) کار عمل پیوند کلیه
نیز در این بیمارستان انجام شود.
ف��وق تخص��ص کلیه دانش��گاه در ادامه نس��بت
ادامه از صفحه 1

Rhonda K.Yantiss,MD
USA:SPRINGER,2010

این کتاب در مورد
اخت�لاالت روده و
گوارش می باش��د و
به س��واالت جراحان
آسیب ش��ناس پاسخ
می دهد .همچنین در
مورد س��رطانهای کولون و متاستاز آن و بیماریهای
نواحی مقعد و آپاندیس اطالعات مختصر و مفیدی
را ارائه می دهد.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
حماسه تلخ  -روايتي متفاوت از انتخابات 88

بیم��اران دیالیزی و پیوند کلیه در جهان را  50به 50
اع�لام کرد و افزود :در حالی در کش��ور ایران 22
هزار بیمار دیالیزی وجود دارد که نسبت گیرندگان
پیوند کلیه بیشتر از بیماران دیالیزی است.
دکتر سلیمانی ،انجام رایگان عمل پیوند و ارائه
مراقب��ت های بع��د از پیوند در کش��ور ،همراهی
خانوادهه��ا و اهداکنندگان کلی��ه را از مهمترین
عوام��ل افزای��ش پیوند کلیه نس��بت ب��ه بیماران
دیالیزی در کشور دانست.
مس��ئول فنی دیالیز بیمارس��تان اخوان کاش��ان
همچنی��ن تمایل نداش��تن مردم نس��بت ب��ه اهداء
اعض��ای بس��تگان خود ک��ه دچار م��رگ مغزی
ش��دهاند و عضوی��ت در بان��ک اه��دای اعضا را
یکی از مش��کالت پیش رو در ای��ن حوزه عنوان
و تصریح کرد :هر فرد مرگ مغزی شده میتواند
 12نفر را به زندگی عادی برگرداند.
دکت��ر س��لیمانی در ادام��ه بیم��اری کلیوی را
عارضهای بدون درد و عالمت خاصی دانس��ت و
ادامه داد :رعایت مسائل بهداشتی ،چکاپ سالیانه،
عدم س��وء مصرف داروه��ا به ویژه مس��کنها و

آنتیبیوتیکه��ا و ع��دم اس��تفاده م��داوم از آب
تصفی��ه از مهمترین عوامل پیش��گیری از بیماری
کلیوی است.
وی در عی��ن ح��ال از فش��ار خ��ون ،ضعف و
بیحال��ی ،ورم و کمخون��ی را از جمل��ه عالئ��م
بروز بیماری کلیوی اعالم کرد و اذعان داش��ت:
گرچه فشار خون خود به عنوان یک نوع بیماری
محسوب میشود اما یکی از عالئم بیماری کلیوی
نیز به شمار میرود.
این فوق تخص��ص کلیه ،اطالع��ات مردمی از
بیماریهای قلبی و عروقی را بیش از بیماری های
کلیوی دانس��ت و بر اطالعرسانی برای پیشگیری
از این نوع بیماری تأکید کرد.
دکتر س��لیمانی با اش��اره به رفتار پیشگیرانه در
گذش��ته برای مقابله با بیماریهای کلیوی یادآور
ش��د :در گذش��ته بر خالف امروز به س��نتهای
خود پایبند بودند و اس��تفاده از میوه و سبزیجات،
حبوبات و لبنیات که مانع از بروز انواع بیماری از
جمله کلیوی میشود را جزء عادات روزانه خود
قرار میدادند.

نويسنده  :سيد امير سياح

بي تردي��د انتخابات
رياس��ت جمه��وري
دهم كه در س��ال 88
برگزار ش��د ،يكي از
مهمترين وقايع تاریخ
انقالب اسالمي است.
انتخاباتي كه هم در
ش��روع و مقدمات آن
متف��اوت بود  ،هم در پايان و آثار آن همچنان نورد
بحث و گفتگوي صاحبنظران و رسانه هاي داخلي و
خارجي قرار دارد .دامنه اين انتخابات به رخدادهاي
تلخ��ي انجاميد كه برخ��ي از آن به عنوان (كودتاي
مخملي)( ،فتنه)و (اقدام به براندازي نظام جمهوري
اسالمي )ياد كردند .تحليل ابعاد مختلف اين رويداد
بي نظير مي تواند به بصيرت و روشنگري نسل جوان
امروز و آينده كمك شاياني نمايد.
انتخاب��ات  88سرش��ار از آموزه ه��ا و عبرت ها
،ريزش و رويش ها بود.
اي��ن كتاب ش��امل  26فص��ل جذاب ب��وده و در
آنها به مس��ائلي همچون فضاسازي سياسي منتهي به
انتخابات سال  ،88ورود شيخ اصالحات ،ترديدهاي
سيد ،مستند هاي تلويزيوني ،مناظره ها و شب هايي
كه ته��ران نمي خوابي��د ،نصيح��ت و اتمام حجت
،مردادماه و شهريورماه تلخ ،عاشوراي سبز و جنبش
سبز در آخرين ايستگاه  ،پرداخته شده است.
اين مجموعه از س��ري انتش��ارات موسسه جام جم
بوده و در مجموعه كتابخانه هاي نهاد رهبري دانشگاه
جهت مطالعه عالقمندان در دسترس مي باشد.

معرفي سايت
www.sagepub.com

دانش��گاه نیز در این مراس��م اذعان داش��ت :این
پورتال در راس��تای اط�لاع رس��انی علمی برای
گروههای هدف طراحی شده است.
مرتض��ی ن��ادی در ادام��ه در مورد س��اختار و
امکانات این پورتال سخنانی را ایراد کرد.
ش��ایان ذکر است بیان گزارشی از پیشرفت طرح
پیش��گیری از بیم��اری های قلبی عروقی توس��ط

معاونت بهداشتی به عنوان مجری طرح در دانشگاه
از دیگر برنامه های این نشست بود.گفتنی است هر
یک از اعضای هیات علم��ی فعال در این طرح به
بیان پیشنهاداتی در این زمینه پرداختند.
آدرس پورتال قلب دانشگاه به آدرس Heart.
 kaums.ac.irاس��ت ک��ه در ص��ورت تغییر،
آدرس آن متعاقباً اعالم خواهد شد.

آغاز طرح نهضت قرآن آموزی ویژه کارکنان دانشگاه
مرحل��ه اول نهضت قرآن آم��وزی با برگزاری
کالس های آم��وزش روخوان��ی ،روانخوانی و
تجوی��د قرآن کری��م ویژه کارکنان دانش��گاه در
واحدهای مختلف دانشگاه آغاز شد.
به گزارش وب دا ،معاون دانش��جویی فرهنگی
دانشگاه با اشاره به این مطلب در خصوص اهداف
این برنامه اظهار داشت :طرح نهضت قرآنآموزی
در راس��تای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر
ل��زوم ارتقا دانش قرآنی برگزار ش��ده و هدف از
آن تقویت انس با قرآن ،توس��عه فرهنگ و سواد
قرآن��ی کارکن��ان در راس��تای اجرای��ی نمودن
فرمایش مقام معظم رهبری است.
دکتر طاهره مازوچی گفت :در این دوره 870
نفر از کارکنان دانش��گاه شامل  493نفر خانم
و  377نفر آقا ش��رکت نم��وده که در مجموع

Frozen section library :Appendix,
Colon and Anus
Nicole C.Panarelli,MD

رونمایی از پورتال قلب سالم دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مبتکر و بنیانگ��ذار طرح پیش��گیری از بیماری
های قلبی عروقی دانش��گاه با بیان اینکه پیشگیری
از طری��ق آموزش امکان پذیر اس��ت ،افزود :این
ِ
آم��وزش پیش��گیری موثر بوده و
ط��رح در زمینه
دانشگاه علوم پزش��کی بهترین گزینه برای انجام
این طرح اس��ت ،چرا که در زمینه اطالع رس��انی
مورد وثوق جامعه می باشد.
دکت��ر الماس��ی ،آموزش ب��ه زنان خان��ه دار را از
عوامل موثر بر س�لامت خانواده برش��مرد و تصریح
کرد :با راه اندازی پورتال قلب سالم دانشگاه ،اطالع
رسانی به جامعه در این راستا ،کشوری می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه نیز در این مراسم با اشاره
به اینکه سبک زندگی یکی از عوامل تعیین کننده
سالمت اس��ت ،گفت 50 :درصد عوامل مرتبط با
سالمت به سبک زندگی افراد اختصاص دارد.
دکترس��ید علیرضا مروجی با اش��اره به اجرای
طرح پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی برای
اولین بار توس��ط دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
اف��زود :این طرح با هدف آموزش به  60هزار زن
خانه دار منطقه کاش��ان آغاز شد.وی ،راه اندازی
پورت��ال قلب دانش��گاه را نمون��ه ای از همکاری
متقابل گروههای اجرایی و آموزشی عنوان کرد.
سرپرس��ت مرکز آم��ار و ف��ن آوری اطالعات

معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

مشتمل بر  222جلسه و  21کالس است.
وی افزود :دوره روخوانی و تجوید در  12جلسه
 ،با  44امتیاز و دوره تجوید در  6جلسه با  16امتیاز
برای کلیه پرسنل رش��ته های درمانی ،بهداشتی و
اداری برگزار می ش��ود که از روز ش��نبه  11آذر
لغایت پایان اسفند ماه سال جاری ادامه دارد.
وی تصریح کرد :ب��ا برنامه ریزی به عمل آمده
جهت رفاه حال کارکنان ،کالس های آموزش��ی
در ساعات پیش��نهادی از سوی مسئولین و رابطین
آموزشی واحدها در هشت حوزه مختلف دانشگاه
که دارای امکانات مناسب برای تشکیل کالس ها
هستند برگزار می شود.
وی اذعان داشت :در این مرحله با بهره گیری از
اساتید و قاریان ممتاز کشور و شهرستان شرکت -
کنندگان با اصول مقدماتی روخوانی ،روانخوانی

و تجوید صحیح کالم وحی آشنا می شوند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه یادآور شد:
این دوره با همت معاونت دانش��جویی فرهنگی و
با همکاری جامعه القران کاش��ان برگزار ش��ده و
در پای��ان دوره از س��وی جامعه القران کاش��ان و
واحد آموزش ضمن خدمت دانش��گاه به شرکت -
کنندگان گواهی دوره مربوطه اعطا می گردد.
دکت��ر مازوچ��ی در خاتمه ضمن اب��راز امیدواری
برای اینکه برگزاری و تداوم این دوره ها باعث انس
هر چه بیشتر کارکنان با کتاب آسمانی اسالم ،ترویج
و بس��ط فرهنگ قرآن و ایجاد زمینه برای جلب آنها
به علوم قرآنی ش��ود از تالش و همکاری مس��ئولین
و رابطین آموزش��ی واحدها و همچنین اساتید قرآنی
شهرستان تش��کر و قدردانی کرد و خواستار ادامه و
تقویت این همکاری ها شد.

یک��ی از قویتری��ن پایگاه ه��ای اطالعاتی در
ح��وزه های مختلف از قبیل علوم اجتماعی ،علوم
انس��انی ،علوم پزشکی و بهداشتی ،علوم زیستی و
مهندسی است که از طریق نشانی مستقیم http://
 online.sagepub.comقابل اس��تفاده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ب��رای اس��تفاده از پایگاه
فوق و دریافت متن کامل مقاالت ،الزم اس��ت تا
کارب��ران محترم پس از ورود به صفحه اصلی این
پایگاه به نش��انی فوق ،از طریق لینک Register
 Hereدر س��مت راس��ت باالی صفحه ،ابتدا در
ای��ن پای��گاه ثبت نام ک��رده و یک ن��ام کاربری
( )usernameو کلم��ه عب��ور ()password
برای خود اختصاص دهند و برای هر بار اس��تفاده
ب��ه کمک ای��ن نام کارب��ری و کلمه عب��ور وارد
ش��ده ( )sign inو به جس��تجوی مقاالت مورد
نی��از خویش بپردازن��د .از ویژگیهای این پایگاه
میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 مش��تمل بر بی��ش از  250000مقال��ه از 500ژورنال تماماً بازبینی شده
 دسترسی به آرشیو تا سال 1999 ژورناله��ا و مق��االت بی��ش از  225انجم��نتخصصی علمی و دانش��گاه كه توس��ط SAGE
منتشر میگردد؛
  273ژورن��ال در Journal Citation )2008(®Reportsرتبهبن��دی ش��دهاند؛ ک��ه
در موضوع��ات ذی��ل ج��زء  20ژورن��ال برت��ر
میباش��ند :مدیریت و بازرگانی ،علوم اجتماعی،
عل��وم سیاس��ی ،تاری��خ و فلس��فه ،کتاب��داری و
اطالعرس��انی ،علوم تربیتی و آم��وزش ،جغرافیا،
ارتباطات ،جهانگردی و هتلداری ،روانشناسی،
دندانپزشکی ،پرستاری ،پزشکی ورزشی؛
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

انتصابات آذر و دی ماه 1391
•آقای��ان دکترغالمعل��ی حمی��دی ،دکت��ر
محمود س�لامی  ،دکت��ر اژدر حی��دری ،دکتر
مه��دی نورالدین��ی ،دکتر ابوالفض��ل ارجمند و
خانم دکت��ر اعظم مصداقی نیا ب��ه عنوان عضو
مرکز تحقیق��ات فیزیولوژی دانش��گاه از تاریخ
 91/10/27به مدت یکسال دیگر
•آقای��ان دکت��ر همایون نادری��ان ،دکتر علی
اکب��ر طاهری��ان ،دکتر حس��ین هوش��یار ،دکتر
حس��ین نیک��زاد ،دکتر محم��د علی اطلس��ی ،
دکتر ابوالفضل اعظمی طام��ه ،دکتر حمیدرضا
بنفش��ه و خانمه��ا دکتر طاه��ره مازوچی ،دکتر
رض��وان منیری ،دکتر خامه چیان به عنوان عضو
مرکز تحقیقات علوم تش��ریح دانشگاه از تاریخ
 91/10/27به مدت یکسال دیگر
• آقایان علیرضا کاش��انی نژاد و رضا رضایی
به عنوان عضو کمیس��یون تحول اداری از تاریخ
 91/10/9به مدت دو سال
• آقای دکتر محمود س�لامی به عنوان دبیر
و عض��و کمیته تبیین و ترویج اقتصاد مقاومتی
دانش��گاه و آقایان حجت االسالم و المسلمین
علیرضا ش��اه فضل ،دکتر مهرداد فرزندی پور
 ،دکتر غالمعلی حمیدی و خانم دکتر طاهره
مازوچی به عن��وان اعضاء این کمیته از تاریخ
91/10/1
• آقای دکتر یاس��ر حمیدی��ان به عنوان مدیر
گروه رادیولوژی دانش��گاه از تاریخ 91/10/20
به مدت دوسال
• خان��م دکتر رضوان منیری ب��ه عنوان مدیر
گروه میک��روب و ایمنی شناس��ی دانش��گاه از
تاریخ  91/10/1به مدت دو سال دیگر
• آقای��ان دکت��ر عباس ارج به عن��وان رئیس
هیئت اجرایی انتخابات نظام پزش��کی کاشان و
دکتر جواد الماس��ی به عن��وان دبیر این هیئت از
تاریخ 91/9/26
• آقای دکتر احمد یگانه مقدم به عنوان مدیر
گروه گ��وش ،حل��ق و بینی دانش��گاه از تاریخ
 91/10/1به مدت دو سال دیگر
• آقایان سید رضا سجادی و مرتضی نادی به
عنوان عض��و کمیته طرح تکری��م ارباب رجوع
دانشگاه از تاریخ 91/10/10
• خان��م دکتر زه��را چیت س��ازیان به عنوان
مدیر گروه داخلی دانشگاه از تاریخ 91/10/11
به مدت دو سال
• آقای حجت االس�لام والمسلمین علیرضا
ش��اه فضل به عنوان رئیس و عضو کمیس��یون
تخصص��ی هئی��ت ممی��زه بررس��ی و تعیی��ن
امتی��ازات فرهنگی ،تربیت��ی اجتماعی اعضای
هیئ��ت علم��ی دانش��گاه و خانم دکت��ر طاهره
مازوچی ب��ه عنوان دبیر و عضو و آقایان دکتر
محمود س�لامی و دکتر احمد طالبیان به عنوان
عضو این کمیس��یون از تاری��خ  91/10/20به
مدت یکسال
•آق��ای دکتر غالمرضا خس��روی ب��ه عنوان
مدیر گروه جراحی تخصصی دانشگاه از تاریخ
 91/10/25به مدت دوسال
•آقای دکت��ر مجتبی صحت ب��ه عنوان مدیر
گ��روه پزش��کی اجتماع��ی دانش��گاه از تاریخ
 91/10/21به مدت دو سال
•آقایان دکتر س��ید محمد حسین مکی ،دکتر
داوود خیرخ��واه ،دکت��ر دولتی ،دکت��ر مهرداد
حسین پور ،دکتر حاجی جعفری ،دکترعظیمی،
دکترقیوم��ی ،دکترعبدالرض��ا ش��الچی و خانم
دکت��ر مینایی به عنوان اعضاء کمیته دانش��گاهی
بانک خون از تاریخ 91/9/5
•آقایان دکتر داوود خیرخواه و دکتر مهرداد
فرزندی پور به عنوان اعضاء هئیت عالی نظارت
در ط��رح نظام نوی��ن اداره امور بیمارس��تانها از
تاریخ  91/9/10به مدت یکسال
•آقای دکت��ر مهرداد فرزندی پ��ور به عنوان
عض��و کمیته تخصیص منابع دانش��گاه از تاریخ
91/9/10
• آقای��ان دکتر ابوالفضل ش��جاعی و مجتبی
آم��رزش و خان��م دکتر ش��کوه س��ربلوکی به
عنوان کارش��ناس حوزه اورژانس تیم ارزشیابی
بیمارس��تانهای دانش��گاه از تاری��خ  91/9/11به
مدت دوسال
• آق��ای مرتض��ی عبدالوند به عن��وان دبیر و
عضو هیئت دانش��گاهی کرسیهای آزاد اندیشی
دانش��گاه وآقایان حجت االس�لام و المس��لمین
شاه فضل ،حجت االس�لام و المسلمین یوسفی،
دکت��ر صف��اری ،محمدعلی پورعط��ار ،محمد
جهاندار و پیم��ان خامه چی به عنوان اعضاء این
هیئت از تاریخ 91/9/23
• دکتر س��ید محمد حس��ین مکی ب��ه عنوان
رئی��س هیئت اجرای��ی انتخابات نظام پزش��کی
شهرستان آران و بیدگل از تاریخ 91/9/26
• آقای افش��ار به عن��وان عضو کمیت��ه تبیین
و تروی��ج اقتص��اد مقاومت��ی دانش��گاه از تاریخ
91/9/26
• خانم دکتر طاه��ره مازوچی به عنوان عضو
ورئیس هیئت دانشگاهی کرسیهای آزاد اندیشی
دانشگاه از تاریخ 91/9/23
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 89درصد مبتالیان به ایدز در منطقه کاشان ،معتادان تزریقی هستند

معاون بهداشتی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان گفت 89 :درصد مبتالیان به ایدز در
منطقه کاشان را معتادان تزریقی تشکیل می دهند.
به گزارش وب دا ،دکتر س��یدعلیرضا مروجی در
نشس��ت کمیته راهبردی ایدز کاشان گفت :تاکنون
 95بیم��ار مبت�لا به وی��روس ای��دز ( )HIVدر این
شهرستان شناسایی شده اند که از آغاز پیدایش این
بیماری در شهرستان  12نفر از آنها جان باخته اند.
وی افزود :پنج درصد از مبتالیان به این بیماری در

شهرس��تان کاشان را زنان و  95درصد آنان را مردان
تشکیل می دهند.
وی تصری��ح ک��رد :با توج��ه به برآورد س��ازمان
بهداش��ت جهانی ،افراد آلوده و مبتال به این بیماری
چهار برابر آمار رسمی است و بر این اساس احتمال
می رود  351نفر در این شهرس��تان مبتال به ویروس
ایدز ( )HIVباشند.
دکتر مروجی به موج س��وم انتق��ال این بیماری از
راه آمیزش جنس��ی اش��اره و تصریح ک��رد :اهداف

کمیته راهبردی ایدز آموزش و اطالع رس��انی برای
شناسایی ،آموزش و توانمندسازی گروههای هدف
به ویژه جوانان ،دانشجویان و دانش آموزان است.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان بر
لزوم همکاری تمامی انجمن های دولتی و غیر دولتی
و عموم مردم در برنامه های پیش��گیری و کنترل این
بیماری در بین مردم و نهادینه کردن آن تاکیدکرد.
به گفت��ه وی ،انگ و تبعیض ،محروم ماندن از کار و
تحصیل و معاشرت با دیگران و رواج باورهای نادرست
در مورد این بیماری در جامعه باعث پنهان ماندن ایدز و
عدم پیگیری بیماری توسط بیماران می شود.
دکت��ر مروجی ،خاطر نش��ان ک��رد :در ح��ال حاضر به
دلیل کنترل کامل و ش��دید در مورد فرآورده های خونی
هیچگونه مشکلی وجود ندارد اما در روش انتقال تزریقی،
آمیزش و انتقال از مادر آلوده به جنین همچنان مشکالتی
وج��ود دارد.وی گف��ت :با توجه به هزینه زی��اد داروها و
درم��ان بیم��اران متبال به وی��روس ،HIVمرکز مش��اوره
بیماریه��ای رفت��اری و مراکز بهداش��تی درمانی کاش��ان
اقدامات درمان��ی را به صورت محرمان��ه و رایگان انجام
میدهند.گفتنی اس��ت دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراکز
بهداشتی درمانی آران و بیدگل را نیز تحت پوشش دارد.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری و
در کش��ور ما برای اهمیت دادن بیشتر به این بیماری
مهل��ک و اطالع رس��انی عم��وم م��ردم ،از دهم تا
ش��انزدهم آذر ماه هر سال ‹هفته اطالع رسانی ایدز›
نامگذاری شده است.

 3700کاشانی آموزش احیاء قلبی ریوی را فرا می گیرند
مس��ئول مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت3700 :
کاشانی تا پایان سال جاری آموزش های احیاء قلبی
ریوی پایه و پیشرفته ( )CPRرا فرا می گیرند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر ابوالفضل ش��جاعی با
اش��اره به اینکه  1200نف��ر از این تعداد را پرس��نل
بخش درمانی شهرس��تان کاشان تشکیل داده است،
گف��ت :این افراد آم��وزش های احی��اء قلبی ریوی
پیش��رفته طبق قرارداد پروت��کل(  )AHA 2010را
فراگرفته اند و مابقی نیز تا پایان س��ال آموزش های
احیاء قلبی ریوی پایه را تکمیل می کنند.
وی اف��زود :ح��دود  90درصد از ای��ن  1200نفر،
پرس��نل دانش��گاه (پرس��تاران ،پزش��کان) و مابقی
پرس��نل درمانی بخش خصوصی (بیمارستان میالد،
سازمان تامین اجتماعی و دفاتر پرستاری خصوصی
شهرستان کاشان) می باشند.
وی ،آم��وزش و ب��از آموزی احی��ای قلبی ریوی
پیش��رفته به پرس��نل درمانی شهرس��تان را از اهداف
برگزاری این دوره های آموزشی عنوان کرد.
ب��ه گفت��ه وی ،گذراندن دوره احی��اء قلبی ریوی
پیش��رفته جهت ارتقاء س��طح علمی و عملی پرسنل
درمان��ی شهرس��تان و اعتب��ار بخش��ی بیمارس��تانها
ضروری می باشد.
دکتر ش��جاعی با اش��اره به اینک��ه کارگاه CPR
پیشرفته هر س��اله با همکاری دفتر پرستاری معاونت
درمان و واحد آموزش مجتمع بیمارس��تانی ش��هید
بهشتی برگزار می شود ،یادآور شد :کارگاه تئوری
و عمل��ی احیاء قلبی ری��وی پیش��رفته ،دارای امتیاز

آموزش ضمن خدمت بوده و فراگیران این دوره پس
از ط��ی مرحله تئوری و کاربردی کردن آموخته های
خود الزم است به مدت چهار شیفت کاری وارد تیم
احیاء قلبی ریوی مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی
کاشان شده و نمره قبولی را کسب کنند.

فوریت های پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آمادگی الزم ب��رای برگزاری کالس��های همگانی
احیا به تمامی کارکنان دس��تگاه ه��ای اجرایی این
شهرستان دارد.
الزم به ذکر اس��ت آموزش احیاء قلبی ریوی پایه

وی ،همچنی��ن آم��وزش همگانی احی��اء (CPR
پای��ه) را از دیگر اهداف مهم این مرکز برش��مرد و
ادام��ه داد :بیش از  14هزار نفر از همش��هریان عزیز
از س��ال  85تاکنون در این دوره ها شرکت کرده و
آموزشهای الزمه را فرا گرفته اند.
وی در پایان تاکید کرد :مرکز مدیریت حوادث و

از اردیبهشت ماه سال  1385تاکنون همزمان با دیگر
مراکز فوریتهای پزش��کی کشور به صورت رایگان
ب��ا اولویت کارکنان ادارات ام��دادی (پلیس ،آتش
نش��انی ،هالل احمر ،بهزیس��تی) و احیاء قلبی ریوی
پیش��رفته به طور مستمر از س��ال  89تاکنون در حال
اجرا می باشد.

واالمقام محمد گلیاسیان

رئیس دانش��گاه به هم��راه مس��ئول دفتر امور
ایثارگ��ران و چند ت��ن از کارکنان دانش��گاه از
خانواده ش��هید محمد گلیاس��یان پ��در مصطفی
گلیاسیان کارمند دانشگاه دیدار کردند.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین اعرابی در
این دیدار ضمن تش��کر و قدردانی از این خانواده
اظهار داش��ت :جامعه ایران اس�لامی همیشه به این
دالورم��ردان مدیون اس��ت و روحیه باالی ش��ما
خانواده معظم شهدا بزرگترین درس برای ماست.
الزم بذکر اس��ت ش��هید محمد گلیاس��یان در
سال  1342در کاشان چشم به جهان گشود و در
س��ن  23سالگی پس از حدود  4سال حضور در
جبهه ،در عملیات کربالی  ،5منطقه ش��لمچه از
ناحیه س��ر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به
لقاء ا ...پیوست و در تاریخ  22بهمن سال 1365
تشیع و به خاک سپرده شد.
همچنی��ن به پاس ارج نهادن به مقام واالی این
ش��هید بزرگوار لوح تقدیری به خانواده ایش��ان
اهدا شد.

دیدار رئیس دانشگاه ازخانواده
روان شاد جانجانی
رئیس دانش��گاه به هم��راه مس��ئول دفتر امور
ایثارگ��ران و جمع��ی از کارکنان به مناس��بت
درگذش��ت جانب��از س��رافراز حس��ن جانجانی
کارمند دانش��گاه ،از خانواده این عزیز از دست
رفته دیدار کردند.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین اعرابی
در این دیدار ضمن عرض تس��لیت ،این مصیبت
را امتح��ان الهی دانس��ت و از ایزد منان برای آن
مرح��وم آمرزش و رحمت و ب��رای بازماندگان
صبر جمیل و بقای عمر آرزو نمود.
گفتنی اس��ت مرحوم حسن جانجانی در زمان
خدم��ت مق��دس س��ربازی در جبه��ه های حق
علیه باطل در اثر اصابت ترکش از ناحیه ش��کم
مجروح و یک کلیه خود را از دست داد.
ایشان در ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و
بیدگل مش��غول به خدمت بوده و در اثر سانحه
تصادف دار فانی را وداع گفتند.
ش��ایان ذکر است همچنین به پاس ارج نهادن
به خدمات ایش��ان در دانشگاه و جبهه های حق
علیه باطل لوح تقدیری ب��ه خانواده این جانباز
گرانقدر اهدا شد.

اهداء اعضاء بدن پنجمین بیمار مرگ
مغزی در کاشان طی سال جاری

کارگاه خبرنویسی ویژه رابطین روابط عمومی دانشگاه برگزار شد
کارگاه خبرنویس��ی وی��ژه رابطی��ن رواب��ط
عمومی روز دوشنبه مورخ  91/10/18با حضور
دبیرِخانه مطبوعات و خبرگزاری استان اصفهان
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،منص��ور گلن��اری در ای��ن
کارگاه با اش��اره به ضرورت آش��نایی اولیه مدیران
دس��تگاههای اجرایی با فعالیت های خبری و رسانه
ای گفت :روابط عمومی س��ازمان ها ضمن رعایت
اصول آن س��ازمان ،بایستی اصول اطالع رسانی نیز
را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه اخبار به ظاهر تلخ ،نتایج و عواقب
خوبی را برای س��ازمان و دس��تگاه به هم��راه دارد،
خواس��تار برگزاری جلس��ه توجیهی ب��رای مدیران
دستگاه ها در راستای آش��نایی با اصول خبرنویسی
جهت اطالع رسانی موثرتر شد.
معاون دانشجویی فرهنگی نیز در این کارگاه با اشاره
ب��ه فرمایش مقام معظم رهبری در م��ورد وظیفه مدیران
دس��تگاههای اجرای��ی در زمینه اطالع رس��انی ،وظیفه
اصحاب رسانه را در این زمینه خطیر و مهم عنوان کرد.
دکتر طاهر مازوچی ،آگاهی به جامعه و آشنایی با
نقاط قابل بهبود و نواقص و اش��کاالت را از مزایای
اطالع رسانی عنوان کرد.

دیدار رئیس دانشگاه از خانواده شهید

دکتر مازوچی همچنین ضمن اس��تقبال از جلس��ه
توجیهی آش��نایی با رس��انه ها ویژه مدیران دانشگاه
علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان
افزود :بایس��تی اطالع رس��انی در ه��ر زمینه جامع و
کامل باشد و نکات منفی را نیز دربرگیرد.

شایان ذکر است دبیرِخانه مطبوعات و خبرگزاری
اس��تان اصفه��ان همچنی��ن در این جلس��ه در مورد
اصول ،ارزش ها و س��بک های خبری ،انواع رسانه
و مصاحبه سخنانی را برای شرکت کنندگان حاضر
در جلسه ایراد نمود.

اعض��اء بدن پنجمین بیم��ار مرگ مغزی در
کاش��ان طی س��ال جاری به بی��ش از  4بیمار
اهداء شد.
به گزارش وب دا ،مسئول بخش مراقبت های
ویژه مجتمع بیمارستانی ش��هید بهشتی کاشان با
اش��اره به اینکه مرحوم محمد ن��وروزی پور 37
س��اله ،طی حادثه دچ��ار خون ری��زی و مرگ
مغزی ش��د ،گفت :ب��ا اعالم م��رگ مغزی وی
از س��وی پزش��کان ،خانواده وی رضایت خود
را جه��ت اهداء اعضای بدن ایش��ان ب��ه بیماران
نیازمن��د پیوند اعالم کردن��د و دو کلیه ،قلب و
کبد و نسوج وی ،اهدا شد.
زه��را غالمی با اش��اره به اینکه م��رگ مغزی
به معن��ای از دس��ت دادن تمام��ی عملکردهای
مغز اس��ت و در پ��ی توقف کام��ل جریان خون
ب��ه این عضو حس��اس ب��دن به وج��ود میآید،
افزود :در مرگ مغزی ،خونرس��انی و همچنین
اکسیژنرس��انی به مغ��ز متوقف میش��ود و این
عضو از ب��دن کارکرد خود را از دس��ت داده و
دچار تخریب غیرقابل برگش��ت میشود هرچند
پ��س از این عارضه اعضای دیگ��ر بدن ،ازجمله
قلب ،کبد و کلیهها به وسیله دستگاههای کمکی
میتوانند به فعالیت حیات��ی خود ادامه دهند ،اما
این رون��د زیاد به طول نمیانجام��د و اگر بیمار
از این دس��تگاهها جدا شود ،زندگی مصنوعی او
متوقف خواهد شد.
وی تصری��ح کرد :پس از وق��وع مرگ مغزی
در فرد ،هیچ گونه احساس دردی وجود ندارد و
بیمار قادر به صحبت کردن ،دیدن و حتی پاس��خ
به تحریکات خارجی نیست.
وی اذعان داشت :داوطلبان اهداء عضو میتوانند
ب��ا مراجعه به وب س��ایت  www.ehda.irو یا
روابط عمومی مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی
کاش��ان نس��بت به تکمیل فرم اه��داء و دریافت
کارت اقدام نمایند.
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نشست صمیمانه رئیس دانشگاه
با دانشجویان خوابگاههای
امام علی (ع) و اندیشه
به مناسبت گرامیداش��ت روز دانشجو ،رئیس
دانش��گاه به همراه معاون دانشجویی فرهنگی از
خوابگاهه��ای دختران��ه امام علی (ع) و پس��رانه
اندیش��ه بازدید و با دانش��جویان این خوابگاهها
مالقات کردند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این
دیدارها ضمن تبریک روز دانش��جو و اس��تقبال
از پیش��نهادات و نقطه نظرات ارائه شده از سوی
دانش��جویان ،در جری��ان مش��کالت آن��ان قرار
گرفت و خواستار پیگیری امور رفاهی و معیشتی
دانشجویان شد.
دکتر اعرابی با اش��اره به اینکه دانشجویان باید
یاد و خاطره شهدای سال  1332را زنده نگه داشته
و آنان را الگوی خود قرار دهند ،گفت :ما امروز
بیش از گذش��ته نیازمند ادامه راه ش��هدا ،تکمیل
حرکت آنها و به نتیجه رساندن راهشان ،هستیم.
دکتر مازوچ��ی معاون دانش��جویی و فرهنگی
دانش��گاه نیز در ابتدای این نشست با تبریک روز
دانشجو ،در خصوص محیط و زندگی خوابگاهی
و ت�لاش مس��ئولین در مرتف��ع کردن مش��کالت
دانشجویان خوابگاهی سخنانی را بیان کرد.
دانشجویان نیز در این دیدارها ضمن تشکر
از حضور رئی��س دانش��گاه و اقدامات انجام
ش��ده در راس��تای رف��ع مش��کالت خوابگاه
ها به طرح س��ؤاالت ،پیش��نهادات ،انتقادات
و نیازهای خود پرداختند .گفتنی اس��ت این
نشست ها با جمع بندی مباحث توسط رئیس
دانشگاه پایان پذیرفت.

نمایشگاه کتاب در بیمارستان نقوی
گشایش یافت

حيات

نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه برگزار شد
نشس��ت هم اندیش��ی اس��اتید و نخبگان دانشگاه
علوم پزشکی کاشان در سالن دکتر قریب دانشکده
پزش��کی برگزار ش��د.به گزارش وب دا ،پژوهشگ ِر
الگوی پیشرفت اس�لامی ایرانی ،تشکیل جامعه ملل
بع��د از جنگ جهانی اول و دوره مدیریت س��ازمان
ملل را دو نمونه جامع جهانی عنوان کرد.
حجت االس�لام و المسلمین علی کشوری با اشاره
به پیش��نهاد جمهوری اس�لامی ایران مبنی بر ایجاد
یک نظ��ام جدید بر جه��ان اظهار داش��ت :انقالب
اس�لامی ت�لاش دارد ویژگی های س��بک زندگی
اس�لامی را به جهان پیشنهاد و قبل از ظهور حضرت
مهدی (عج) یک نظام اسالمی بر جهان حاکم کند.
وی گفت :الگوی پیش��رفت اسالمی ایرانی مخالف
بحث مسئله تقسیم کشورها به دو دسته در حال توسعه
و یا توسعه یافته و  ...است.وی تصریح کرد :پیشرفت
الگوی اسالمی ایرانی نیازمند یک نقشه راه می باشد.
وی ب��ا اش��اره به جه��ت نظام جمهوری اس�لامی
ای��ران ادامه داد :اگر مس��ئله جه��ت در ذهن ما حل
شده باش��د ،هر موضوع در فضای گفتمان در جهت
انقالب اسالمی خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین کشوریمبنای حرکت
نظ��ام ،مراحل ای��ن حرکت و موض��وع انتقال از هر
مرحل��ه به مرحله دیگ��ر را از مهمترین عناوین تبیین
جهت برشمرد و تبیین مبنای حرکت انقالب اسالمی
را به س��ه گروه ( )1نقد و بررس��ی مبن��ای فعالیتهای
اجتماعی جریان روش��نفکری (اصالح قرائت دینی)
مانند س��روش )2( ،نقد و بررس��ی مبن��ای فعالیتهای

ایده محوری

نظام،

محقق کردن

هویت اسالمی

است نه فقط

تبلیغ کردن آن.

اجتماعی اسالمی سنتی (تبلیغ هویت اسالمی) و ()3
مبنای حرکت انقالب اسالمی (تحقق شاخص های
هویت اسالمی نه هویت مدرن) تقسیم کرد.
وی ادام��ه داد :ایده محوری نظ��ام ،محقق کردن
هویت اسالمی است نه فقط تبلیغ کردن آن.
وی در ادام��ه مراحل انقالب ،نظام ،دولت ،جامعه
و تحقق امت اس�لامی را از مهمتری��ن مراحل تبیین
تحقق مبنا برشمرد و اظهار داشت :ایران اسالمی دو
مرحل��ه اول را طی کرده و اکن��ون در مرحله دولت
اسالمی می باشد.
پژوهشگر الگوی پیش��رفت ایرانی اسالمی ،تبیین
موض��وع انتق��ال از مرحل��ه انقالب ب��ه مرحله نظام
اسالمی را مسئله والیت فقیه دانست و بیان کرد :این

مسئله توسط امام خمینی (ره) بیان شد.
حجت االس�لام و المس��لمین کش��وریهمچنین
جنگ تحمیلی را عامل انتقال از مرحله نظام اسالمی
به مرحله دولت اسالمی عنوان کرد.
وی الگوی پیش��رفت ایرانی اس�لامی را مهمترین
عامل در تبیین انتقال از نظام اسالمی به مرحله جامعه
اس�لامی دانست و یادآور شد :توانمند کردن دولت
اسالمی بستگی به این الگو دارد .
حجت االس�لام و المسلمین کش��وریدر پایان با
اش��اره به نقشه الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی اذعان
داش��ت :در این نقشه  27راه پیش��نهاد شده است که
اگ��ر هر کدام از این پیش��نهادات تحق��ق پیدا کند،
ساختار جامعه ما توانمندتر می شود.
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تمدید گواهینامه
( 9001:2008 ISOمدیریت کیفیت)
بیمارستان متینی
پس از گذش��ت دوس��ال از اخ��ذ گواهینامه
مدیری��ت کیفی��ت ( ) 9001:2008 ISOبرای
بیمارس��تان متینی ،با انجام ممیزی مراقبتی نوبت
دوم ،این گواهینامه تمدید شد.
به گ��زارش وب دا ،مدیر و قائ��م مقام رئیس
بیمارس��تان متینی با اشاره به اینکه در این ممیزی
ک��ه در تاریخ های  91/9/21ب��ا حضور ممیزان
ش��رکت IMQانجام ش��د ،گفت :تی��م ممیزی
ش��رکت (IMQش��رکت صادرکننده گواهی
نامه) عملکرد یک س��اله این بیمارس��تان را طی
بازدید از بخش های آن در زمینه بهبود فرایندها،
پایش و ارزیابی ش��اخص ها مورد بررسی دقیق
قرار دادند.
دکتر علی خندان افزود :شناس��ایی موارد عدم
انطباق با الزامات اس��تاندارد و ارائه راهکارهای
بهبود و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و همچنین
کالیبراسیون کلیه دستگاه ها و تجهیزات پزشکی
از دیگر موارد این ارزیابی بود.
وی تصری��ح ک��رد :در ای��ن ارزیاب��ی هی��چ
موردی از عدم انطباق عملک��رد این واحد ها با
اس��تانداردهای مدیریت کیفیت مشاهده نشد و
عملکرد این مراکز طی یکس��ال گذشته به تایید
شرکت  IMQرسید.
شایان ذکر اس��ت این بیمارس��تان در راستای
اج��رای برنام��ه های کمیس��یون تح��ول اداری
دانش��گاه در س��ال  89موفق به اخ��ذ گواهینامه
9001 ISOو در س��ال  90و  91پس از ارزیابی
مجدد ،این گواهینامه تمدید شد.
گفتن��ی اس��ت ممی��زی ه��ای مراقبت��ی جهت
اس��تمرار گواهینامه 9001 ISOس��الیانه از سوی
ش��رکت صادر کننده گواهی نامه به نمایندگی از
سازمان بین المللی اس��تاندارد( International
 )standard organizationصورت می گیرد.

آزمون دوره آموزشی ترومبوآمبولی
در بیمارستان نقوی برگزار شد

نمایش��گاه کتاب در بیمارستان نقوی به همت
رواب��ط عمومی این بیمارس��تان و ب��ا همکاری
انتشارات مرسل کاشان ،گشایش یافت.
به گ��زارش وب دا ،در این نمایش��گاه که در
محل سالن اصلی طبقه همکف بیمارستان نقوی
دایر شده کتب انتشارات مختلف سراسر کشور
ارائ��ه و در مع��رض دید عالقمن��دان به کتاب و
مطالعه قرار گرفته است.
مدیر بیمارستان نقوی کاشان در این خصوص
گفت :این نمایش��گاه با ه��دف ترویج فرهنگ
کت��اب و کتابخوانی و کمک به ارتقای س��طح
دانش و معرفت جامعه از تاریخ  1391/9/21برپا
شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.
دکتر حس��ین یاوری تب��ار افزود :ب��ا توجه به
بار ب��االی مراجعات ب��ه این بیمارس��تان در هر
روز ب��رای برخ��ورداری از خدمات بخش های
کلینیکی و پاراکلینیکی و بس��تری ،دایر نمودن
نمایشگاههای کتاب می تواند با استقبال مطلوبی
از سوی مراجعان مواجه شود.
ب��ه گفته وی ،کت��اب های ارائه ش��ده در این
نمایش��گاه با  30درصد تخفیف جهت پرس��نل
دانش��گاه و  15درصد تخفیف جهت سایرین به
فروش می رسد.
دکتر حس��ین یاوری تبار تصریح کرد :در این
نمایش��گاه کتاب هایی با موضوعات مختلف اعم
از مذهبی ،کودکان و اطالعات عمومی ،پزشکی
و  ...عرضه شده است.
گفتن��ی اس��ت همچنی��ن همزم��ان ب��ا
بزرگداشت هفته بسیج نمایشگاه کتاب با 50
درصد تخفیف در ش��بکه بهداشت و درمان
آران و بیدگل برپا ش��ده و ت��ا پایان آذر ماه
دایر است.

مدیر بیمارس��تان نقوی کاشان گفت :آزمون
دوره آموزش��ی ترومبوآمبول��ی ب��ا حض��ور
پرس��تاران و ماماهای شاغل در بیمارستان نقوی
و اورژانس مرکزی دانش��گاه در این بیمارستان
برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر حس��ین یاوری تبار
اف��زود :این دوره آموزش��ی از جمله دوره های
مصوب کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان
دانش��گاه در سال جاری و دارای  2ساعت امتیاز
آموزش است.
ب��ه گفت��ه وی ،در ای��ن آزم��ون تع��دادی از
پرس��تاران و ماماهای شاغل در دو مرکز مذکور
شرکت کردند.
وی تصریح کرد :کالس آموزش��ی این دوره
پیش از این در مهرماه س��ال ج��اری با تدریس
محمود دباغ کارشناس ارشد پرستاری و مسئول
بخش بستری این بیمارستان اجرا شده بود.
دکتر یاوری تبار ادامه داد :در س��ال جاری 22
دوره آموزش��ی در تقویم آموزشی گروه هدف
پرس��تاران ،ماماها و بهیاران این بیمارستان پیش
بینی شده است.
وی اف��زود :همچنین  6دوره آموزش��ی جهت
گروه هدف کاردانان و کارشناسان رادیولوژی
و  8دوره آموزشی جهت گروه هدف کاردانان
و کارشناس��ان آزمایش��گاه از کمیت��ه آموزش
کارکنان دانشگاه درخواس��ت شده که تاکنون
تعدادی از آنها در جلس��ات این کمیته مطرح و
تصویب شده است.
گفتن��ی اس��ت تقویم آزمون ه��ا و دوره های
آموزش��ی س��ال جاری این مرکز و منابع درسی
این دوره ها در لینک خدمات آموزش��ی بخش
دسترسی سریع وب س��ایت این بیمارستان قابل
دسترسی است.

برگزاری جلسه
هیات امنا بیمارستان شهید بهشتی

کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه
برگزار شد

جلسه هیات امنا بیمارستان شهید بهشتی کاشان
با حضور رئیس دانش��گاه ،معاون توس��عه و سایر
اعضاء برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،در این جلس��ه مصوبات و
دس��تورالعمل های ابالغی از سوی وزارت متبوع
بررسی و مصوبات برای اجرا و گزارش در جلسه
آتی ابالغ شد.

کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه با حضور رئیس
دانشگاه و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 91/9/25
در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،در این جلس��ه مقرر ش��د
معاونت ها و واحدهای تحت پوش��ش دانش��گاه
نس��بت به ارس��ال اولوی��ت های خ��ود در زمینه
پدافند غیرعامل اقدام کنند.
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انجام عمل جراحی آشاالزی
برای نخس��تین ب��ار در کاش��ان ،عمل جراحی
آش��االزی ب��ه روش الپاراس��کوپی در مجتم��ع
بیمارستانی شهید بهشتی این شهرستان انجام شد.
به گ��زارش وب دا ،فلو ش��یپ فوق تخصص
الپاراس��کوپی ،توراکوسکوپی و جراحی چاقی
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان با اع�لام این
مطلب اظهار داش��ت :بیماری  78س��اله با عالئم
دیس��فاژی به این بیمارس��تان مراجع��ه کرده که
پس از تش��خیص آشاالزی ،تحت عمل جراحی
الپاراسکوپی قرار گرفت.
دکت��ر محمد عیدی با اش��اره به اینک��ه در این
روش بعد از گذاشتن پنج پورت از برش های پنج
میلی متری عمل میوتومی هلر انجام ش��د ،افزود:
همزمان با این عم��ل ،هرنی دیافراگماتیک ترمیم
و عمل فوندوپلیکاسیون برای رفالکس انجام شد.
وی با اش��اره به اینکه آش��االزی یک اختالل
حرکتی اولیه مری اس��ت که باع��ث اختالل در
تخلیه مری می ش��ود ،گفت :میوتومی به روش
الپاروس��کوپیک به هم��راه فوندوپلیکاس��یون
بهتری��ن روش درمان جراحی آش��االزی بوده،
میزان موفقیت و پاسخ درمانی باالئی دارد.
وی ،افزای��ش س��رعت بهبود بیمار ،بازگش��ت
س��ریعتر ب��ه فعالیت ه��ای روزانه ،کاه��ش زمان
بستری و هزینه های درمانی را از جمله مزایای این
روش برش��مرد.به گفته ی این عضو هیات علمی
دانش��گاه ،در حال حاضر وضعی��ت عمومی بیمار
مناس��ب می باشد.شایان ذکر است در حال حاضر
تم��ام اعمال جراحی ش��کمی مث��ل جراحی های
مع��ده ،روده بزرگ ،طحال ،جراحی های کیس��ه
صفرا و چاقی به این روش در مجتمع بیمارس��تانی
شهید بهشتی کاشان قابل انجام می باشد.

آموزش
منابع انسانی سرمایه گذاری است
رئیس دانش��گاه گف��ت :آموزش منابع انس��انی
برخالف تصور هزینه نیس��ت بلکه سرمایه گذاری
اس��ت.به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی در جلس��ه
کمیس��یون تحول اداری دانش��گاه ضمن تشکر از
مدیران و کارکنانی که با ارائه پیش��نهادات در ارتقاء
خدمات سالمت مش��ارکت فعال داشته اند خواستار
جهت ده��ی به پیش��نهادات به منظور به��ره وری و
اثربخشی شد.وی با اش��اره به فرمایش مقام معظم
رهب��ری در بح��ث اقتص��اد مقاومت��ی ،از مدیران
و کارکنان خواس��ت ضمن مش��ارکت بیش��تر در
جبهه اقتصادی ،با تفک��ر و تدبیر امور را به نحوی
مدیری��ت کنند که ب��ا کمترین هزینه ،بیش��ترین و
اثربخش ترین خدمت در حوزه سالمت را به مردم
ارائه کرده به نحوی که کوچکترین خدش��ه ای به
خدمات سالمت وارد نشود.
وی با تاکید بر اهمیت بحث بهره وری افزود:
آموزش یکی از مقوله های بهره وری اس��ت که
با توانمندس��ازی و به روز رسانی اطالعات منجر
به ارائه خدمات با کیفیت باالتر ،هزینه ای کمتر
و افزایش رضایتمندی مردم نیز می شود.
رض��ا نعن��اکار دبی��ر کمیس��یون تح��ول اداری
دانش��گاه نیز در ادام��ه به افزایش نرخ مش��ارکت
کارکنان اشاره و توضیحاتی در مورد شاخص های
اختصاصی سال  91با توجه به شروع فرایند ارزیابی
عملکرد ارائه کرد.حس��ین قادریان به عنوان مروج
بهره وری دانش��گاه نیز در این جلس��ه بحث علمی
آشنایی با چرخه بهبود بهره وری را بیان کرد.
در پایان تعدادی از پیش��نهادات موافقت شده
ش��ورای پذیرش پیش��نهادات در جلسه مطرح و
مورد بررسی رئیس دانشگاه قرار گرفت.
جلسه کمیس��یون تحول اداری دانشگاه با محور
شورای پذیرش و پیشنهادات و بهره وری با حضور
رئیس دانش��گاه ،اعضاکمیس��یون تح��ول اداری و
شورای پیشنهادات در سالن شهدا تشکیل شد.

تشکیل جلسه کمیسیون ماده 20
امور داروخانه ها
جلسه کمیس��یون ماده  20امور داروخانه ها
با حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز
یکش��نبه م��ورخ  91/10/24در دفتر ریاس��ت
دانشگاه تش��کیل شد.به گزارش وب دا ،تایید
صالحیت یکی از داروس��ازان جهت تصدی
مس��ئولیت فنی داروخانه ،ص��دور حکم برای
دو داروخانه متخلف و انتقال داروخانه لتحر با
توجه به اتمام تعهد  10س��اله آن به داخل شهر
کاش��ان و جایگزینی آن با یکی از داروسازان
واجد شرایط از موضوعات این جلسه بود.
شایان ذکر است بررسی فعالیت داروخانه های تحت
نظر دانشگاه از موضوعات اصلی این جلسه است.

حيات

روزانه  56بیمار کلیوی در کاشان دیالیز می شوند
بیماران دیالیزی
در این مرکز

با استفاده از

خدمات بیمه

بصورت رایگان

درمان میشوند.

معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان از
دیالیز روزانه  56بیمار کلیوی در دو نوبت در مرکز
دیالیز بیمارستان اخوان کاشان خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر خیرخ��واه در جمع
خبرن��گاران ،تع��داد بیماران کلیوی این شهرس��تان
را  136نف��ر اع�لام کرد و گف��ت 60 :درصد از این
بیماران مرد و مابقی را نیز زنان تشکیل میدهند.
وی همچنین با اشاره به تعداد سالیانه  20پیوند کلیه
برای بیماران مرکز دیالیز بیمارستان اخوان شهرستان
کاش��ان افزود :در ص��ورت عدم تحق��ق این تعداد
پیوند کلیه در س��ال ،نیاز به اضافه ش��دن تختهای
دیالیز احس��اس میش��ود.به گفته وی ،همه اقدامات
اولی��ه پیوند کلیه ازانتخ��اب اهداکننده کلیه تا انجام
کارهای مقدمات��ی قبل از عمل جراحی و مراقبتهای
بعد از پیوند در کاش��ان انجام میشود و تنها بیماران
برای عمل پیوند به تهران اعزام میشوند.
مع��اون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
خدماتدهی مطلوب و رضایتمندی  100درصدی
بیماران کلیوی از این مرکز را حاصل تالش پرسنل
مجرب مرکز دیالیزبیمارس��تان اخوان کاشان عنوان
کرد و تصریح کرد :از ش��هروندان انتظار میرود تا
با رغبت بیش��تری برای ثبتنام ،عضویت و دریافت
کارت اهدای عضو اقدام کنند.
دکتر خیرخواه اظهار داشت :مرکز دیالیز بیمارستان
اخوان کاش��ان ب��ا ارائه بهتری��ن و ب��ا کیفیتترین
خدمات به بیماران دیالی��زی به عنوان یکی ازمراکز
ممتاز دیالیز در کشور محسوب میشود.
وی ادام��ه داد :ارائ��ه کیفی��ت ب��االی خدمات به

بیم��اران دیالیزی در این مرکز به گونهای اس��ت که
از ده��ه اخیر تاکنون حتی یک مورد ش��کایت ارائه
نش��ده و رضایتمندی مراجعان به این مرکز به طور
 100درصدی است.
معاون درمان دانشگاه ،با بیان اینکه این شهرستان تا
قبل از سال  65بخش دیالیز نداشته است ،تاکید کرد:
تعداد بیماران دیالیزی شهرستان کاشان تا قبل از سال
 65کمتر از  15نفر بودند که این تعداد بیماران برای
درمان با زحمت فراوان به قم مراجعت میکردند.
دکت��ر خیرخ��واه در ادام��ه آغ��از فعالی��ت بخش
دیالیزبیمارستان اخوان کاشان را از سال  65با سه تخت
دیالیز اعالم کرد و اظهار داش��ت :این تعداد تخت در
س��ال  76به هفت تخت دیالیز افزایش یافت و س��پس
در س��ال  76با احداث ساختمان جدید مرکزدیالیز در
بیمارس��تان اخوان شهرستان کاشان ظرفیت تختهای
دیالیز این شهرستان به 18تخت رسید.
وی ،تع��داد تخته��ای دیالی��ز در ح��ال حاض��ر
شهرستان کاش��ان و آران و بیدگل را در مجموع 36
تخت عنوان و تصریح کرد :از این تعداد تخت دیالیز
 28تخت در بیمارستان اخوان کاشان ،چهار تخت در
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان و چهار تخت
دیالیز نیز در شهرستان آران و بیدگل وجود دارد.
به گفت��ه وی ،بع��د از انتزاع ش��بکه بهداش��ت و
درم��ان شهرس��تان آران و بیدگل از دانش��گاه علوم
پزشکی اصفهان و پیوستن به دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان در سال  ،87مرکز دیالیز این شهرستان نیز با
چهارتخت فعالیت خود را آغاز کرد.
مسئول فنی بخش دیالیز نیز در این نشست با اشاره

به اینکه طبق آمار جهانی 15 ،درصد از جمعیت دنیا
دارای بیماری های کلیوی هستند گفت :این مطلب
نش��ان می ده��د که تعداد بس��یاری از ای��ن بیماران
شناخته نشده اند.
دکت��ر علیرض��ا س��لیمانی پیوند کلی��ه را یکی از
آس��انترین جراحیها اعالم کرد و افزود :به غیر از
اتاق عمل جراحی ،تمامی امکانات الزم برای پیوند
کلیه در شهرستان کاشان فراهم است.
فوق تخصص کلیه دانشگاه با اشاره به اینکه حفظ
پیون��د از خود این عم��ل هزینه بردارتر می باش��د،
افزود :رعایت مسائل بهداشتی ،چکاپ های ساالنه،
عدم مصرف داروهای مس��کن و آنت��ی بیوتیک ها
میتواند در کاهش این بیماری ها موثر واقع شود.
دکتر س��لیمانی ضمن اش��اره ب��ه پیون��ده کلیه از
دهنده زنده و فرد مرگ مغزی یادآور ش��د :از سال
 88تاکنون  50درصد پیوندهای کلیه در شهرس��تان
کاشان از افراد مرگ مغزی استفاده شده که این امر
ازهزینههای بیماران کلیوی کاسته است.
مس��ئول بخش دیالیز بیمارس��تان اخ��وان نیز در این
نشس��ت با اش��اره به هزینه های باالی درم��ان بیماران
دیالیزی گفت :بیماران دیالیزی در این مرکز با استفاده
از خدمات بیمه به صورت رایگان درمان میشوند.
علی محم��د باصری با اش��اره به اینک��ه در ایران
ب��ه ازای هر  5نفر یک دس��تگاه دیالی��ز وجو دارد،
یادآورشد :در کاشان به ازای هر  3نفر یک دستگاه
وجود دارد که از استاندار کشوری باالتر است.
وی نق��ش خی��ران شهرس��تان کاش��ان در تهی��ه
دستگاههای دیالیز این مرکز را حائز اهمیت دانست
و گفت :حدود  50درصد خیران در خرید دستگاهها
و امکانات مورد نیاز مشارکت داشتهاند.
وی خرید آمبوالنس ب��ا هزینه هفت و نیم میلیارد
ریال برای انتقال بیماران پیوندی به تهران را از جمله
فعالیت های خیرین سالمت نام برد.
وی ب��ه اس��تفاده از صاف��ی های ‹ه��ای فالکس› با
کیفیت بس��یار باال برای بیماران دیالیزی اشاره و تاکید
کرد :تعداد و نوع دستگاه های دیالیز موجود در کاشان
طبق استاندارد بوده و این شهرستان از نظر مرکز دیالیز
جای��گاه خوبی را در کش��ور به خ��ود اختصاص داده
است.شایان ذکر است داوطلبان اهداء عضو می توانند
با مراجعه به وب سایت www.ehda.irو یا معاونت
درمان دانش��گاه علوم پزشکی کاشان نسبت به تکمیل
فرم اهداء و دریافت کارت اقدام نمایند.

بخش جراحی بیمارستان نقوی کاشان توسعه یافت
رئیس بیمارس��تان نقوی کاش��ان از توسعه بخش
جراح��ی این بیمارس��تان ب��ا هزینه ای بال��غ بر یک
میلیارد ریال خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر محمد
حاج��ی جعفری گف��ت :بیش از ی��ک میلیارد ریال
برای خرید تجهیزات ای��ن بخش و  25میلیون ریال
برای انجام عملیات عمرانی آن هزینه شده است.
وی افزود :خرید یک دس��تگاه ماش��ین بیهوشی،
یک تخت اتاق عمل ،چراغ س��یالتیک ،کف پوش،
ساکشن ،کوتر و بای پالر ،مانیتورینگ ،میز جراحی
و  ...از جمله تجهیزات خریداری ش��ده اس��ت.وی
تصری��ح ک��رد :در این اق��دام تعداد ات��اق های بخش
جراح��ی این مرکز از دو به س��ه ب��اب افزایش یافت و
برای پذیرش بیماران نیازمند به جراحی سایر گروههای
تخصص��ی پزش��کی آمادگ��ی دارد.به گفت��ه وی ،هم
اکنون اعمال جراحی مغز و اعصاب ،ارتوپدی ،جراحی
عموم��ی ،گ��وش ،حلق و بین��ی ،جراحی پالس��تیک،
ارولوژی و زنان و زایمان در این مرکز انجام می شود.
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برگزاری همایش» مهارت ارتباطی زوجین»
همایش»مهارت ارتباط��ی زوجین»با همکاری
مش��ترک معاونت بهداشتی دانش��گاه و سازمان
رفاه��ی تفریح��ی ش��هرداری کاش��ان در محل
فرهنگسرای مهر برگزار شد.
مری��م میرزای��ی ،کارش��ناس س�لامت روان
معاونت بهداش��تی هدف از برگ��زاری همایش
را اینگون��ه بیان کرد :مقوله ازدواج و تش��کیل
خانواده مسئله ساده ای نیست که به راحتی بتوان
از کن��ار آن گذش��ت با توجه ب��ه افزایش آمار
طالق بخصوص در س��الهای نخست ازدواج و
نیز افزایش مشکالت خانوادگی که عمدتا ریشه
در سبک های ارتباطی نامناسب افراد دارد لزوم
آم��وزش زوجین در این خصوص بیش از پیش
احساس می شود در این همایش محورهای ذیل
مورد بررسی قرار گرفت :
 نیازهای عاطفی همسران ( پذیرش ،گفتگو وابراز احساسات متقابل ،اعتماد و)......
 نیازهای اخالقی همس��ران ( خوش اخالقی،احترام متقابل ،منطقی بودن و).......
 نیازهای جسمانی همسران ( حساسیت نسبتبه سالمتی طرفین ،رتباط جنسی و).....
گفتنی اس��ت در این همایش تعداد  200زوج
از مزدوجین س��ال  91حضور داشتند و برنامه با
پرسش و پاسخ به پایان رسید.

کمیته ایثارگران برگزار شد

کمیت��ه ایثارگ��ران با حضور رئیس دانش��گاه
و س��ایر اعضا روز پنجش��نبه مورخ  91/9/30در
سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وبدا در این جلس��ه اعضاء کمیته
درمان ایثارگران دانشگاه معرفی شدند.
گفتنی اس��ت:دکتر رضا رزاقی و دکتر حسین
یاوری تبار به عنوان پزش��کان معتمد ،دکتر علی
ژال��ه خواه به عنوان دندانپزش��ک معتمد و دکتر
محمدحس��ین خیاط ب��ه عنوان دکتر داروس��از
معتمد جهت رفع مش��کالت درمان��ی کارکنان
ایثارگ��ر دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان انتخاب شدند.

تشکیل نخستین جلسه کمیته اساتید،
دانشجویان و طالب ستاد دهه فجر
نخستین جلس��ه کمیته اس��اتید ،دانشجویان و
طالب س��تاد دهه مبارک فجر انقالب اس�لامی
شهرس��تان کاش��ان با حضور رئیس دانش��گاه و
جمعی از مسئولین حوزه و دانشگاه روز دوشنبه
مورخ  91/10/25در س��الن شهداء ستاد مرکزی
دانشگاه تشکیل ش��د.به گزارش وب دا ،رئیس
دانشگاه در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت این
جلس��ه گفت :محدودیت های اقتصادی کنونی
نبای��د مانع برگزاری باش��کوه مراس��م دهه فجر
انقالب اسالمی و بزرگترین جشن انقالب شود.
دکتر اعرابی با اشاره به ایجاد فضای جذاب و متفاوت
در این راستا برای نسل جوان به ویژه دانشجویان افزود:
همه ما در ایجاد چنین فضایی مسئولیم.

بیش از  229هزار نفر از خدمات بیمارستان نقوی بهره مند شده اند
بیش از  229هزار نفر از خدمات بیمارستان موقوفه
مرحوم نقوی کاش��ان از ابتدای س��ال جاری تا پایان
آذر ماه بهره مند ش��ده اند.رئیس بیمارس��تان نقوی
گف��ت 229368 :نفر بیمار از ابتدای س��ال جاری تا
پایان آذر م��اه از خدمات بخش ه��ای مختلف این
بیمارستان موقوفه بهره مند شده اند.
دکتر محمد حاجی جعفری اف��زود 108152 :نفر
از ای��ن بیماران از خدم��ات کلینیک های تخصصی
و ف��وق تخصصی ای��ن بیمارس��تان 115968 ،نفر از
خدمات پاراکلینیکی 4209 ،نفر از خدمات سرپایی
گ��چ گیری و آتل بن��دی و  1021بیمار از خدمات
بخش جراحی این مرکز استفاده کرده اند.
وی تصریح کرد :این بیمارستان هم اکنون دارای
یک بخش بس��تری جراحی و  30واحد کلینیکی و
پاراکلینیکی سرپایی می باشد که در بخش جراحی،
اعم��ال حراجی مغز و اعص��اب ،ارتوپدی ،جراحی
عمومی ،گ��وش ،حلق و بینی ،جراحی پالس��تیک،

ارولوژی و زنان و زایمان توسط متخصصین مربوطه
انجام می ش��ود.وی با اش��اره ب��ه اینک��ه داروخانه
بیمارس��تان نقوی تنها مرجع تامین داروهای بیماران
خاص در حوزه پزش��کی کاش��ان و آران و بیدگل
اس��ت ،اظهار داش��ت :وجود تنه��ا مرکز تخصصی
دیاب��ت و تنه��ا مرک��ز ام .آر .آی .دانش��گاه علوم
پزشکی کاشان از جمله خدمات این مرکز است که
آن را از دیگر مراکز دولتی کاشان و اطراف متمایز
کرده اس��ت.وی ادامه داد :مرکز ام آر آی فعال در
این بیمارس��تان تنها مرکز فعال بخش دولتی کاشان
و اطراف اس��ت که در تمام روزهای هفته از ساعت
 7/30صبح الی  23دایر است و بیماران مراجعه کننده
به این مرکز عالوه بر کاشان از شهرستانهای آران و
بیدگل ،قم ،اردستان ،نطنز ،دلیجان ،محالت ،اراک
و  ...می باشند.
رئیس بیمارس��تان نقوی یادآور ش��د :آزمایشگاه
این بیمارس��تان نیز تنها آزمایشگاه فعال شبانه روزی

بخش دولتی کاش��ان می باش��د که انواع آزمایشات
خون شناسی ،هورمونی ،بیوشیمی ،میکروب شناسی
و سرولوژی را برای بیماران انجام می دهد.
دکتر حاجی جعف��ری تاکید کرد :اورژانس تروما
و واحده��ای نوار مغ��ز ،نوار قلب ،نوار ریه ،تس��ت
ورزش ،داروخان��ه و رادیول��وژی از دیگر خدمات
کلینیکی و پاراکلینکی این مرکز است.
وی با اش��اره به اینکه همچنین واحده��ای پاراکلینیکی
ن��وار عصب و عضل��ه و فیزیوتراپی و گفت��ار درمانی نیز با
مشارکت بخش خصوصی در این مرکز فعالیت می نماید،
گفت :در حال حاض��ر حدود  60نفر متخصص ،فوق
تخص��ص و کارش��ناس بهداش��ت و درم��ان در 30
واحد کلینیکی و پاراکلینیکی س��رپایی این بیمارستان
پاس��خگوی نیاز بیماران برای انجام معاینات پزشکی،
تشخیص و درمان هستند.گفتنی است بیمارستان نقوی
از جمله موقوفات به ج��ا مانده از مرحوم حاج محمد
صادق نقوی از خیرین سالمت کاشان می باشد.

رئیس دانش��گاه این جلسات را در راستای هم
افزایی و هم اندیشی و استفاده از توانمندی های
همدیگر بسیار موثر دانست.
دکت��ر اعراب��ی در ادامه جلس��ه در خصوص
ارائه تقویم آموزش��ی دانش��گاه ها و حوزه های
علمیه ،تقدیر از اف��راد فعال ،هماهنگی در مورد
برنامه ها و فعالیت ها و اتخاذ سیاس��ت واحد در
جهت اطالع رس��انی آن ،توج��ه به فعالیت های
ناب و برتر ،مشارکت در ارائه بیانیه واحد ،ارائه
گزارش سال قبل و  ...سخنانی را ایراد کرد.
گفتنی است هر یک از اعضا در ابتدای جلسه
به بیان پیش��نهادات و برنامه های سازمان مربوطه
خود در ارتباط با دهه مبارک فجر پرداختند.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

طرح بین المللی پیمایش سالمت دهان
و دندان در کاشان آغاز شد

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
از آغ��از طرح بی��ن المللی پیمایش س�لامت دهان
و دندان در کاش��ان خب��ر داد.دکتر س��ید علیرضا
مروج��ی در گفتگو با وب دا با اش��اره به اینکه این
طرح یک برنامه جهانی سالمت دهان است ،گفت:
این طرح در راستای تعیین شاخص (DMFTیکی
از ش��اخص های بررس��ی وضعیت س�لامت دهان
ودندان) در سطح بین المللی می باشد.
وی با اش��اره به اینکه مرحله اول این طرح در
اردیبهش��ت ماه توس��ط واحد ده��ان و دندان با
همکاری واحد رابطین س�لامت کاش��ان برگزار
ش��د که طی این مرحل��ه افراد گروههای س��نی
 75-5ساله شناسایی شدند ،تصریح کرد :مرحله
دوم شامل معاینه افراد شناسایی شده ،می باشد که
با استفاده از یونیت سیار دندانپزشکی در کاشان
اجرا می ش��ود.وی تاکید کرد :سازمان بهداشت
جهان��ی ( )WHOدر نظر دارد جهت بررس��ی
وضعیت س�لامت دهان و دندان در کش��ورهای
دنیا به طرح مطالعاتی که ملزم به معاینه و بررسی
وضعیت س�لامت دهان و دندان افراد در  5گروه
سنی می باشد ،اقدام نماید.
گفتن��ی اس��ت ک��ه از  100خوش��ه م��ورد
مطالع��ه در اس��تان اصفه��ان ،س��هم کاش��ان
در ای��ن مطالع��ه  6خوش��ه م��ی باشد.ش��اخص
DMFT(Decay,Missing,Filling
)Teethبهتری��ن ش��اخص همه گیر ش��ناختی
پوس��یدگی در دندانپزش��کی اس��ت و بیانگ��ر
وضعیت بهداش��ت دهان و دندان در یک جامعه
اس��ت که با توجه به آن ،می توان به طرح ریزی
و اجرای برنامه های پیشگیری و خدمات درمانی
برای همه افراد جامعه پرداخت.

خریداری یک دستگاه اتو کالو جهت

بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
گف��ت :یک دس��تگاه اتو کالو جهت بیمارس��تان
شهید رجایی این شهرستان خریداری و نصب شد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید محمد حسین مکی
اظهار داش��ت :این دس��تگاه با هزینه ای بالغ بر 250
میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی
کاشان خریداری ،نصب و راه اندازی گردید.
وی با اشاره به اینکه این دستگاه  300لیتری پایه
دار و با سیس��تم وکیوم می باشد ،گفت :اتو کالو
برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی
در فش��ار و دمای ب��اال و با اس��تفاده از بخار آب
می باش��د ،همچنین از این وسیله در مواردی که
برای انجام واکنش شیمیایی نیاز به دما و فشارباال
باش��د اس��تفاده میش��ود.وی تاکی��د ک��رد :این
دس��تگاه جایگزین دستگاه قدیمی این بیمارستان
شده است.گفتنی اس��ت دانشگاه عالوه بر مراکز
بهداش��تی درمانی این شهرستان ،مراکز بهداشتی
درمانی آران و بیدگل را نیز تحت پوشش دارد.

حيات

عوامل فتنه  88در یک آزمون الهی رد شدند

نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت:
عوامل فتنه  88در یک آزمون الهی و دموکراسی رد
ش��دند.به گزارش وب دا ،منوچه��ر متکی در اولین
نشست مجمع عمومی تشکل مستقل جامعه اسالمی
دانشجویان دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان افزود:
عوام��ل فتنه  88قطع��اً راهی ب��رای ورود به آزمون
دیگری ندارند.وی با اش��اره به حضور  85درصدی
م��ردم در انتخابات  88تصریح کرد :این انتخابات به
مدالی برای مل��ت ایران به منظ��ور اثبات تصورات
دروغین و تبلیغات منفی استکبار جهانی تبدیل شد.
وی با اش��اره به مخالفت دیرینه استکبار جهانی با
ایران اظهار داشت :برهم زدن تالش استکبار جهانی
در نش��ان دادن جدای��ی دی��ن از سیاس��ت از دالیل
مخالفت آنان با انقالب اسالمی بود.

عضو جبهه متحد اصول گرایان با بیان اینکه مردم
در انتخابات س��ال  88برجسته ترین نقش آفرینی را
داش��تند ،اظهار داش��ت :حضور پرش��ور و بی سابقه
م��ردم و آرامش در انتخاب��ات دو ویژگی اصلی این
انتخابات بود.
متکی با اش��اره ب��ه اینکه همه اتفاقات��ی که بعد از
انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و آنچه که مورد
ه��دف قرار گرف��ت رای مردم بود ،اذعان داش��ت:
جبه��ه مخالف نتای��ج انتخابات در ته��ران را به کل
ایران تعمیم داد در حالی که این تعمیم درست نبود.
وی با اش��اره به اینکه اعتراض ب��ه نتایج انتخابات
توسط نامزدها امری طبیعی است ،افزود :اعتراضات
زمینه ای برای تحمیل ناآرامی ها در کشور بود و این
استراتژی قبل از انتخابات طراحی شده بود.

مراسم گرامیداشت  9دی ماه در
دانشگاه برگزار شد

مراس��م گرامیداش��ت  9دی ماه در دانشگاه با
موضوع «تقابل حکومت» ظهر روز ش��نبه مورخ
 91/10/9در س��الن دکتر قریب به همت بس��یج
دانشجویی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س مرک��ز مطالعات و
تدوین تاری��خ معاصر در این آیین با اش��اره به دو
نوع حکومت نخبه گ��را و توده گرا گفت :در دو
دهه اول انقالب اسالمی شاهد گرایش نخبه گرایی
در عرصه سیاسی بودیم.
عباس س��لیمی نمین ،اختصاص امتیازات ویژه
رفاهی معیش��تی ،متف��اوت ب��ودن از دیگران در
عرصه قضایی و مان��دگاری در عرصه قدرت را
از خصوصیات بارز تفکر نخبه گرایی بیان کرد.
وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره)
«دولتمردانی مطلوب هستند که مثل توده های عادی
جامعه زندگی کنند» تصریح کرد :نخبه ای مطلوب
است که از نظر سیاسی ،فکری و اعتقادی با توده
مردم همگام باشد.
وی ،حضرت امام خمین��ی (ره) را نمونه عینی
و مصداق واقعی یک رهبر مردم گرا دانست که
هیچ گاه در پی منافع خود و نخبه گرایان نبود.
وی ،اختصاص امکانات و منابع به یک گروه خاص
به خاطر حف��ظ منافع و قدرت خود را نخبه گرایی را
عنوان کرد.

تشکیل جلسه شورای امر به معروف و
نهی از منکر دانشگاه

پانزدهمین سمینار دانشجویی بهداشت حرفه ای دانشگاه برگزار شد
پانزدهمین س��مینار علمی دانش��جویی مهندس��ی
بهداش��ت حرفه ای دانش��گاه روز چهارشنبه مورخ
 91/10/20در این دانش��کده برگزار شد.به گزارش
وب دا ،عض��و هی��ات علمی دانش��گاه با اش��اره به
برگزاری س��االنه این سمینار گفت :س��مینار امروز
ویژه دانش��جویان روزانه ورودی بهمن  1389است
که در قالب گروههای دانشجویی ارائه می شود.
دکت��ر حمیدرضا صابری ضمن اش��اره به ش��روع
فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان بهداشت حرفه ای
در صنعت با ورود به دوره کارورزی گفت :آشنایی
دانش��جویان با فعالیت ها و طرح ه��ای تحقیقاتی و
اس��تفاده و ب��ه کارگی��ری نتایج ای��ن تحقیقات در
صنعت از اهداف برگزاری این نوع سمینارها است.
وی با تاکید بر حضور کارفرمایان و مدیران صنایع
شهرستان در این گونه سمینارها ،افزود :این مدیران
ب��ا حضور در س��مینارهای علم��ی از نتایج کارهای
تحقیقاتی حوزه مربوطه خود آگاه می شوند.

دانشگاه علوم پزشکی کاشان توانمندی های خود را به نمایش گذاشت

تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان سیدالشهداء
در راس��تای دس��ت یابی به اهداف نقش��ه جامع
علمی س�لامت دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
و همچنی��ن در راس��تای ش��یوه جدی��د ارزیاب��ی
بیمارس��تانها (اعتبار بخش��ی) برنامه اس��تراتژیک
بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل تدوین شد.
به گزارش وب دا ،رئیس بیمارستان سیدالشهداء
با اش��اره به تدوین برنامه استراتژیک این بیمارستان
برای ی��ک دوره  5س��اله ،گف��ت :تدوی��ن برنامه
اس��تراتژیک این بیمارس��تان با همکاری ش��ورای
سیاس��ت گ��ذاری دانش��گاه و با حضور مس��ئولین
بخش��ها و واحدهای بیمارس��تان طی  4م��اه در 17
جلسه در دی ماه سالجاری به پایان رسید.دکتر علی
عظیم��ی افزود :ای��ن برنامه ش��امل مباحث مختلف
اعم از تحلیل محیط داخلی و خارجی ،موضوعات
اس��تراتژیک و اولوی��ت بن��دی ای��ن موضوعات،
رس��الت ،دورنم��ا ،اه��داف کل��ی و اختصاصی،
اس��تراتژی ها و ش��اخص ه��ای پای��ش و ارزیابی
عملکرد است.وی ،ارتقای کیفی خدمات ارائه شده
در بخش های بالینی و اورژانس ،افزایش درآمد و
کاهش هزینه های بیمارستان و ایجاد نظام شایسته
س��االری را از اهداف بیمارس��تان در برنامه ریزی
استراتژیک ذکر کرد.

نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری ضمن
اشاره به اتصال نامبارک بین عوامل خارج و تعدادی
از عوامل داخ��ل در فتنه  88تصری��ح کرد :تحمیل
نتیجه خاص بر انتخابات و ایجاد زمینه نابس��امانی در
کشور در راس��تای براندازی نظام اسالمی از اهداف
این استراتژی بود.
وی با اش��اره به تدبیر رهبری در این انتخابات ادامه
داد :این تدبیر در راستای حفاظت و احترام به رای بود
چرا که این ملت می تواند غرب را به چالش بکشد.
وی ب��ا اش��اره به صب��وری ملت بع��د از انتخابات
یادآور شد :رهبری با استراتژی و تدبیر مدبرانه خود
آرامش را به جامعه برگرداند.
متکی با بی��ان اینکه مردم با کالم رهبری ،بصیرت
بیشتری نس��بت به شرایط نش��ان دادند ،یادآور شد:
اشراف کامل رهبری به مسائل و همراهی همیشگی
مردم با رهبری دو اصل م��ورد قبول حامیان فتنه در
خارج از کشور است.
نائ��ب رئیس جبه��ه پیروان خط ام��ام و رهبری
گفت 9 :دی  88تجلی ایثار ،والیتمداری و تبعیت
مردم از رهبری بود.گفتنی اس��ت پرسش و پاسخ
با دانش��جویان و تش��کیل اولین مجم��ع عمومی و
انتخابات س��الیانه تش��کل مس��تقل جامعه اسالمی
دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی کاش��ان از دیگر برنامه های این
نشست بود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت این مراس��م ب��ه همت مجمع
عمومی تش��کل مستقل جامعه اس�لامی دانشجویان
دانش��گاه و همکاری معاونت دانش��جویی فرهنگی
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی
کاش��ان روز چهارش��نبه م��ورخ  91/10/13در
آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
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دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان توانمندی های خود را با اجرای
مانور زلزله در این شهرستان ویژه طرح حضرت
زینب (س) ،به نمایش گذاشت.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س دانش��گاه علوم
پزشکی کاش��ان گفت :مانور زلزله با مشارکت
تمامی دس��تگاه های اجرایی شهرستان در منطقه
بافت قدیم کاش��ان (بین خیاب��ان های باباافضل،
فاض��ل نراق��ی ،مالمحس��ن فی��ض و آی��ت ا...
کاشانی) اجرا شد و دانش��گاه علوم پزشکی نیز

ضم��ن انجام خدمات بهداش��تی درمانی با نقاط
قابل بهبود و قوت خود بیشتر آشنا شد.
دکتر محمد حسین اعرابی افزود :در این مانور
که به مدت دو س��اعت و  30دقیقه طول کشید،
بیم��اران و مصدومین زلزله ب��ه صورت نمادین
از طریق اورژانس  115شهرس��تان به بیمارستان
نقوی منتقل و پذیرش ش��دند و تمامی اقدامات
درمان��ی جهت م��داوای مصدومی��ن بد حال و
سرپایی ناش��ی از زلزله به نحو بسیار مطلوب و
در مدت زمان بس��یارکوتاهی توس��ط تیمهای

مج��رب درمان��ی مس��تقر در اورژان��س تروما
بیمارستان انجام شد.
رئیس کارگروه تخصصی سالمت در بالیای
شهرس��تان کاش��ان با اش��اره به فعالیت دانشگاه
در ای��ن مان��ور ،با کم��ک  46نی��رو ،در قالب
 4تی��م بهداش��تی از واحده��ای بیم��اری های
واگیر و بهداش��ت محیط 3 ،تیم درمانی مستقر
در اورژان��س بیمارس��تان نق��وی 10 ،دس��تگاه
آمبوالنس ،یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و
یک موتورالنس تصریح ک��رد :طی برگزاری
این مانور ،تخلیه اضطراری ،تریاژ و س��اماندهی
مصدومی��ن ناش��ی از وق��وع زلزل��ه و ارزیابی
س��ریع وضعیت بهداشتی منطقه از جمله بررسی
مش��کالت آب ،فاضالب ،زباله ،میزان مرگ و
میر و ...جهت آمادگی بیش��تر کادر بهداش��تی
درمان��ی در زم��ان وقوع ح��وادث غی��ر مترقبه
(زلزله) تمرین شد.
دکتر اعرابی تاکید ک��رد :انجام مانور مقابله با
بالیای طبیعی ،نقطه عطفی در آشنایی با حوادث
طبیعی است و افراد را با چگونگی مقابله با آنها
آشنا میکند.
گفتنی اس��ت طرح حضرت زینب (س) طرح
توانمندس��ازی هی��ات های مذهبی در راس��تای
بازتوان��ی و مواجهه با ح��وادث طبیعی از جمله
زلزله و  ...اس��ت و اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت
موجود در هیات های مذهب��ی از جمله اهداف
اجرای این مانور در قالب این طرح می باشد.

بیس��ت و چهارمین جلسه شورای امر به معروف
و نهی از منکر دانش��گاه بعدازظهر یکش��نبه مورخ
 91/10/24در سالن شهدا س��تاد مرکزی دانشگاه
برگزار ش��د.به گزارش وب دا ،رئیس شورای امر
به مع��روف و نهی از منکر دانش��گاه ،ایفای نقش
الگویی در زمینه ه��ای علمی و مذهبی را یکی از
عوام��ل مؤثر در احیاء فریضه امر به معروف و نهی
از منکر در بین همکاران هیأت علمی ،دانشجویان
و کارکنان دانشگاه عنوان کرد.دکتر اعرابی اظهار
داشت :اس��اتید و مسئولین امر آموزشی در ارتباط
با دانش��جویان و گروه های آموزشی نقش مؤثری
را در احیاء این فریضه واجب می توانند ایفا کنند.
حس��ینعلی صادقی ،دبیر جلسه ش��ورای امر به
معروف و نهی از منکر دانشگاه نیز در این جلسه
ضمن قرائت دس��تور کار جلس��ه ،نتایج اجرائی
مصوبات جلس��ات قب��ل را ارائه کرد و س��پس
محمدرضا افاضل رئیس ش��ورای امر به معروف
و نه��ی از منکر دانش��کده پرس��تاری و مامایی
دانش��گاه نیز بر اس��اس مصوبه جلس��ه قبل ،اهم
فعالیت های انجام شده در آن حوزه را از ابتدای
سال تاکنون به صورت مfsوطه گزارش نمود.

معاینه دهان و دندان 725
کودک آران و بیدگلی انجام شد
کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان شبکه
بهداشت و درمان آران و بیدگل ،از انجام معاینه
بهداش��ت دهان و دندان ب��رای  725کودک این
شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر عفت المع با اش��اره به
انج��ام کل این معاین��ات در  16جلس��ه گفت :این
معاینات برای کودکان س��ه تا  6س��اله انجام ش��ده
اس��ت.وی افزود 370 :مورد از معاینات انجام ش��ده
مربوط به کودکان س��اکن روستاها و بقیه مربوط به
کودکان منطقه شهری است.وی تصریح کرد :معاینه
تعداد دندان های ش��یری ،پوسیده ،پر شده و کشیده
و فلورایدتراپ��ی ب��ا ژل وارنیش فلورای��د موضعی
از جمل��ه اقدامات انجام ش��ده برای ای��ن کودکان
است.دکتر المع ،با اش��اره به برگزاری نشست های
آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی کودکان و
مادران در مورد بهداش��ت دهان و دندان ،ادامه داد:
برای تحقق این هدف مهم ،از فیلم های آموزش��ی
برای افزای��ش می��زان اطالعات کودکان اس��تفاده
میش��ود .به گفت��ه دکتر الم��ع ،آموزش ب��ه مادران
شامل آشنایی با دندان های شیری ،نحوه مراقبت از
دندان ها و تغذیه س��الم کودکان است.وی در پایان
خاطرنشان کرد :معاینه دهان و دندان برای کودکان
زیر  12سال بایستی هر  6ماه یکبار انجام شود.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس های
بیمارستانی دانشگاه برگزار شد

حيات

دیدار معاون فرماندار ویژه شهرستان کاشان با هسته گزینش دانشگاه

کمیت��ه راهب��ردی ارتق��اء اورژان��س های
بیمارستانی دانش��گاه با حضور رئیس دانشگاه
و س��ایر اعضاء روز ش��نبه م��ورخ 91/10/16
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،به کارگیری متخصص طب
در اورژانس ها ،اخذ طرح های کارشناسی شده،
ج��دول زمانبن��دی تغییر س��اختارهای اورژانس
بیمارستان ش��هید بهشتی و ...از موضوعات مورد
بحث و بررسی این جلسه بود.
ش��ایان ذک��ر اس��ت نتای��ج بازرس��ی ه��ا و
کارشناس��یهای انجام شده در زمینه اعتبار بخشی
بیمارستان ها در این جلسه مطرح و مورد بررسی
اعضاء قرار گرفت.

 420کیلوگرم اقالم آرایشی و
بهداشتی قاچاق در کاشان معدوم شد
مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از معدوم سازی
 420کیلوگرم اقالم آرایش��ی و بهداشتی قاچاق
در این شهرستان خبر داد.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر س��عید نوری گفت:
این اقالم در جریان بازدید و بازرسی از  20مغازه
این شهرستان جمع آوری شده است.
وی افزود :اقالم آرایش��ی و بهداش��تی قاچاق
کشف شده ،با حضور کارشناسان معاونت غذا و
دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان و نمایندگان
ادارات تعزی��رات و بازرگان��ی این شهرس��تان
معدوم شد.
دکتر س��عید نوری تصریح کرد :متخلفان نیز
به اداره تعزیرات حکومتی شهرس��تان کاش��ان
معرفی شدند.

کمیته ردیف مالی معاونت درمان
دانشگاه برگزار شد
کمیته ردیف مالی معاونت درمان دانش��گاه با
حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز سه
شنبه مورخ  91/10/19برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعرابی ،رئیس
دانش��گاه در ای��ن جلس��ه در م��ورد نح��وه
پرداخ��ت به پزش��کان ،تخفیف ب��ه بیماران
خاص ،دارای مشکالت روانی و بی بضاعت
سخنانی را ایراد کرد.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،ردیف ه��ای مالی
معاون��ت درم��ان در رابطه با ح��وادث ترافیکی
و غیرترافیک��ی ،بیمارهای خ��اص ،پرداخت به
پزشکان و  ...از موضوعات مورد بحث و بررسی
این جلسه بود.

جلسه کمیسیون ماده  20تشکیل شد
جلس��ه کمیس��یون ماده  20با موضوع افزایش
س��همیه مراکز س��وء مصرف مواد تحت پوشش
دانش��گاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء
روز چهارشنبه مورخ  91/10/20تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،اعض��اء جلس��ه ب��ا
اختصاص افزایش س��همیه ب��ه مراکز داخل و
خ��ارج از محدوده ش��هر و مناطق محروم در
صورت رعایت شرایط پروتکل ،عدم تخلف
و فعالی��ت در تمامی روزهای ایام هفته اعم از
روزه��ای تعطیل و غیر تعطی��ل به جزء جمعه
و تاس��یس یک مرک��ز آمبوالنس خصوصی
موافقت کردند.

تشکیل جلسه کمیسیون ماده 20
امور داروخانه ها
جلس��ه کمیس��یون ماده  20ام��ور داروخانه ها
با حض��ور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز
یکش��نبه م��ورخ  91/10/24در دفت��ر ریاس��ت
دانشگاه تش��کیل ش��د.به گزارش وب دا ،تایید
صالحی��ت یک��ی از داروس��ازان جهت تصدی
مس��ئولیت فنی داروخانه ،صدور حکم برای دو
داروخانه متخلف و انتقال داروخانه لتحر با توجه
به اتمام تعهد  10س��اله آن به داخل شهر کاشان
و جایگزین��ی آن ب��ا یکی از داروس��ازان واجد
شرایط از موضوعات این جلسه بود.
ش��ایان ذکر است بررسی فعالیت داروخانه های
تح��ت نظر دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان از
موضوعات اصلی این جلسه است.

معاون سیاس��ی ،اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان
کاش��ان با مدی��ر ،کارکنان و اعضاء هس��ته گزیش
دانشگاه دیدار کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،محمد رضوان ن��ژاد در این
دیدار به حس��اس و خطیر بودن کار گزینش اش��اره
کرد و گفت :گزینش معبر ورودی دستگاه می باشد.
رض��وان نژاد با اس��تناد به روایت��ی از پیامبر اعظم
اس�لام (ص) «مردم را در جایگاه شایسته خود جای
دهی��د» به ضرورت وجود هس��ته گزین��ش در نظام
پرداخت و افزود :ش��ما در س��ازمانی هستید که باید

این امر مهم را تش��خیص داده و خداترسی را که در
وجود گزینشگران هست تقویت کنید.
معاون سیاس��ی ،اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان
کاش��ان ،خواستار س��رلوحه قرار دادن پیام حضرت
امام (ره) «متوجه مس��ائل روز باشید» که در  15دیماه
مبنی بر تشکیل نهاد گزینش کشور فرمودند ،شد.
وی با اش��اره به اینک��ه در گزینش اف��راد باید به
جنگ نرم دشمن توجه شود ،تاکید کرد :در جنگ
نرم بعضاً از عوامل نفوذی دشمن استفاده می شود و
در گزینش باید مراقب نفوذی ها بود.

رضوان نژاد ب��ا بیان اینکه آگاهی از مس��ائل روز
برای گزینش��گران الزم اس��ت ،خاطر نش��ان کرد:
بیداری اس�لامی امروز در منطق��ه آثار خود را بروز
و ظهور می نمای��د و دیکتاتورهایی همچون «قذافی
و مبارک» ساقط و به س��زای اعمال و جنایات خود
رسیدند و این موضوع ،فروپاشی و افول امپراطوری
آمریکا را نشان می دهد.
معاون سیاسی ،اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان
کاشان در بخش پایانی سخنان خود به تبیین و تحلیل
حوادث س��ه دهه بع��د از پیروزی انقالب اس�لامی
پرداخ��ت و اظهار داش��ت :عنصر بصی��رت در تمام
حوادث بعد از انقالب نقش ممتاز و ارزشمندی دارد
و در همه دوران بع��د از انقالب با محوریت والیت
فقیه نظام اس�لامی هدایت ش��د و با بصیرت سیاسی
مردم توطئه های دشمن خنثی و ناکام مانده است.
وی ضمن اش��اره به اینکه ش��اخص ما والیت فقیه
اس��ت ،یادآور ش��د :در حماس��ه  9دی ماه ،مردم با
بصیرت یک بار دیگر توطئه دشمنان را خنثی کردند.
محمود نعمتیان ،مدیر هس��ته گزینش دانشگاه نیز
در ابتدای ای��ن دیدار ضمن عرض تس��لیت اربعین
حسینی و گرامیداش��ت  15دی ماه سال روز صدور
فرم��ان حضرت امام (ره) و تش��کیل نه��اد گزینش
کش��ور ،گزارش��ی از اقدام��ات و عملکرد هس��ته
گزینش دانشگاه را ارائه کرد.
وی اظهار داشت :عملکرد هسته گزینش براساس
ارزیاب��ی های به عمل آمده مطلوب و از رتبه برتری
برخوردار است.

تشکیل جلسه هماهنگی انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی کاشان
جلسه هماهنگی ششمین دوره انتخابات هیات
مدیره نظام پزش��کی کاش��ان با حض��ور رئیس
دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاش��ان و س��ایر اعضا روز چهارش��نبه
مورخ  91/10/6در س��الن ش��هداء ستاد مرکزی
تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانشگاه
در ای��ن جلس��ه در مورد اهمی��ت انتخابات نظام
پزش��کی و تعامل و همکاری دو طرفه دانش��گاه
علوم پزشکی و س��ازمان نظام پزشکی شهرستان
کاشان سخنانی را ایراد کرد.
دبی��ر هیات اجرای��ی شش��مین دوره انتخابات
سازمان نظام پزشکی کاشان نیز از آغاز ثبت نام
کاندیداهای این دوره انتخابات از پنجم دی ماه
خبر داد.
دکتر جواد الماس��ی گفت :متقاضیان ثبت نام
در هیات مدیره نظام پزش��کی کاشان تا یازدهم
ادامه از صفحه1

دی ماه فرصت دارند در ششمین دوره انتخابات
سازمان نظام پزشکی ثبت نام کنند.
وی افزود :اف��راد متقاضی ثبت نام در صورت
داشتن ش��رائط الزم با در دست داشتن مدارک
الزم به هیات اجرائی انتخابات مس��تقر در س��تاد
مرکزی دانشگاه مراجعه کنند.
وی ،تابعیت دولت جمهوری اس�لامی ایران،
نداش��تن فس��اد اخالقی و مالی ،داش��تن حسن
ش��هرت اجتماعی و ش��غلی در عمل به اجرای
اص��ول پزش��کی و رعای��ت اخالق و ش��ئون
پزشکی ،داشتن حسن ش��هرت در تعهد عملی
به احکام دین مبین اس�لام و وفاداری به قانون
اساس��ی جمهوری اس�لامی ای��ران ،دارا بودن
حداقل س��ه س��ال س��ابقه عضویت در سازمان
نظام پزش��کی و عدم عضوی��ت در هیات های
نظارت و اجرایی را از جمله شرائط کاندیدای
ای��ن دوره از انتخاب��ات برش��مرد و تصری��ح

ک��رد :اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساس��ی
جمه��وری اس�لامی ای��ران تابع اح��کام دین
اعتقادی خود می باشند.
دبی��ر هیات اجرای��ی شش��مین دوره انتخابات
سازمان نظام پزشکی شهرستان کاشان ،مدارک
الزم جه��ت ثبت نام داوطلبی��ن را فتوکپی تمام
صفحات شناسنامه 6 ،قطعه عکس  ،3×4تصویر
کارت عضویت معتبر در س��ازمان نظام پزشکی
و کارت مل��ی اعالم کرد و ادامه داد :کاندیداها
باید ف��رم ثبت نام ش��رکت در انتخاب��ات را نیز
تکمیل کنند.
شایان ذکر است اعضاء جدید هیات اجرایی نظام
پزشکی کاش��ان با رای گیری ش��رکت کنندگان
جلسه انتخاب شدند.
گفتنی اس��ت شش��مین دوره انتخابات سازمان
نظام پزش��کی همزمان با سراس��ر کشور چهارم
اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

رشد  100درصدی چاپ مقاالت علمی سطح یک دانشگاه

دکت��ر حمیدی با اش��اره به انعق��اد تفاهم
نامه همکاری با دانش��گاه های آخن آلمان
و آکسفورد انگلستان یادآور شد :این تفاهم
نامه ها در جهت افزایش ارتباطات و استفاده
از پتانسیل های یکدیگر است.
ب��ه گفت��ه وی ،اخ��ذ مجوز ب��رای مراکز
تحقیقات��ی و راه ان��دازی مرک��ز پ��رورش
و نگه��داری حیوان��ات آزمایش��گاهی (با
اس��تانداردهای بین المللی و علمی و امکان
س��رویس دهی به اس��تان های هم جوار) از
دیگر اقدامات موثر دانشگاه در زمینه توسعه
تحقیقات است.
دکتر حمیدی همچنین تأسیس مرکز رشد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان را یکی دیگر
از برنامههای آینده این دانش��گاه اعالم کرد
و گفت :حمایت از شرکتهای دانشبنیان،
س��ازماندهی ایدهه��ای پژوهش��گران در
راس��تای تحقیقات و پژوه��ش و فناوری به
تولید محصول از مهمترین اهداف تأس��یس
این مرکز محسوب میشود.
معاون پژوهشی دانشگاه با اشاره به افزایش
ی��ک و نی��م براب��ری امتیاز خام پژوهش��ی
دانشگاه در سال گذشته اذعان داشت :سرانه
امتیاز خام پژوهش��ی در دانشگاه به ازای هر
عضو هیات علمی  30امتیاز است.
دکت��ر حمی��دی ،همچنین ب��ه برنامه های
اجرایی دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان جهت ارتقای هرچه
بیش��تر جایگاه علمی این دانش��گاه اش��اره
و اف��زود :برگزاری کنگره های پرس��تاری
جامع نگر و عناصر کمیاب در اسفندماه سال

شماره  .128آذر و دی 1391

جلسه هیات ممیزه دانشگاه تشکیل شد
جلس��ه هیات ممیزه دانش��گاه با حضور رئیس
دانشگاه و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 91/10/9
در دفتر ریاست تشکیل شد.به گزارش وب دا ،در
این نشس��ت آیین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیات
علمی تش��ریح ش��د و نحوه معرفی اعضاء هیات
ممیزه به وزارت متبوع به اطالع اعضاء رسید.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد اعضاء
در کارگاه تخصصی توجیهی وزارت بهداش��ت
شرکت کنند.
گفتنی اس��ت هیات ممیزه به منظور رسیدگی
و اظهار نظر نس��بت به صالحیت علمی داوطلبان
(اعم از تبدی��ل وضعاس��تخدامی اعضای هیات
علم��ی پیمانی به رس��می آزمایش��ی و رس��می
آزمایش��ی به رس��می قطعی) ،ارتق��اء به مراتب
استادیاری ،دانشیاری و استادی ،ارزیابی کیفیت
انجام وظائف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات
علمی و همچنین رس��یدگی به احتس��اب سابقه
خدم��ت ،بورس و فرص��ت مطالعات��ی اعضای
هیات علمی تشکیل می شود.

جلسه شورای عالی طرح های
عمرانی دانشگاه تشکیل شد
جلسه شورای عالی طرح های عمرانی دانشگاه
ب��ا حضور رئی��س دانش��گاه و س��ایر اعضاء در
تاریخهای  91/10/7و  91/10/17تشکیل شد.
ب��ه گزارش وب دا ،ادام��ه فعالیت پروژه های
عمرانی در حال اجرای دانشگاه با حداقل هزینه
و راه اندازی و تعمیر فاز دوم سیستم سرمایشی
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و برآورد هزینه
آن از موضوعات اصلی این نشست بود.

نمایش طوفان خطبه ها در دانشگاه
برگزار شد

نمای��ش طوفان خطبه ها به هم��ت کانون فرهنگی
هنری فانوس و همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی
دانشگاه در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این مراس��م که با حضور پر
ش��ور دانش��جویان ،اعضای هیئت علمی و کارکنان
دانش��گاه برپ��ا ش��د ،دقایق��ی از ش��هادت حضرت
ابوالفضل (ع) ،کاروان اس��راء سیدالش��هدا ،خطبه -
خوانی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در کاخ
یزید تا شهادت حضرت رقیه (س) به صورت نمادین
به نمایش گذاشته شد.شایان ذکر است در حاشیه این
برنامه کمک هایی از طرف شرکت کنندگان جهت
طرح اکرام ایتام جمع آوری گردید.

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

جاری از مهم ترین این برنامه ها است.
دکتر حمیدی با اش��اره به فرم��وده رهبر
معظ��م انق�لاب ب��ا عن��وان «تولی��د علم و
تحقیقات حیات آینده کش��ور اس��ت» ،این
فرم��وده را هدف کار در مس��یر پژوهش و
شعار امسال هفته پژوهش عنوان کرد.
وی با اش��اره به اینکه هفته چهارم آذرماه
به نام هفته پژوهش نامگذاری ش��ده است،
اذع��ان داش��ت :هفت��ه پژوه��ش فرصت��ی
اس��ت برای تجلیل از پژوهش��گران علوم و
تحقیقات و همچنین موقعیتی برای ارزیابی
فعالیتهای پژوهشی است.
وی تجاری س��ازی و تبدی��ل پژوهش و
فناوری به محصول ،تولید مقاالت علمی در
کن��ار پژوهش ،اولویت بن��دی تحقیقات بر
اس��اس نیاز جامعه را در توسعه فعالیت های

سرانه
امتیاز خام
پژوهشی
در دانشگاه
به ازای هر
عضو هیات علمی
 30امتیاز
است.

پژوهش��ی و تحقق شعار امسال حایز اهمیت
برشمرد.
وی در پای��ان تاکی��د ک��رد :برنامهه��ای
دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان بر اساس
برنامههای استراتژیک تدوین شده معاونت
پژوهشی ،اسناد باال دستی و نقشههای جامع
علمی و سالمت کشور تعیین شده است.
ش��ایان ذک��ر اس��ت در مراس��م اختتامیه
هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای
فن��اوری و پژوهش��ی س��ال جاری اس��تان
دکتر غالمعلی حمیدی ،دکتر س��ید مهدی
میرهاش��می و دکتر نگین مس��عودی علوی
و در بخش دانشجویی حامد حداد کاشانی
از دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان به عنوان
پژوهش��گر و فنآور برتر استان مورد تقدیر
قرار گرفتند.

جلس��ه ش��ورای امر به معروف و نه��ی از منکر
دانش��گاه با حضور رئیس دانش��گاه و سایر اعضاء
روز یک ش��نبه مورخ  91/9/26در س��الن شهداء
ستاد مرکزی برگزار شد.به گزارش وب دا ،رئیس
دانشگاه در این نشس��ت بر ضرورت رشد فضائل
اخالق��ی و ارزش ه��ای اس�لامی در س��ایه احیاء
فرضیه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،رشد و گسترش
فضای معنوی در دانشگاه را منوط به برنامه ریزی
در ایجاد زمینه مناس��ب برای عمومی کردن این
فرضیه و اقامه شعائر اسالمی بیان کرد.
حس��ینعلی صادقی ،دبیر جلس��ه ش��ورای امر
به مع��روف و نهی از منکر دانش��گاه نیز در این
جلسه گزارش��ی در خصوص وضعیت عملکرد
مصوب��ات جلس��ات قب��ل این ش��ورا ب��ه همراه
چگونگ��ی اجرای دس��تورالعمل نحوه تش��کیل
هسته های معتمدین در دانشگاه بیان کرد.
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دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان
هسته گزینش

رئیس دانشگاه با مدیر و کارکنان هسته گزینش
در دفتر ریاست دیدار کرد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در این دیدار
ضمن تبریک و تهنیت س��الگرد تشکیل گزینش
گف��ت :در انجام رس��الت و ض��رورت وجودی
گزین��ش تردیدی وج��ود ن��دارد و کار گزینش
دارای حساسیت زیاد اس��ت.دکتر اعرابی ،با بیان
اینکه هس��ته گزینش دانش��گاه عملکرد خوب و
موفقی داش��ته اس��ت ،افزود :محاسن و ضرورت
گزینش باید برای مدیران تبیین شود.
رئیس دانش��گاه خواس��تار تش��کیل جلساتی با
مدیران ح��وزه های مختلف اجرائی دانش��گاه و
اطالع رسانی عملکرد و تکلیف هسته گزینش در
این راس��تا شد.دکتر اعرابی پیشنهاد کرد شاخص
مسئولیت پذیری و کارآئی هم در مراحل اجرائی
گزینش کارکن��ان در نظر گرفته و چنانچه نیازی
ب��ه بازنگ��ری در ضوابط هم احس��اس ش��ود ،به
مراجع ذیربط انعکاس داده شود.
محمود نعمتیان مدیر هس��ته گزینش دانش��گاه در
این دیدار ضم��ن بیان گزارش��ی از اقدامات و نحوه
اجرای برنامه های گرامیداش��ت  15دی ماه در سطح
شهرستان کاشان و استان اصفهان ،عملکرد و اقدامات
هسته گزینش در  9ماه سال جاری را نیز ارائه کرد.

حيات

حدود  207هزار شهروند منطقه کاشان در سامانه سالمت ایرانیان ثبت نام شدند
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
اظهار داشت :حدود  207هزار شهروند منطقه کاشان
در سامانه سالمت ایرانیان ثبت نام شدند.
به گزارش وب دا ،دکتر علیرضا مروجی ،جمعیت
زیر پوش��ش این برنامه در منطقه کاش��ان را بیش از
 400هزار نفر ذکر کرد.
وی گف��ت :تاکن��ون 120 ،ه��زار نف��ر از م��ردم
شهرس��تان کاش��ان و بیش از  86هزار نف��ر از مردم
شهرس��تان آران و بیدگل موفق به ثبت نام در برنامه
پزشک خانواده شده اند.
وی اف��زود :همچنین 254 ،پزش��ک عمومی138 ،
پزشک متخصص 184 ،پرستار 114 ،ماما و شماری
از داروخانه ها ،آزمایش��گاه ها ،واحدهای مش��اوره
روان و تغذیه ،رادیولوژی ،بینایی س��نجی ،ش��نوایی
س��نجی ،گفتار درمانی ،کاردرمان��ی ،فیزیوتراپی و
مراکز خدمات پرس��تاری نیز برای ش��رکت در این
برنامه اعالم آمادگی کرده اند.
وی تصریح کرد :برنامه پزش��ک خانواده شهری
و نظام ارجاع در راستای پیشبرد سیاست های نظام
جمهوری اس�لامی ،اجرای سیاس��ت های ابالغی
رهبر معظم انقالب و اجرای برنامه پنجم توس��عه به
منظور اصالح نظام س�لامت کشور در دستور کار
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی قرار
گرفته است.

براساس این طرح،

هر پزشک عمومی

 500تا دو هزار
و  500نفر از

جمعیت شهری را
می تواند تحت

پوشش قرار دهد.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
تاکید کرد :مرحله نخس��ت برنامه پزش��ک خانواده
ش��هری س��ال  84در روس��تاها و در ش��هرهای زیر
 20ه��زار نف��ر جمعیت آغاز ش��د و ه��م اکنون در
مرحله دوم مقرر ش��ده تا ش��هرهای باالی  20هزار
نفر جمعیت کش��ور نیز زیر پوش��ش این طرح قرار
بگیرند.
دکت��ر مروج��ی ادامه داد :براس��اس ای��ن طرح،
هر پزش��ک عمومی  500تا دو ه��زار و  500نفر از
جمعیت شهری را می تواند تحت پوشش قرار دهد.

کمیته ارتقای سالمت روان دانشگاه تشکیل شد

مرخصی های اضطراری برای کلیه
کارکنان دانشگاه اعالم شد
مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه از مرخصی
های اضطراری برای کلیه کارکنان خبر داد.
محمد واحدی پ��ور در گفتگو با وب دا گفت:
در راس��تای اجرای فص��ل دهم آئی��ن نامه اداری
اس��تخدامی کارکن��ان غیر هیأت علمی به اس��تناد
دس��تور العمل ابالغی کلیه نیروها اعم از رس��می،
پیمانی ،طرحی و قراردادی تبصره  3و  4ماده  2می
توانند در شرایط اضطرار از این مرخصی ها عالوه
بر س��قف مرخصی استحقاقی سالیانه خود استفاده
کنند.وی این مرخصی ها را به شرح ذیل بیان کرد:
•  15روز مرخصی اضطراری برای کارکنانی
که همسرشان وضع حمل کرده است
• هفت روز مرخص��ی اضطراری در صورت
ازدواج فرزن��د و خود کارمن��د و همچنین فوت
بستگان درجه یک (همس��ر ،فرزند ،پدر ،مادر،
خواهر ،برادر)
• ی��ک م��اه مرخص��ی تش��ویقی در صورت
تش��رف کارکنان به حج تمتع فقط برای یک بار
در طول مدت خدمت
شایان ذکر است مرخصی های یاد شده قابل ذخیره
و یا بازخرید نیست ضمناً روزهای جمعه و تعطیالت
رسمی جزء ایام مرخصی محسوب می شود.

کمیت��ه ارتق��ای س�لامت روان با حض��ور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعض��اء روز پن��ج ش��نبه م��ورخ
 91/10/21در سالن شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانش��گاه

در ای��ن جلس��ه ضم��ن تاکید بر تش��کیل جلس��ات
کمیته س�لامت روانی اجتماع��ی و اعتیاد به صورت
مس��تمر ،در مورد نظارت و پایش برنامه های کمیته
مذکور ،تشکیل گروه های کارشناسی تخصصی بین

واحده��ای مختلف جهت هماهنگی در این راس��تا،
انجام طرح ه��ای تحقیقاتی در این زمینه در معاونت
پژوهشی و  ...سخنانی را بیان کرد.
دکتر مروجی معاون بهداش��تی دانشگاه نیز در این
جلس��ه در مورد سند سیاس��ت ارتقاء سالمت روان
جامعه و انتظ��ارات مقام عالی وزارت بهداش��ت از
دانشگاههای علوم پزشکی س��خنانی را ایراد کرد و
گزارش��ی در مورد وضعیت س�لامت روان کشور و
شهرستان ارائه نمود.
براس��اس این گزارش ،تخصیص  10درصد از
تخت های بیمارس��تان های عموم��ی به بیماران
اعص��اب و روان ،برنام��ه ری��زی در راس��تای
ارتقای س�لامت روان کارکنان دانش��گاه ،ارائه
ش��رح وظایف و سهم دس��تگاه های عضو این
کمیت��ه در ش��ورای س�لامت شهرس��تان ،انجام
طرح های تحقیقاتی توسط حوزه سالمت روان
دستگاههای اجرایی شهرستان با مشاوره دانشگاه
و  ...از دیگر موضوعات مورد بحث و بررس��ی
این جلسه بود.

مراسم تودیع و معارفه دو تن از مدیران دانشگاه برگزار شد

کلیه دانشجویان دانشگاه تحت پوشش
بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند

مع��اون دانش��جویی فرهنگ��ی دانش��گاه اظهار
داش��ت :کلیه دانشجویان دانش��گاه تحت پوشش
بیمه حوادث قرار گرفتند.به گزارش وب دا ،دکتر
طاهره مازوچ��ی گفت :تمامی  2489دانش��جوی
دانشگاه تحت پوش��ش بیمه حوادث قرار گرفته و
برای آنها کارت بیمه حوادث صادر ش��ده اس��ت.
وی افزود :دانش��جویانی که در این م��دت احیاناً
دچار حادثه یا اتفاقی ش��وند ظرف مدت  30روز
فرصت دارند با مراجعه به اداره رفاه دانشجویان از
مزایای بیمه مربوطه بهره مند گردند.
وی یادآور شد :بیمه حوادث دانشجویان رایگان
می باش��د و هیچ گونه وجهی از دانشجویان اخذ
نمی شود.وی با اشاره به اینکه بیمه مذکور بدون
محدودیت زمانی و مکانی اس��ت ،اذعان داشت:
تمامی دانشجویان دانشگاه در تمام ایام سال و در
هر مکان (چ��ه در محیط دانش��گاه و یا غیر آن)
تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند.
دکت��ر مازوچی در خصوص تعهدات و مزایای
این بیمه گفت :جبران هزینه های پزشکی ناشی از
حوادث حداکثر ت��ا 12.000.000ریال  ،حوادث
منجر ب��ه نقص عض��و کل��ی و جزئی ب��ه میزان
 60.000.000ریال و همچنی��ن حوادث منجر به
فوت به میزان  60.000.000ریال می باشد.

وی خاطرنش��ان کرد :افراد ب��ا ورود به این طرح،
از خدمات درمانی رایگان پزش��ک خانواده ای که
ب��ه دلخواه خود انتخاب می کنند ،بهره مند ش��ده و
م��ی توانند عالوه بر ویزیت ،خدمات پیش��گیری و
پاراکلینیک��ی با هزینه کمت��ر را نیز در مراکز دولتی
دریافت کنند.
وی یادآور شد :در برنامه پزشک خانواده شهری،
پزشک مس��وولیت کامل تامین س�لامت جسمی و
روانی افراد را از س��طح اول ت��ا مرحله تخصصی و
فوق تخصصی عهده دار است.

مراس��م تودی��ع و معارفه مدیران توس��عه و منابع
انس��انی و امور عمومی دانش��گاه ب��ا حضور رئیس
دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کاش��ان و جمع��ی از مس��ئولین روز ش��نبه مورخ
 91/10/9در س��الن شهداء س��تاد مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در این مراسم
ضم��ن گرامیداش��ت حماس��ه  9دی م��اه ،اظهار
امی��دواری کرد خداون��د متعال بصی��رت و بینش
کاف��ی را در تمام لحظات زندگی ب��ه افراد اعطاء
کند تا با ش��ناخت فتنه های زمانه ،از آس��یب های
آن برحذر باشند.
دکت��ر محمدحس��ین اعرابی از زحم��ات چندین
س��اله محمد واحدی پور در زمان تصدی مدیریت
توسعه و منابع انسانی و رامین بنایی در زمان تصدی

مدیریت امور عمومی دانش��گاه تقدیر و تشکر کرد
و ب��رای مس��ئولین جدید این حوزه ها در راس��تای
خدمت خالصانه آرزوی موفقیت کرد.
رئیس دانشگاه  ،ضمن تشکر از همکاری و تعامل
مسئولین دانش��گاه در اوضاع فعلی اقتصادی گفت:
مهمترین اصل در عرصه مس��ئولیت ،رضایت مندی
مردم اس��ت که این رضایت موجب کس��ب رضای
خداوند متعال است.
وی اولی��ن ش��رط فعالی��ت در ح��وزه معاونت
توسعه و منابع دانشگاه را نظم و انضباط بیان کرد
و افزود :رفع مشکل و اصالح امور ضمن رعایت
قوانین و مقررات بایستی اولین دغدغه مسئولین و
کارکنان باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان همچنین از کلیه دس��ت اندرکاران

برگزاری مراس��م بیس��ت و پنجمین سالگرد فعالیت
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشان تقدیر و تجلیل کرد.
دکت��ر محمدحس��ین اعرابی ،برای رض��ا رضایی
جهت مدیریت توس��عه و منابع انس��انی و سید رضا
س��جادی در مدیریت امور عمومی دانشگاه آرزوی
موفقیت روزافزون کرد.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه نیز در این
مراس��م فعالیت در ای��ن حوزه را پراس��ترس عنوان
کرد و گفت :هم��کاران بعد از مدتی کار در حوزه
معاونت توسعه ابراز تمایل به جابجایی دارند.
دکتر مهرداد فرزندی پور از فعالیت های مدیران
سابق توسعه و منابع انسانی و امور عمومی دانشگاه
تقدیر کرد و از مس��ئولین جدید خواست کارهای
ای��ن مدی��ران را ب��ا پش��تکار در راس��تای اهداف
دانشگاه ادامه دهند.
مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری در
دانشگاه نیز در این مراسم ضمن آرزوی توفیق برای
مدیران س��ابق و جدید و با اشاره به حماسه  9دیماه
س��ال  88گفت :م��ردم در این جریان به س��ه گروه
حامیان ،مخالفین و ساکتین فتنه تقسیم شدند.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا شاه فضل،
خطر س��اکتین را از مخالفین فتنه بیشتر دانست و
اظهار امیدواری کرد خداوند متعال جرات دفاع
از ح��ق و عاقبت به خی��ری را ب��رای همه افراد
اعطاء کند.
شایان ذکر است در ادامه این مراسم هر یک از
مدیران مذکور ،س��خنانی را ایراد کردند و سپس
احکام صادره برای هر یک از آنها قرائت شد.
اهدای لوح تقدیر و هدیه از سوی رئیس دانشگاه
و معاونت های مختلف دانشگاه از دیگر برنامه های
این مراسم بود.
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تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
شهید رجایی آران و بیدگل

در راس��تای دس��ت یابی به اهداف نقش��ه جامع
علمی سالمت دانشگاه و همچنین در راستای شیوه
جدید ارزیابی بیمارس��تان ها (اعتبار بخشی) برنامه
استراتژیک بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
تدوین ش��د.به گزارش وب دا ،رئیس بیمارس��تان
تک تخصصی زنان و زایمان ش��هید رجایی آران
و بیدگل با اعالم ای��ن مطلب گفت :تدوین برنامه
اس��تراتژیک این بیمارس��تان با همکاری ش��ورای
سیاس��ت گذاری دانش��گاه و با حضور مس��ئولین
بخش ها و واحدهای بیمارس��تان طی  14جلسه در
آذر ماه سال جاری به پایان رسید.
دکتر فریبا مینایی افزود :این برنامه ش��امل تحلیل
محیط داخلی (شناس��ایی نقاط ق��وت و ضعف) و
خارجی (شناسایی فرصت ها و تهدیدها) ،رسالت،
دورنم��ا ،موضوعات اس��تراتژیک و اولویت بندی
این موضوعات ،اس��تراتژیها و شاخصهای پایش و
ارزیابی عملکرد است.وی ،ارتقاء خدمات بهداشتی
درمانی ،ارتقاء نظام شایس��ته ساالری ،توسعه منابع
مال��ی و اعمال مدیری��ت اقتصادی ب��ر آن و ایجاد
تعامل بیش��تر با خیرین را از اهداف این بیمارس��تان
ذکر کرد.وی اظهار امی��دواری کرد با بهره گیری
از برنامه اس��تراتژیک بتوان ضمن حرکت به سمت
مدیری��ت علمی ،محیطی پویا و با نش��اط برای باال
بردن بهره وری و بهبود روش ها را فراهم کرد.

جلسه هماهنگی پیشگیری از سوء مصرف
مواد و الکل در دانشگاه برگزار شد

جلس��ه هماهنگ��ی پیش��گیری از س��وء مصرف
مواد و الکل در منطقه کاش��ان با حضور مسئولین
دانشگاه های این شهرس��تان در سالن شهداء ستاد
مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان هدف از برگزاری این حلسه را هماهنگی
و ه��م افزایی فعالیت ها و اقدامات انجام ش��ده در
منطقه در راستای پیش��گیری از سوء مصرف مواد
و الکل عنوان کرد.
دکت��ر اعرابی ،با اش��اره به اینکه دانش��گاه علوم
پزش��کی به عن��وان تنه��ا س��ازمان عض��و کمیته
هماهنگی پیش��گیری از س��وء مصرف مواد منطقه
کاشان و آران و بیدگل در استان می باشد ،گفت:
ای��ن دانش��گاه در خص��وص پیش��گیری از اعتیاد
کارنامه خوبی را داراست.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان با بیان
معضل س��وء مصرف م��واد و ال��کل در جامعه
اف��زود :یکی از مخاطبان ای��ن تهدید ،جوانان به
ِویژه دانش��جویان به عنوان آینده س��ازان کشور
می باشند که بایستی مسئولین ضمن حساسیت و
دقت بیش��تر نسبت به آن ،با همفکری و تعامل با
یکدیگر چاره اندیشی کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشانبر افزایش
تعامالت بین دانشگاهی تاکید کرد و اظهار داشت:
اس��تفاده از پتانس��یل ها و ظرفیت های دانشگاه ها
در راستای پیش��گیری از اعتیاد در شهرستان بسیار
موثر می باشد.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،ارائ��ه گزارش��ی از
وضعیت اعتیاد در منطقه ،ایران و کاش��ان از دیگر
موضوعات این جلس��ه ب��ود و هری��ک از اعضاء
حاضر در این جلسه به بیان نقاط نظر و پیشنهادات
خود در این راستا پرداختند.
گفتنی اس��ت این جلس��ه با جم��ع بندی
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات
بهداش��تی درمان��ی کاش��ان و تصوی��ب
مصوباتی پایان پذیرفت.

تشکیل کمیته تدابیر ویژه دارو
کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزش��کی
با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز سه
ش��نبه مورخ  91/9/7در دفتر ریاس��ت دانشگاه
تشکیل شد.
ب��ه گزارش وب دا ،بررس��ی مس��ائل مربوط
ب��ه دارو و تجهیزات پزش��کی در مناطق تحت
پوش��ش دانش��گاه از موضوعات مورد بحث و
بررسی این جلسه بود.
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه
کمیته دانشگاهی

ترویج تغذیه با شیرمادر برگزار شد
کمیت��ه دانش��گاهی تروی��ج تغذیه با ش��یرمادر
ب��ا حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعض��اء روز
چهارش��نبه مورخ  91/9/22در سالن شهداء ستاد
مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،ارائ��ه گزارش��ی از نتایج
ارزیاب��ی بیمارس��تان های دوس��تدار کودک که
توس��ط معاونت بهداشتی دانش��گاه در خرداد ماه
هر س��ال انجام می ش��ود از جمله موضوعات این
جلسه بود.
براس��اس این ارزیابی ،امتیازات کس��ب ش��ده
توس��ط بیمارس��تان های دوس��تدار ک��ودک و
مش��کالت به دس��ت آمده از ای��ن ارزیابی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه ،مشکالت مربوط به برنامه کمیته
ترویج تغذیه با ش��یر مادر دانشگاه ،اجرای ناقص
این قانون در س��ازمان ه��ای دولتی و خصوصی،
عدم رعایت برخی از م��وارد آن در داروخانه ها
و آگاه��ی پایین خانواده ها ب��ه خصوص مراقبین
ک��ودک در این زمین��ه و آموزش ب��ه آنها مورد
بررسی قرار گرفت.
دکت��ر اعرابی رئیس دانش��گاه نی��ز در این
جلسه بر ضرورت آموزش شیرمادر به والدین
قب��ل از زایمان و دوران ب��ارداری به ویژه در
خصوص مزایای ش��یر مادر ،تغذیه انحصاری
با شیرمادر ،عدم استفاده از شیشه ،پستانک و
ش��یرمصنوعی بدون دستور پزشک و به طور
سرخود تاکید کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت در این جلسه مصوبات
جلس��ه قبل م��ورد بحث و تب��ادل نظر اعضاء
قرار گرفت.

آغاز دوازدهمین دوره تربیت
بهورز در کاشان
دوازدهمی��ن دوره تحصیلی تربی��ت بهورز از
روز ش��نبه م��ورخ  91/9/25در مرک��ز آموزش
بهورزی کاشان آغاز می شود.
به گزارش وب دا ،مدیر مرکز بهورزی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
با اعالم این مطل��ب گفت :این افراد جهت ارائه
خدمت در مناطق یزدل ،محمد آباد ،حسنارود و
مرق مشغول به تحصیل می شوند.
زه��ره رجبی ب��ا اش��اره به پذی��رش این
اف��راد از مقاطع دیپلم و ف��وق دیپلم افزود:
این دوره ش��امل دو ترم ب��ا  34درس (76
واحد درس��ی) به صورت تئوری ،عملی و
کارآموزی می باشد.
وی تصری��ح ک��رد :ای��ن اف��راد ،بوم��ی
روس��تاهای ف��وق ب��وده که ط��ی آزمون
سراسری و با انجام مصاحبه علمی و عملی
پذیرفته می شوند.
وی یادآور ش��د :دانش آموختگان پس از دو
س��ال با دریافت گواهینامه پایان خدمت ،آماده
ارائ��ه خدمت ب��ه جمعیت تحت پوش��ش خانه
بهداشت مناطق مذکور می باشند.
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مصرف متعادل چای و قهوه در كاهش جذب آهن برای بیماران تاالسمی موثر است
یك كارش��ناس بیماری های خاص اظهار داشت:
مصرف متعادل چای و قهوه در كاهش جذب آهن
برای بیماران مبتال به تاالسمی بسییار موثر است.
دکتر جواد الماس��ی در گفتگو با وب دا ،با اشاره
ب��ه اینكه تاالس��می نوع��ی بیماری ژنتیكی اس��ت،
گفت :بیماران مبتال به تاالس��می ب��ه علت دریافت
خون های مكرر ،كمب��ود هموگلوبین با درجاتی از
هیپوكسی(كمبود اكس��یژن) و جذب آهن بیشتر از
مواد غذایی برای تولید س��لول ه��ای خونی ،نه تنها
دچار كمبود آهن نیستند بلكه در معرض مسمومیت
نیز قرار دارند.
وی افزود :به همین منظ��ور مصرف مواد غذایی
كه میزان جذب آهن را در بدن این بیماران كاهش
می دهد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی تصری��ح ك��رد :مصرف مواد غذای��ی غنی از
ویتامین  Dش��امل زرده تخم م��رغ ،لبنیات و ماهی
كه موجب جذب كلسیم به عنوان عاملی در كاهش
جذب آهن می ش��ود نیز به بیماران مبتال به تاالسمی
توصیه می شود.
این كارش��ناس بیماری های خ��اص تاکید كرد:
پرهیز از مصرف مواد غذایی غنی شده با آهن مانند
برخی از بیسكویت ها ،ماكارونی ها و شكالت ها و
مصرف متعادل گوشت ،جگر و فرآورده هایی مانند

همبرگر ،سوسیس و كالباس از جمله مواردی است
كه به كاه��ش میزان جذب آهن در م��ورد بیماران
تاالس��می كمك بس��یاری می كند .دکتر الماس��ی
خاطرنش��ان ك��رد :همچنین ،حبوبات ،س��ویا ،كره،
بادام زمینی ،گندم ،كلم بروكلی و دیگر سبزیجات
برگ س��بز ،هندوانه ،كش��مش ،نخودفرنگی ،آب

آلبالو ،آلو ،خرما ،انگور و نخود نیز از دیگر موادی
هستند كه به علت دارا بودن آهن فراوان بایستی این
بیماران در حد اعتدال از آنها استفاده كنند.
وی یادآور شد :رعایت اصول تغذیه در مورد مبتالیان
به تاالسمی كه از ابتدا تا انتهای عمر با این بیماری دست
و پنجه نرم می كنند ضرورت بسیاری دارد.

تغییر عادات غذایی به كاهش بیماریهای قلبی كمك می كند
عالیم گرفتگی عروق كرونر است.
دكتر پورعباس��ی با اش��اره ب��ه اینكه
تش��خیص تنگی عروق كرونر با انجام
تس��ت ورزش ص��ورت م��ی گی��رد،
تصریح ك��رد :وراثت و افزایش س��ن
از عوام��ل غیرقابل پیش��گیری بیماری
قلبی عروقی اس��ت .وی یادآور ش��د:
رعای��ت الگوهای صحی��ح تغذیه ای،
رژیم غذایی سالم و مناسب و ورزش،
خطر بیماریهای قلبی عروقی را كاهش
می دهد.
وی اذعان داشت :همچنین افزایش
استفاده از سبزیجات و گوشت سفید
و ماهی به جای گوشت قرمز و چرب
در رژی��م غذای��ی از عوام��ل كاهش
خطر بیماریهای قلبی عروقی است.

فوق تخصص جراحی قلب دانشگاه
گفت :تغییر عادت غذایی از گوشت
قرم��ز به گوش��ت س��فید ب��ه كاهش
بیماری های قلبی كمك می كند.
دكت��ر پورعباس��ی ب��ا اش��اره ب��ه
بیماریهای قلب��ی به عنوان علت عمده
مرگ و میر در كاش��ان اظهار داشت:
ش��ایع ترین بیماری قلب��ی عروقی در
حال حاضر گرفتگی عروق است.
وی ،عوامل عمده ابتال به این بیماری
را فشارخون ،دیابت ،چربی خون باال
و مصرف سیگار عنوان كرد.
وی ب��ه عالئم این بیماری اش��اره و
افزود :تنگی نفس ،تپش قلب ،سوزش
و احس��اس س��نگینی بر روی س��ینه،
دست چپ ،پش��ت و فك تحتانی از

مشاهده سایه یا هاله در اطراف اشیاء چند ماه پس از لیزیك شایع است
عضو هی��ات علم��ی دانش��گاه علوم
پزشكی كاش��ان اظهار داشت :مشاهده
سایه یا هاله در اطراف اشیا ،چند ماه اول
پس از انجام عمل لیزیك شایع است.
دكت��ر مهدی ش��اعری در گفتگو با
وب دا گف��ت :این مس��اله در افرادی
كه مردمك چشم آنها گشادتر است،
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
وی ،با اش��اره به اینكه جراحی های
لیزری برای اصالح عیوب انكس��اری
چشم ش��ایع ترین عمل در بدن است،
اف��زود 18 :س��ال از مت��داول ش��دن
روش��های لیزری برای اصالح عیوب
انكساری چشم در دنیا می گذرد.
وی تصری��ح ك��رد :عم��ل جراحی
لیزیك یك��ی از تكنیك های لیزری
برای اصالح عیوب انكس��اری چشم
به حس��اب می آی��د كه ب��ه صورت

س��رپایی انج��ام می ش��ود .وی تاكید
ك��رد :این جراح��ی با اس��تفاده از یك
دس��تگاه مخصوص بنام ‹میكروكراتوم›
انجام می ش��ود ك��ه در آن الیه نازكی
از قرنی��ه برش خورده و س��پس با توجه
به اطالعات مربوط ب��ه معاینات بیمار و
تجزیه و تحلیل های كامپیوتری ،اش��عه
لیزر به چشم تابیده می شود.
دكتر ش��اعری افزود :ب��ا تابش این
اشعه ،ضخامت بس��یار نازكی از قرنیه
با انرژی لیزری تراش داده می ش��ود و
‹فالپ› چشم برداشته شده و دوباره بر
روی قرنیه قرار می گیرد .وی ،نزدیك
بینی در شب ،حساسیت به نور ،كاهش
دید نزدیك ،احساس خشكی چشم و
ایجاد آستیگماتیس��م نامنظم و نازك
شدن قرنیه را از دیگر عوارض جانبی
انجام عمل جراحی لیزیك برشمرد.

مكیدن انگشت در طوالنی مدت موجب به هم ریختگی فرم دندان كودكان می شود

مدی��ر مرک��ز به��ورزی دانش��گاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تاکید کرد :مرکز بهورزی دانش��گاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تاکن��ون  136بهورز برای شهرس��تان های
کاش��ان ،آران و بیدگل و نطنز را آموزش
داده است.
گفتنی اس��ت در حال حاض��ر  100بهورز در
روستاهای تابع شهرس��تان های کاشان و آران و
بیدگل مشغول به ارائه خدمت می باشند.

كارشناس مس��وول بهداشت دهان و دندان شبكه
بهداش��ت و درمان شهرس��تان آران و بیدگل گفت:
مكی��دن انگش��ت در طوالنی مدت موج��ب به هم
ریختگی فرم دندان كودكان می شود.
دكتر عفت الم��ع در گفتگو با وب دا افزود :زبان
زدن ،شیش��ه و پس��تانك خ��وردن در م��دت زمان
طوالنی به عنوان یك عادت غلط در كج شدن و به
هم ریختگی فرم دندان كودكان زیر  12س��ال تاثیر
غیرقابل انكار دارد.
وی تصریح کرد :بی توجهی به این مس��اله عالوه
بر تش��خیص دیر هنگام دندان های پوسیده ،موجب
تاخیر در روند رویش دندان های دائمی و حتی تاثیر
بر شكل و فرم آنها نیز می شود.

كارش��ناس مس��وول بهداش��ت دهان و دندان ش��بكه
بهداش��ت و درمان شهرستان آران و بیدگل تاكید كرد:
به همین منظور توصیه می شود تا والدین كودكان زیر12
سال را حداقل هر 6ماه یكبار به نزد دندانپزشك ببرند.

دكت��ر عفت الم��ع تصریح كرد :از س��وی دیگر،
مس��واك زدن توسط والدین و رعایت اصول تغذیه
نیز برای تامین بهداش��ت دهان و دندان كودكان  2تا
 4سال از اهمیت بسیاری برخوردار است.
كارش��ناس مس��وول بهداش��ت ده��ان و دن��دان
شبكه بهداش��ت و درمان شهرستان آران و بیدگل
خاطرنش��ان كرد :قرار دادن یك عدد مس��واك به
هم��راه لوازم التحریر برای دان��ش آموزان زیر 12
س��ال نیز كمك بسیاری به ترویج فرهنگ سالمت
دهان و دندان از كودكی می كند.
دكتر عفت المع یادآور ش��د :توجه به این مس��اله
در دوران كودكی منجر به جلوگیری از پوس��یدگی
زودهنگام دندانها در بزرگسالی می شود.

راهکارهای ازدواج موفق در سنین باالتر
ی��ک باور غل��ط در می��ان اکثر م��ردم وجود
دارد و آن ه��م محدودیت س��نی در امر ازدواج
اس��ت .اکثر خانواده ها تصور می کنند دختران
و پس��رانی که در س��ن جوانی باعش��ق ازدواج
میکنند ،می توانند به عش��ق حقیقی و خوشبختی
دس��ت پیدا کنند و این محدودیت س��نی بیشتر
شامل حال دختران می شود .در حالیکه این باور
کامال اشتباه است و ازدواج در هر سنی چه برای
خانمها و چه برای آقایان می تواند خوش��ایند و
موفقیت آمیز باشد .خانمهای باالی  40سال ،شما
هم می توانید در همین سن مرد رویاهای خود را
پیدا کنید و به آن زندگی سرش��ار از خوشبختی
که حق شماست برسید؛ فقط کافیست چند نکته
را رعایت کنید.
 -1گذش�ته را فرام�وش کنی�د :وقت��ی فرد
جدیدی را مالقات می کنید ،احساس��ات منفی
و شکس��تهای قبلی را فرام��وش کنید و آن ها را
پشت سر همانجایی که باید باشد بگذارید.
 -2در عقاید خود کم�ی تغییر ایجاد کنید:

وقتی در س��ن  20س��الگی هس��تید ش��اید برای
انتخاب همس��ر خود یک لیست نوشته باشید که
همس��ر آینده تان حتما باید قد بلند ،خوش قیافه
یا سبزه باشد ،اما حاال دیگر شرایط فرق کرده و
دوران  20سالگی گذش��ته فقط باید دنبال یک
همسر مناسب و خوش اخالق و منطقی باشید.
 -3اعالم کنید :نمی توانید در خانه بنش��ینید و
در را ب��ه روی خود ببندی��د و منتظر مرد ایده آل
خود باشید .باید با اقوام و دوستان معاشرت کنید
و به آنها نیز اعالم کنید که قصد ازدواج دارید تا
اگر فرد مناسبی سراغ داشتند به شما معرفی کنند.
 -4وقت بگذارید :برای شناختن طرف مقابل خود
وقت صرف کنید؛ به جای اینکه وقت صرف آشنایی
با فرزن��دان یا اقوام و آش��نایان او کنید برای خود او
وقت بگذارید .باید مطمئن ش��وید ک��ه آیا او مردی
است که می خواهید در زندگی کنار شما باشد.
 -5داشته های خود را با او تقسیم کنید :خود
را برای یک زندگی جدید آماده کنید و به خود
بقبوالنید که باید داش��ته های خود را باهم تقسیم
کنید تا بتوانید با آرامش کنار هم زندگی کنید.
 -6رویاه�ای خ�ود را عمل�ی کنی�د :وقتی
مطمئن ش��دید که م��رد مورد نظر خ��ود را پیدا
کردید و می توانید بقیه سالهای خود را با او و در
کنار او بگذرانید به فکر مقدمات عروسی باشید.
اصال به این فکر نکنید که چون سن شما باال رفته
نمی توانید رویاهای خود را عملی کنید و ممکن
اس��ت از دید عموم مردم مورد پسند نباشد ،زیرا
زندگی مال شماست و حق شماست که هر طور
که می خواهید در مورد آن تصمیم بگیرید.
 -7شما هم می توانید خوشبخت باشید :اگر
در ازدواج اول یا دوم خود شکست خورده اید،
بدین معنا نیست که دیگر نمی توانید خوشبخت
باش��ید .هیچ وقت برای پیدا کردن عشق و عاشق
بودن دیر نیست .شما هم می توانید دوباره عاشق
شوید و خوشبختی واقعی را لمس کنید.
منبع خبر :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بیش از  900میلیارد ریال هزینه درمان
پوکی استخوان در ایران می باشد

پوک��ی اس��تخوان مهمترين عارضه ناش��ي از
كمي مصرف ش��ير و لبنيات اس��ت كه بر اساس
آمار به دس��ت آم��ده از مطالعات س��االنه بيش
از  900ميلي��ارد ریال فقط هزین��ه درمان پوکی
استخوان در ایران است.
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانش��گاه
علوم پزش��کی کاش��ان ضمن بیان ای��ن مطلب با
اشاره به اینکه ايران باالترين سرانه مصرف نوشابه
را در جهان دارد ،اظهار داشت :ایران از نظر ميزان
مصرف لبنيات در انتهاي جدول جهاني قرار دارد
در حال��ي كه ش��ير و فرآورده ه��اي لبني غني از
مواد مغذي ضروري اس��ت ك��ه كمبود مصرف
آن در بين كودكان ،خانم ها و س��المندان بس��يار
شايع است.به گفته وی ،سرانه مصرف لبنيات در
كش��ورهاي اروپايي حدود  ٣٠٠لیتر (كيلوگرم)،
در بي��ن مردم دنیا  180ليت��ر و در ايران تنها  ٨٠تا
 ٩٠لیتر (كيلوگرم) در سال است.
دكتر تقی زاده با بیان اینکه سرانه مصرف شیر
در كش��ورهاي اروپايي حدود  300ليتر اس��ت،
گفت :سرانه مصرف شیر در كشور ما طبق آمار
منتش��ره تا سال  ،1390حدود  90ليتر بوده و اين
رقم در حال حاضر بسيار كمتر شده است.
وی در پای��ان ب��ا تاکید ب��ر تروی��ج فرهنگ
مصرف اين ماده غذايي با ارزش یادآور شد :این
آمار و ارقام زنگ خطری اس��ت که در صورت
بی توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری بزودی
گریبان گیر جامعه ایرانی خواهد شد.

11

حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

شلغم را با آویشن بخورید
یک متخصص طب سنتی توصیه کرد :از
آنجایی که شلغم نفاخ و دیر هضم است بهتر
است آن را با مصلح آویشن یا زیره مصرف
کرد.ب��ه گزارش وب دا ،دکتر مجید امتیازی در
خصوص نقش شلغم در درمان سرماخوردگی و
زکام اظهارکرد :مصرف ش��لغم نقش مهمی در
پیشگیری و درمان سرماخوردگی دارد.
وی با بی��ان این که ش��لغم دارای انواع مختلفی
اس��ت ،گفت :ش��لغم دارای مزاج گ��رم و معتدل
بوده و ضمن خاصیت صاف کنندگی سینه داروی
موثری در درمان مبتالیان به سرفه نیز می باشد.
امتیازی در ادامه خاطرنش��ان کرد :شلغم یک
ماده غذایی مغذی ،تقویت کننده چش��م بوده و
برای مبتالیان به سنگ کلیه نیز مفید است.
این متخصص طب س��نتی توصیه کرد :از آنجایی
که ش��لغم نفاخ و دیر هضم است بهتر است آن را با
مصلح آویشن یا زیره مصرف کرد.
منبع خبر :وبدا

شماره  .128آذر و دی 1391

بیماری ایدز بیشتر از آنکه یک بیماری عفونی باشد یک آسیب اجتماعی است
کارشناس مسئول واحد بیماریهای شبکه بهداشت
و درم��ان آران و بیدگل گفت :بیماری ایدز بیش��تر
از آنک��ه ی��ک بیماری عفونی باش��د یک آس��یب
اجتماعی اس��ت ک��ه ابع��اد اقتص��ادی ،فرهنگی و
سیاسی وسیعی دارد.
به گزارش وب دا ،دکتر مس��عود غف��اری افزود:
س��ازمان بهداش��ت جهانی در پیامی به مناسبت روز
جهانی ایدز سال « ۲۰۱۲رسیدن به نقطه صفر» که به
معنای عدم بروز موارد عفونت جدید و مرگ ناشی
از بیماریهای مرتبط با ایدز اس��ت را به عنوان هدف
تمامی دولتها و متولیان سالمت توصیف کرده است.
وی تصری��ح کرد :در حال حاضر در جهان حدود
 ۳۴میلی��ون نفر با ای��دز زندگی می کنن��د ،که ۲.۵
میلیون نفر آن در س��ال  ۲۰۱۱م��ورد جدید بیماری
بوده اند و تخمین زده می شود که  ۱.۷میلیون نفر از
آنها تلف شده اند.
کارشناس مسئول واحد بیماریهای شبکه بهداشت
و درم��ان آران و بیدگل با اعالم اینکه پیش��رفتهای
زی��ادی در زمینه داروهای نج��ات دهنده که «آنتی
رتروویرال» خوانده می ش��ود صورت گرفته است،
خاطرنشان کرد :این داروها تعداد ویروسها در خون
را کاه��ش می ده��د و به اعتق��اد متخصصین ،دارو
درمانی به موقع خود بخشی از پیشگیری است.

وی در ادامه تاکید کرد :موج نخست همه گیری
در کش��ور م��ا در بی��ن دریافت کنن��دگان خون و
فرآورده های آن ب��ود و موج دوم همه گیری ایدز
در زندان ه��ا و در بین مصرف کنن��دگان تزریقی
مواد در اواس��ط ده��ه  ۱۳۷۰رخ داد ب��ه نحوی که
کش��ور را از مرحله ش��یوع کم به وضعیت ش��یوع
متمرکز وارد کرد.
دکت��ر غف��اری ادام��ه داد :هنوز اف��راد زیادی
معتقدند ک��ه ایدز فقط برای «دیگران» اس��ت و
فقط برای افراد «فاس��د و منحرف» پیش می آید
که ای��ن باورهای نادرس��ت عمیقاً به تالش��های
بهداشتی برای اشاعه اطالعات واقعی درباره ایدز
لطم��ه می زند چرا که از س��ویی موجب تقویت
تبعیضی می ش��ود که مانع جس��تجوی اطالعات
و یا کمک به افراد مبتال خواهد ش��د و از س��وی
دیگ��ر ،انکار در این م��ورد را قوی تر می کند و
موجب می ش��ود که افراد زیادی در جامعه خود
را در امنی��ت و آرامش��ی بیندارند ک��ه به دور از
واقعیت است.
وی در پای��ان یادآور ش��د :خوش��بختانه آموزش
و اط�لاع رس��انی در زمین��ه  HIVو ای��دز یکی از
استراتژیهای مهم برنامه کشوری پیشگیری از HIV
در کشور است.

 25میلیون نفر از ایرانیان دچار اضافه وزن و چاق اند
پوکی استخوان با تشخیص
زودرس قابل درمان است
کارش��ناس بیماریه��ای غیرواگی��ر دانش��گاه
علوم پزش��کی کاش��ان گفت :پوکی استخوان با
تشخیص زودرس قابل پیشگیری و درمان است.
به گ��زارش وب دا ،مهرداد جزایری با اش��اره
به اینکه این بیماری معموالً تا زمان شکس��تگی،
عالمت هش��دار دهنده ای ن��دارد ،افزود :پوکی
استخوان در تعداد کمی از افراد در زمان مناسب
تشخیص داده ش��ده و درمان می شود از این رو
پیشگیری ،تشخیص زود هنگام و درمان موثر این
”بیماری خاموش“ و یا ”بیماری بیسر و صدا“ از
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

متخصص تغذیه دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
گف��ت 1/1 :میلیارد نفر در جه��ان دچار اضافه وزن
و چاق هس��تند که  25میلیون نفر از آنها را ایرانیان
تشکیل میدهند.
دکتر محس��ن تقی زاده با اش��اره به اینک��ه  30تا 50
درصد افراد باالی  20س��ال و  60درصد از افراد باالی
 30س��ال در ایران دچار افزایش وزن و چاقی هس��تند،
اف��زود :همچنی��ن  12تا  18درص��د از نوجوانان ایرانی
اضافه وزن دارند که مستعد چاق شدن در آینده هستند.
وی تصری��ح ک��رد :زندگی ماش��ینی در ش��هرها
باعث ش��ده است که اکثر شهرنش��ینها خوردن غذا
در رس��توران ها و نیز خ��وردن غذاهای پرکالری و
چرب مانند فست فودها را به عنوان تفریح در برنامه

زندگ��ی خود قرار دهند و به دلیل کمبود وقت و بی
حوصلگی ناش��ی از سختی کار ،تفریحات با فعالیت
زیاد بدنی را کنار بگذارند.
وی با بیان اینکه کمبود وقت برای پختن غذا نیز به
تدریح باعث تغییر عادات غذایی مردم کش��ور شده
است ،اذعان داش��ت :مصرف غذاهای نیمه آماده و
آماده ،انواع سوسیس ،کالباس و فست فودها ،انواع
س��س های چرب و مواد خوراکی س��یر کننده و پر
کالری بی��ش از پیش بین خانواده��ای ایرانی رواج
یافته اس��ت و م��ی توان گفت الگ��وی غذایی مردم
ایران تا حدود زیادی تغییر کرده است.
دکتر محس��ن تقی زاده تاکید کرد :مصرف لبنیات،
س��بزیجات و میوه ها که نقش مهمی در کنترل وزن

و رس��اندن مواد الزم به بدن را ایفا می کنند از سبد
تغذیه خانواده ها کنار گذاشته شده است.
ب��ه گفته وی ،رواج بازیهای ک��م تحرک به ویژه
بازیهای کامپیوتری بین گروه سنی کودک ،نوجوان
و حت��ی جوانان و کنار گذاش��تن بازیهای پرتحرک
و تفریحات دس��ته جمعی باع��ث افزایش چاقی در
این گروه س��نی شده اس��ت و این روند همچنان رو
به افزایش است.
دکت��ر تق��ی زاده در پای��ان ی��ادآور ش��د :انجام
فعالیته��ای بدن��ی و ورزش از مهمتری��ن عوام��ل
تس��هیل کننده کاه��ش وزن در افراد چاق اس��ت و
مهمترین نقش را در پیشگیری از افزایش وزن افراد
و بهبود وضعیت چربیهای خون دارد.

انتخاب هدفون مناسب و تنظیم هوشمندانه صدا به حفظ شنوایی كمك می كند

ب��ه گفت��ه وی ،در مراح��ل اولی��هی ب��روز پوکی
اس��تخوان ،عالئم آن به ندرت ظاهر میشود ،که این
ظاهر نشدن عالئم تشخیص بیماری را دشوار میکند.
وی تصریح کرد :دریافت کلسیم و ویتامین D
کافی بط��ور مثال مصرف روزان��ه  2الی  3لیوان
ش��یر یا ماست کم چرب ،داشتن فعالیت فیزیکی
م��داوم و متعادل مث ً
ال حداقل  30دقیقه پیادهروی
در روز و عدم استعمال دخانیات از جمله راههای
پیشگیری این بیماری است.
وی بهترین منبع کلس��یم و پروتئین را شیر ،پنیر،
ماست و غذاهای دریایی به ویژه ماهی عنوان کرد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه کاه��ش وزن مانع از
تخری��ب و تحلیل م��داوم غض��روف و مفاصل
میش��ود ،یادآور شد :اس��تراحت و عدم تحرک
باعث تحلیل بافت استخوانی می شود.
این کارش��ناس اظهار داش��ت :ورزش هایی مثل
پی��اده روی نق��ش مهمی در رس��وب کلس��یم در
استخوان ها و استحکام آن ها دارند
به گفته وی ،س��ن باال ،مونث بودن ،داشتن سابقه
فامیل��ی و مص��رف برخی داروها مانن��د «کورتن و
داروهای ادرار آور» از عوامل خطر ابتال به بیماری
پوکی استخوان است.
وی به مادران باردار توصیه کرد :با تغذیه صحیح
و اس��تفاده از سبزی ،میوه ،لبنیات و نان سبوس دار
از ابتالی فرزندش��ان به پوکی استخوان پیشگیری
کنند.گفتنی اس��ت پوکی استخوان وضعیتی است
ک��ه در آن اس��تخوان ،ش��کننده ش��ده و احتمال
شکستگی با کوچک ترین ضربه افزایش می یابد.

كارش��ناس شنوایی شناسی دانش��گاه علوم پزشكی كاش��ان گفت :انتخاب
هدفون مناس��ب همراه با تنظیم هوش��مندانه بلندی ص��دا (ولوم) به حفظ
شنوایی افراد كمك بسیاری می كند.
منیره قربانی در گفتگو با وب دا افزود :امروزه با پیشرفت تكنولوژی
استفاده از دستگاه های پخش لوح فشرده ( )mp3به عنوان
وسایل موسیقی قابل حمل ،روز به روز در حال افزایش
است.
وی تصری��ح ک��رد :مطالعات انجام ش��ده توس��ط
مهندسین آكوستیك نش��ان می دهد كه  80درصد
م��ردم با ص��دای بس��یار بلند به وس��ایل موس��یقی
شخصی گوش می كنند.
وی تاكید كرد :یك ش��نونده معمولی ،در حین
گوش دادن به موس��یقی در محیط ساكت و آرام
در معرض خطر نیس��ت اما قرار گرفتنش در یك
محیط نوی��زی (محیطی هم��راه با مجموع��ه ای از
اصوات ناخواس��ته) خطرات بس��یاری را برایش به
همراه دارد.
كارشناس شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشكی
كاش��ان اظهار داش��ت :افراد در مكان های نویزی،

صدای وسایل پخش موسیقی شخصی شان را زیاد می كنند و در این
موارد دیگر قادر به شنیدن صدای اطرافیان نیستند.
قربانی خاطرنش��ان ك��رد :صداهای بلند ،س��لول ه��ای یونی
ظریف موجود در گوش داخلی كه ارتعاش��ات مكانیكی را
به س��یگنال های الكتریكی تبدیل می كنند تحت فش��ار
ق��رار داده و در صورت طوالنی م��دت قرار گرفتن
در معرض آنها ،فرد دچار آس��یب شنوایی دائمی
ش��ده و این ام��ر در درازمدت منج��ر به بروز كم
ش��نوایی می شود .وی یادآور ش��د :براین اساس،
تنظیم ش��دت موسیقی در یك س��طح ایمن یعنی
 75دسی بل و استفاده از گوشی هایی كه زمینه
نویز را كاهش می دهد تا مجبور به اس��تفاده
از سطوح شدتی خطرزا نشویم ،در محیهای
ساكت ضرورت بسیاری دارد.
وی اظهار داشت :این مساله در اینكه
آینده قادر به شنیدن صدای موسیقی
همراه با سیستم شنوایی سالم
و بدون وزوز گوش باشید
بسیار اهمیت دارد.

یک اشتباه بزرگ درباره نوشابه
فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
گفت :بطری های پالس��تیکی ک��ه اغلب از آنها برای نگهداری نوش��ابه ها
اس��تفاده می شود ،سرطان زا هستند و نباید از این بطریها
به هیچ وجه استفاده شود.
به گزارش وب دا ،دکتر ابراهیم رضی افزود :بس��ته
بندی انواع نوش��ابه ها در کشور نامناسب است که
این مس��اله موجب بروز سمی خطرناک و ابتال به
انواع سرطان می شود.
وی با اش��اره به افزایش انواع س��رطان ها در
کش��ور تصریح کرد :اس��تفاده از انواع بطریهای
پالستیکی برای نگهداری نوشابه ها در کشورهای
اروپایی ممنوع اس��ت و آنها نوشابه های خود را
فقط در بطری های شیش��ه ای نگهداری و بسته
بندی می کنند؛ این در حالی است که در ایران
نوش��ابه ها در بطری های پالس��تیکی بسته بندی
می شوند.

دکتر رضی اظهار داش��ت :عالوه براین ،م��واد نگهدارنده ای که در تولید
نوش��ابه ها به کار می رود ،بسیار زیان آور است و احتمال ابتال به سرطان را
افزایش می دهد.
فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشان با اش��اره به عادت ناپسند برخی فروشندگان در
نگهداری انواع نوش��ابه ادامه داد :برخی فروشندگان
عادت دارند تا نوش��ابه ها را بیرون فروشگاه خود و با
چیدم��ان روی هم نگهداری کنند؛ این عادت غلط
به دلیل تغییر دما و س��رد و گرم ش��دن هوا س��بب
ایجاد یکس��ری واکنش های ش��یمیایی خطرناک
درون نوشابه ها می شود که برای انسان خطرناک
است.
عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدم��ات بهداش��تی درمانی کاش��ان به هم��ه تولید
کنندگان برای بس��ته بندی نامناس��ب و اس��تفاده از
بطری های پالستیکی هشدار جدی داد.

مصرف غذاهای شیرین خطر بروز
سرطان سرویکس را  33درصد
افزایش می دهد
متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
گف��ت :نتای��ج تحقیقات نش��ان داده اس��ت که
مصرف غذاهای ش��یرین به می��زان  2بار در هفته
خطر بروز س��رطان گردن رحم (س��رویکس) را
 33درصد افزایش می دهد.
دکتر ش��کوه س��ربلوکی در گفتگو ب��ا وب دا با
اش��اره به عالقه بس��یاری از خانمها به مصرف میان
وع��ده یا اس��نک گفت :در حقیق��ت مصرف میان
وعده نه تنها مشکلی ندارد اما نکته مهم انتخاب نوع
میان وعده و خوراکی است که مصرف می شود.
به گفت��ه وی ،مص��رف م��واد غذایی مثل
کوکی ه��ا ،بیس��کویت و نان های ش��یرین
ب��ه میزان  3ب��ار در هفته خطر بروز س��رطان
سرویکس را به  42درصد افزایش می دهد.
وی اف��زود :به طور کل��ی دریافت روزانه بیش
از  35گرم ش��کر ( 7قاش��ق مرباخوری) ابتالء به
سرطان رحم را افزایش می دهد.
وی با اش��اره ب��ه یافته ه��ای پروفس��ور پولین
( )Arie Polinدر زمین��ه ارتب��اط مس��تقیم بین
مصرف بیس��کویت و سرطان پیشرفته سرویکس
اذعان داش��ت :با توجه به مطالع��ات این محقق،
ش��کر موجود در بیس��کویت منجر ب��ه افزایش
انس��ولین و در نتیجه تحریک رش��د سلولها در
رحم ش��ده و ف��رد را در معرض خط��ر ابتالء به
سرطان قرار میدهد.

وی با اش��اره به اینکه مصرف این مواد انرژی
زا موج��ب افزایش کالری دریافت��ی و در نتیجه
اضافه وزن و چاقی فرد ش��ده ک��ه این عامل نیز
یکی از ریسک فاکتورهای بروز سرطان رحم و
سرویکس می باش��د ،تاکید کرد :شکر همچنین
موجب ترش��ح هورمون استروژن ش��ده که این
عامل نیز در پرولیفراسیون و رشد غیر قابل کنترل
سلولهای آندومتر نقش زیادی دارد.
دکتر س��ربلوکی با بی��ان اینکه طب��ق آمارهای
منتش��ره شده در کشور انگلس��تان هر سال 6400
مورد به س��رطان آندومتر اضافه شده و در حدود
هزار بیمار جان خود را از دست می دهند ،اذعان
داشت :سن متوسط و شایع این سرطان در خانمها،
باالی  40سال و همراه با ریسک فاکتورهایی مثل
چاقی ،دیابت و فشارخون می باشد.
وی در پایان یادآور شد :توجه داشتن به حفظ
تع��ادل رژیم غذای��ی و ورزش منظ��م و روزانه
باع��ث کاه��ش  30درص��دی ابتالء به س��رطان
سرویکس می شود.

مصرف غذاهای شیرین به میزان  3بار در هفته
خطر ب�روز س�رطان س�رویکس را چند درصد
افزایش می دهد؟
الف )  25درصد
ج )  42درصد

ب ) هیچ تاثیری ندارد
د )  33درصد

قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی ،سوال مطرح
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام
خانوادگ��ی خود و عبارت (حیــات )126به س��امانه پیام
کوتاه دانش��گاه به شماره  30001423تا  15اسفند ماه 91
ارسال نمایید.
از میان ش��رکت کنندگانی که پاس��خ صحيح را ارسال
کنن��د به یک نفر ب��ه قید قرعه ،جایزه اه��داء و نام برنده
در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می شود.ضمناً روابط
عمومی دانش��گاه آم��اده دریافت توصیه های پزش��کی
اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداش��تی درمانی
دانشگاه با محور ارتقاء سالمت جامعه می باشد.
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر
به نقل از خودتان در س��ایت خبـری و اطـالع رس��انی
وزارت بهـداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی كشـور
به آدرس ، www.webda.irسايت دانشگاه و دیگر
سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره  126نشريه حیات:

فاطمه سادات رزاقی نشلجی -بهورز روستای نشلج

اولین یادواره شهدای پزشکی کاشان و گردهمایی بسیجیان دانشگاه برگزار شد
http://webda.kaums.ac.ir
صاحب امتیاز:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مديرمسئول :عليرضا كاشاني نژاد
تهیه و تنظیم :ليال سحرخوان  ،اقدس شیخی  ،زهرا ساكني
گرافيست :فاطمه هاشمی
همکاران این شماره :روح ا ..بادي زاده ،حسن سلماني،
حسيـن خدابخش ،مهدي مقيمي پور ،لطف آبادي  ،قاسمي ،محمدرضا
سلیمانی ،حسین گرانمایه پور ،مسعود محسنی و فهيمه طاهري فرد
آدرس:کاشان /میدان  15خرداد /ابتدای خیابان اباذر /ستاد

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی كاشان
صندوق پستی87137/81147 :
دورنگار4450999 :
تلفن4471212-4450999 :

پيامك30001423:

آدرس سايتwww.kaums.ac.ir :

دکتری تخصصی رشته علوم سلولی
در دانشگاه راه اندازی می شود
به اس��تناد رای صادره در دویس��ت و بیس��تمین
جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
مورخ  91/8/11با راه اندازی رش��ته علوم سلولی
کارب��ردی مقط��ع دکت��ری تخصص��ی ()PHD
با ظرفی��ت پذیرش  2دانش��جو ب��رای یک دوره
موافقت به عمل آمد.

مجوز راه اندازی دکتری تخصصی رشته
مطالعات اعتیاد در دانشگاه صادر شد
توس��ط وزیر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزش��کی مجوز راه ان��دازی دکتری تخصصی
رشته مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی
کاشان صادر شد.
به گ��زارش وب دا ،ب��ه اس��تناد رای صادره
در دویست و بیس��تمین جلسه شورای گسترش
دانش��گاههای علوم پزشکی مورخ  ،91/8/11با
راه اندازی رش��ته مطالعات اعتیاد مقطع دکتری
تخصص��ی ( )Ph.Dب��ا ظرفی��ت پذی��رش 3
دانشجو برای یک دوره موافقت به عمل آمد.
گفتنی است دکترای تخصصی رشته مطالعات
اعتیاد پس از دانشگاههای علوم پزشکی تهران
و شاهرود در این دانشگاه راه اندازی می شود.

مجوز تاسیس دانشکده دندانپزشکی
و پذیرش دانشجوی این رشته
در دانشگاه صادر شد

ب��ه گزارش وب دا ،به اس��تناد رای صادره در
دویس��ت و بیس��تمین جلس��ه ش��ورای گسترش
دانشگاههای علوم پزش��کی مورخ  ،91/8/11با
تاس��یس دانشکده دندانپزش��کی در آن دانشگاه
موافقت قطعی به عمل آمد.
به استناد رای صادره در همین جلسه  ،با راه اندازی
رشته دکترای عمومی دندانپزشکی با ظرفیت 25
دانشجو برای یک دوره در آن دانشگاه موافقت
به عمل آمد.

اعطای رتبه علمی پژوهشی به
مجله Nursing and Midwifery
 studiesدانشگاه
مجل��ه انگلیس��ی زب��ان Nursing and
 Midwifery studiesدانشگاه موفق به کسب
رتبه علمی پژوهشی شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،با توج��ه به نامه ش��ماره
 100/1374مورخ  1391/9/22مقام عالی وزارت
متب��وع ،مجل��ه Nursing and Midwifery
 studiesدانش��گاه موفق به کس��ب این رتبه از
کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شده است.
از کلیه پژوهش��گران دعوت به عمل می آید جهت
ارسال مقاالت خود در زمینه های موضوعی این مجله
به وب سایت معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایند.

دانشگاه موفق به اخذ
مجوز هیات ممیزه مستقل شد
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات
بهداشتی درمانی کاش��ان گفت :دانشگاه موفق به
اخذ مجوز هیات ممیزه مستقل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی افزود:
براس��اس ابالغیه  100/457م��ورخ ،91/9/28
دکت��ر دس��تجردی وزی��ر بهداش��ت ،درمان و
آم��وزش پزش��کی ب��ا تش��کیل هی��ات ممیزه
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان و نیز عضویت
افراد پیشنهادی موافقت گردید.

در جنگ تحمیلی
محدوده جنگ
مشخص بود
ولی در جنگ
سایبری امروز
محدوده جنگ
مشخص نیست
و باید
با بصیرت بیشتر
عمل کنیم.

اولین یادواره گرامیداشت شهدای جامعه پزشکی
کاشان شهیدان حس��ین الماسی و محمد حسین هلی
و گردهمایی بزرگ بسیجیان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان در این جلسه ضمن عرض تسلیت ایام شهادت
ساالر ش��هیدان حضرت ابا عبدا ...الحس��ین (ع) و با
اش��اره به هفته امر به مع��روف و نهی از منکر گفت:
یکی از رس��الت ه��ای همه مس��لمانان به خصوص
بس��یجیان احی��ا امر به مع��روف و نه��ی از منکر در
جامعه اس��ت و امید است در این وظیفه خطیر پیروز
و سربلند باشیم.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ضمن اش��اره به فرمان
امام راحل (ره) در  5آذر  1358مبنی بر تش��کیل لشکر

بیس��ت میلیونی بس��یج افزود :تاریخچه تش��کیل بسیج
همزاد با وقوع انقالب اسالمی در ایران است و در واقع
مردم با یک حرکت خودجوش در تکیه ها و مس��اجد
و با تمام وجود از انقالب اسالمی پشتیبانی کردند.
رئیس دانش��گاه ادام��ه داد :اگرچه دش��من ایران
در جنگ تحمیلی به صورت ظاهری کش��ور عراق
بود ولی در اصل ایران اس�لامی در مقابل تمام جبهه
استکبار جهانی ایستاد و جنگید.
دکتر اعرابی با اشاره به نقش پر رنگ بسیج در دوران
سازندگی کش��ور یادآور شد :بس��یج در بحث تهاجم
فرهنگی نیز توانست سرآمد جبهه فرهنگی باشد.
وی گسترش فعالیت بسیجیان در همه عرصه ها را
به عنوان عامل بازدارنده در مقابل تهدیدات دشمنان

انقالب اسالمی عنوان کرد.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی
در مقابل با جنگ نرم اذعان داشت :افسران مقابله با
جنگ نرم در دانش��گاهها وجود دارند که تاکنون با
بصیرت عمل کرده اند.
وی با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریمات
علیه ایران اظهار داش��ت :توانس��تیم تاکن��ون با عنایت
خداوند متع��ال و درایت مقام معظ��م رهبری (مدظله
العالی) با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی و کمک تمام
اقشار جامعه این مشکالت را پشت سر بگذاریم.
دکت��ر اعراب��ی در بخش دیگری از س��خنان خود
یک��ی از وظایف بس��یج را در دانش��گاههای علوم
پزش��کی خدمت رسانی در عرصه سالمت دانست و

اظهار داش��ت :امید اس��ت با تعامل و همکاری شما،
دانشگاه در رسیدن به اهداف و ماموریت خود موفق
و س��ربلند باش��د.وی در پایان یاد و خاطره شهدای
هشت س��ال دفاع مقدس به ویژه شهدای دانشگاه و
هفته بسیج را گرامی داشت.
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج س��پاه کاشان نیز در
این جلسه ضمن عرض تس��لیت ایام محرم ،یکی از
پیامهای مهم در زیارت عاش��ورا را جدا ش��دن حق
از باطل بیان کرد.
س��رهنگ جواد نایینی با اش��اره به تول��ی و تبری
ب��ه عنوان ف��روع دین اف��زود :این دو اص��ل باهم و
جدانشدنی هس��تند و حتی در زیارت عاشورا تبری
مقدم بر تولی است.
وی تصریح کرد :ش��هدای عزیز ایران اس�لامی با
وجود س��ن کم با بصیرت ،آگاهانه و پیروی از این
دو اصل جنگیدند و به پیروزی دست یافتند.
وی با اش��اره به ضرورت افزایش بصیرت در زمان
حاضر اظهار داش��ت :در جن��گ تحمیلی محدوده
جنگ مش��خص بود ولی در جنگ س��ایبری امروز
محدوده جنگ مش��خص نیس��ت و بای��د با بصیرت
بیشتر عمل کنیم.
وی ادامه داد :پزش��کان حاضر در جنگ تحمیلی
با کمترین امکانات و در ش��رایط بد نظامی با عشق و
عالقه به رزمندگان اسالم کمک می کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج س��پاه کاشان با اشاره
به حضور همیش��ه در صحنه جامعه پزشکی در جنگ
تحمیلی ،وجود آنان را افتخاری برای ایران دانست.
س��رهنگ نایینی جنگ علیه اس��تکبار جهانی را تا
زمان ظهور امام زمان (عج) پایان ناپذیر عنوان کرد.
گفتنی اس��ت این مراسم با حضور بس��یجیان دانشگاه
روز پنج ش��نبه م��ورخ  91/9/2در آمف��ی تئاتر مرکزی
دانشگاه به همت پایگاههای بسیج جامعه پزشکی ،حمزه
سیدالشهداء (ع) و حضرت زینب (س) برگزار شد.

استکبار ستیزی و ظلم ستیزی از دستاوردهای  16آذر بود
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان یکی از
مهمتری��ن دس��تاوردهای دانش��جویان در 16آذر را
استکبار ستیزی و ظلم ستیزی دانشجویان اعالم کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی در برنامه زنده
‹‹صبح اصفهان›› شبکه اس��تان اصفهان گفت:
حادث��ه  16آذر ماه برای دانش��جویان به عنوان
چراغ راهی ش��د ت��ا در جنبش ه��ای مختلف
دانش��جویی از جمل��ه تس��خیر النه جاسوس��ی
آمری��کا در  13آبان ک��ه امام راح��ل از آن به
عنوان انقالب دوم نام برد حضور داشته باشند.
وی افزود :هم اکنون نیز روحیه استکبارستیزی و
ظلم س��تیزی دانشجویان ادامه دارد و امروز جوانان
دانشجوی ما در دانشگاههای کشور به مانند جوانان
دوران  8سال دفاع مقدس از آرمانها و ارزش های
ش��هدا و انقالب اسالمی دفاع می کنند.وی جوانان
دانشجوی ایران اسالمی را جوانانی مومن ،معتقد و
مقید به اصول و ارزش های دینی و اسالمی دانست
و تصریح کرد :امروز متوس��ط حضور دانشجویان
در اعتکاف دانش��جویی و اقام��ه نماز جماعات در

دانشجویان باید
ازتوانمندی
فکری و
باورهای قوی
دینی خود در
جهت اهداف
جامعه و نظام
استفاده نمایند.

دانش��گاهها از متوس��ط اعت��کاف ه��ا و نمازهای
جماعت در خارج از دانشگاه بیشتر است.
وی در ادامه از جوانان دانش��جو خواس��ت تا

با ش��ناخت از خود و جایگاه خود ،رس��التی را
که بر عهده دارند به بهترین شکل ممکن انجام
دهن��د.وی تاکید کرد :همانگونه که ما امروز به

عملکرد دانش��جویان خود در دوره قبل افتخار
می کنیم و آن را منصفانه نقد می کنیم  ،نس��ل
امروز دانش��جو نیز در آینده توسط فرزندانشان
نقد خواهند ش��د و بای��د مواظب عملکرد خود
باش��یم ت��ا آیندگان نی��ز در مورد م��ا به خوبی
قضاوت نمایند.
وی در ادامه با اش��اره به تاکید مقام معظم
رهبری بر جه��اد علمی و جنبش نرم افزاری
گف��ت :ام��روز پیام مق��ام معظ��م رهبری به
عنوان یکی از خط��وط اصلی تفکرات ما و
از اه��داف اصلی کاربردی در پیش روی ما
قراردارد و دانشجویان باید آن را خط مشی
خود قراردهند.
دکتر اعرابی تاکید کرد :دانش��جویان باید
از توانمن��دی فکری و باوره��ای قوی دینی
خود در جهت اهداف جامعه و نظام استفاده
نموده تا بتوانند در آینده به عنوان مدیران و
کارشناس��ان مفید و توانمند در خدمت نظام
و جامعه باشند.

تاثیر داروهای گیاهی در درمان ناباروری بررسی می شود
محققی��ن در زمین��ه های علوم تولید مث��ل ،علوم اعصاب و
آم��وزش آناتومی ،کوش��ش در جلب توج��ه و همکاری
مراک��ز تحقیقات��ی و اجرای��ی مربوطه در داخ��ل و خارج
کش��ور را از مهم ترین اهداف این مرک��ز عنوان کرد.وی
تصریح کرد :گس��ترش تحقیقات در زمینه علوم تولید مثل،
اعصاب و نوروآناتومی به ویژه شناخت بیشتر مکانیسمهای
نورودژنراس��یون حاصل از س��کته مغ��زی و راههای بهبود
ای��ن روند ،برنامه ریزی و اج��رای پژوهش در جهت بهبود
آموزش و یادگیری دروس علوم تش��ریح از اس��تراتژیهای
این مرکز در آینده اس��ت.به گفته وی ،هم اکنون  18طرح
تحقیقاتی در این مرکز در دست انجام می باشد که اجرای
آنه��ا به طور میانگین  3میلیارد و  500میلیون ریال هزینه در
بر دارد.وی با اش��اره به اینکه نتایج حاصل از تحقیقات این
مرکز به صورت مقاالت علمی پژوهشی به چاپ می رسد،
تاکید کرد 26 :مقاله علمی پژوهش��ی ای��ن مرکز از ابتدای
سال جاری تاکنون به چاپ رسیده است.

رئی��س مرکز تحقیقات علوم تش��ریح دانش��گاه اظهار
داش��ت :در این مرکز ،تاثیر عصاره های داروهای گیاهی
در درمان مش��کالت ناباروری به ِویژه در آقایان بررس��ی
می ش��ود.به گزارش وب دا ،دکتر حسین نیکزاد در جمع
خبرنگاران گفت :تحقیقات در خصوص سیستم تناسلی و
علوم اعصاب از مهم ترین فعالیت های این مرکز میباشد.
وی افزود :مرکز تحقیقاتی علوم تشریح دانشگاه به منظور
گس��ترش پژوهش و ارائ��ه راه حل در امور بهداش��تی و
درمانی موافقت اصولی خود را در س��ال  1385از وزارت
بهداش��ت دریافت کرد.وی ،توسعه و به کارگیری دانش
بش��ری در زمینه علوم تشریح ،انجام پژوهش های بنیادی
اپیدمیولوژی��ک و بالین��ی در جهت اصالح نظ��ام و ارائه
خدمات بهداشتی درمانی به منظور جوابگویی به نیازهای
جامعه ،جمع آوری ،تنظیم و طبقه بندی اسناد ،مقاالت و
مدارک مربوطه و انتشار آنها ،تربیت نیروی انسانی محقق
در زمین��ه علوم تش��ریح ،ترغیب ،تش��ویق و به کارگیری

انجام موفق عمل جراحی بای پس عروق کرونر به همراه عمل بنتال در بیمارستان بهشتی
ب��رای اولین بار عم��ل جراحی ب��ای پس عروق
کرون��ر به همراه عم��ل بنتال با موفقی��ت در مرکز
قلب امام علی (ع) مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
کاشان انجام شد.
به گ��زارش وب دا ،رئیس بخ��ش جراحی قلب
مرک��ز فوق تخصصی قلب و ع��روق امام علی (ع)
مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی کاش��ان با اعالم
ای��ن خبر گفت :بیمار خانمی  55س��اله که به علت
تنگی نفس و درد ش��دید قفسه س��ینه به بیمارستان
مراجعه نمود که در بررسی ها و آنژیوگرافی بیمار

مشخص ش��د ،بیمار دچار نارس��ایی شدید دریجه
آئورت ،آنوریسم آئورت صعودی و گرفتگی سه
رگ قلب می باشد.
دکت��ر محمد ص��ادق پور عباس��ی اف��زود :بیمار
مذکور تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر
به هم��راه عمل بنتال به مدت  6و نیم س��اعت قرار
گرف��ت و اکن��ون در بخ��ش مراقبت ه��ای ویژه
جراحی قلب با وضعیت عمومی خوب می باشد.
وی تصری��ح ک��رد :عم��ل جراحی بنتال ش��امل
تعویض دریچه آئورت و تعویض آئورت صعودی

همراه با کاش��ت مج��دد عروق کرونر می باش��د.
وی یادآور ش��د :عمل بای پ��س کرونر یک عمل
جراحی باز اس��ت که در آن ،از یکی از وریدهای
اندام تحتانی رگ برداشته شده و یک سر آن را به
آئورت و س��ر دیگر آن را به پشت قسمت مسدود
شده ی قلب ،پیوند میزنند.
این روش معموالً در افرادی استفاده میشود که
بیش از دو یا س��ه رگ تنگ داش��ته و رگ هایش
خراب و مش��کلدار اس��ت ،یا هر سه رگ اصلی
کرونر آن ها تنگیهای وسیع دارد.

گفتنی اس��ت مرکز قلب امام عل��ی (ع) با جدیدترین
تجهیزات استاندارد و به روز دنیا و تیم مجرب و با سابقه
جراحی در  30بهمن ماه  1389با حضور وزیر بهداشت،
درم��ان و آم��وزش پزش��کی راه اندازی ش��د و اولین
عم��ل جراحی قلب ب��از در اس��فند  1389انجام و پس
از حضور دکتر پورعباس��ی در تیرماه سال  1390فعالیت
مستمر خود را آغاز کرد.این مرکز با شبانه روزی شدن
خود آمادگی کامل در پذیرش بیماران از اس��تانهای
همجوار و شهرس��تانهای آران و بیدگل ،اردس��تان،
نطنز ،بادرود ،دلیجان و محالت را دارد.

