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کلینیک سطح سه فشارخون
در بیمارستان متینی
افتتاح شد
8

سال هفدهم .شماره  .131فروردین 1392

طی حکم وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تیپ یک ارتقاء یافت

نزدیک به دو هزار روستایی
منطقه کاشان مبتال به
فشارخون هستند

دیدار مسئولین دانشگاه
با نماینده ولی فقیه و امام جمعه
شهرستان کاشان در هفته سالمت
دیدار مسئولین دانشگاه با نماینده ولی فقیه
و ام��ام جمعه کاش��ان با روز چهارش��نبه مورخ
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کسب رتبه پنجم کشور توسط
دانشگاه در ثبت اطالعات
پرونده الکترونیک سالمت
8

سال گذشته سه میلیارد و
 900میلیون ریال تسهیالت
به دانشجویان پرداخت شد
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زنگ سالمت
در مدارس شهرستان کاشان
نواخته شد
8

مراسم تودیع و معارفه
مدیر بیمارستان نقوی
برگزار شد
3

آموزش و فرهنگ سازی
مهم ترین عامل برای
پیشگیری از فشارخون باال
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اجرای پایلوت طرح سراسری غربالگری فشارخون در کاشان
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان اظهار داشت :برای نخستین بار در کش��ور طرح سراسری غربالگری
فشارخون به صورت پایلوت در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اجرا شد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی در نشس��ت خبری هفته س�لامت با اش��اره به اینکه شعار روز
جهانی بهداش��ت در س��ال  2013تحت عنوان «فش��ار خون را جدی بگیریم» نامگذاری شده ،گفت :این طرح
جهت مناطق ش��هری ،با مش��ارکت این دانشگاه و همکاری نظام پرستاری کاش��ان با شروع هفته سالمت آغاز
می گردد.
وی ،با بیان اینکه طرح سراس��ری غربالگری فشارخون به صورت رایگان انجام می شود ،افزود :تمامی افراد
 30سال این شهرستان ها باید با در دست داشتن کارت ملی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.
رئیس دانشگاه ،فرهنگ سازی و تأکید بر اصالح سبک زندگی برای تأمین سالمتی مردم به ویژه حول محور
شعار سال را یکی از مهم ترین اهداف برگزاری هفته سالمت برشمرد.
دکتر اعرابی تصریح کرد :بیماری فشار خون باال می تواند خطر ابتالء به سکته مغزی ،نارسایی کلیه ،کوری،
بی نظمی ضربان قلب و نارسایی قلبی را افزایش دهد.
وی ،با اش��اره به اینکه معموالً از هر  3نفر بزرگس��ال یک نفر دارای فش��ار خون باال می باش��ند ،یادآور شد:
کاهش مصرف نمک ،رژیم غذایی متعادل ،اجتناب از مصرف الکل ،داش��تن فعالیت بدنی منظم و اجتناب از
مصرف دخانیات از عوامل موثر در کاهش ابتالء به فشار خون باال است.
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دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اجرای برنامه های پیشگیرانه فعال است
معاون بهداش��تی
وزارت بهداشت،
درم��ان و آموزش
پزش��کی اظه��ار
داشت :دانشگاه علوم
پزشکی کاشان از
دانشگاه های فعال
در اجرای برنامه -
ه��ای پیش��گیرانه
است.
دکت��ر فاطم��ه
رخشانی در گفتگو با خبرنگاران ،اجرای برنامه -
های غربالگری آموزش��ی و پیشگیری در قالب
طرح های پایلوت کش��وری توس��ط دانش��گاه
علوم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی
کاشان را مثبت ارزیابی کرد.
وی ،عالقمندی ،پش��تکار و همت مس��ئوالن
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاشان در اجرای مطلوب این برنامه ها
را قاب��ل تقدیر دانس��ت و افزود :این دانش��گاه
منتظر آغاز هفته س�لامت جهت شروع برنامه -
های آموزشی و پیشگیرانه نیست.
به گفته وی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاشان طی دو سال گذشته با
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شناسایی عارضه ی
بیماری های قلبی
عروقی ب��ه عنوان
اولی��ن علل مرگ
و می��ر در ای��ن
شهرس��تان و اعالم
ب��ه وزارتخان��ه،
برنامه ریزی جامع
طرح های آموزش
و پیش��گیری ای��ن
بیم��اری را انج��ام

داده است.
مع��اون بهداش��تی وزارت بهداش��ت اظه��ار
داش��ت :دانشگاه علوم پزش��کی کاشان در این
راستا نخستین طرح پایلوت سراسری غربالگری
فش��ار خون را با افتتاح کلینیک سطح سه فشار
خون در این شهرستان آغاز کرد.
دکت��ر رخش��انی ،قدردانی مردم ای��ن منطقه
برای این اقدام ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان را یادآور
شد و گفت :ش��هروندان کاشانی با شرکت در
برنامه های غربالگری و آموزش��ی این دانشگاه
به ارتقای سطح سالمت فردی و اجتماعی خود
کمک کنند.

اعالم آغاز به کار رسمی پورتال قلب سالم در کاشان
معاون بهداش��تی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی از آغاز به کار رس��می پورتال قلب سالم در
کاش��ان خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر فاطمه رخش��انی با اعالم این مطلب در مراس��م روز جهانی بهداشت
اظهار داش��ت :ارائه اطالعات کامل در رابطه با قلب انس��ان ،ایجاد فضای پرسش و پاسخ الکترونیک در مورد
قلب س��الم ،تش��کیل ش��بکه اجتماعی الکترونیک قلب س��الم ،ارائه نرم افزارهای کاربردی خودمراقبتی مثل
س��نجش استرس و گزارش آخرین تحقیقات در رابطه با داش��تن قلبی سالم از جمله اهداف پورتال قلب سالم
است كه با تالش دانشگاه علوم پزشكي كاشان راه اندازي شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در این خصوص گفت :پورتال قلب س��الم (شبکه اجتماعی قلب
سالم) دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای نخستین بار در کشور رونمایی شده است.
دکتر محمد حسین اعرابی افزود :بیماری های قلبی عروقی به عنوان علت عمده مرگ و میر در کاشان و نیز
اولویت اول در نیاز س��نجی آموزش سالمت این منطقه محسوب می شود این دانشگاه به عنوان نخستین متولی
کشوری برنامه قلب سالم از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی انتخاب شده است.
وی تصریح کرد :عضویت عموم مردم در ش��بکه اجتماعی قلب س��الم دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،پاسخ
به س��واالت آنها از از طریق ایمیل ،اطالع وضعیت س�لامت یا بیماری های قلبی  -عروقی و مشاوره به اعضا از
جمله امکانات این شبکه است.گفتنی است پورتال قلب سالم دانشگاه با همکاری معاونت بهداشتی ،گروه های
آموزشی و مرکز آمار و فناوری اطالعات دانشگاه راه اندازی شده است.
پورتال قلب سالم به آدرس heart.kaums.ac.irاست.

سونامی حوزه سالمت در دنیای امروز ،بیماری های غیرواگیر است
رئیس دانش��گاه
عل��وم پزش��کی
کاش��ان گف��ت:
س��ونامی ح��وزه
س�لامت در دنیای
امروز ،بیماری های
غیرواگیر است.
به گ��زارش وبدا،
دکتر محمد حسین
اعرابی در سخنرانی
پیش از خطبه های
نماز جمعه کاش��ان در مس��جد حبیب ابن موسی
(ع) ،حفظ سالمتی و مراقبت از بدن را از وظایف
مهم و اساس��ی فرد ،خانواده و اجتماع برشمرد و
اظهار داش��ت :سالمتی یکی از نعمتهای ارزشمند
اله��ی اس��ت که ه��ر فرد موظ��ف ب��ه مراقبت و
مدیریت سالمت خود می باشد.
وی با اشاره به هفته س�لامت و تاکید سازمان
بهداش��ت جهانی بر کنترل فش��ار خون به عنوان
ش��عار امس��ال افزود :فش��ار خون ب��اال یکی از
معضالت مهم امروز دنیا محس��وب شده و توجه
ب��ه آن موجب می ش��ود سیاس��تگذاران با یک
عزم جهان��ی برای باز کردن یک��ی از گره های
بهداشتی درمانی تالش و برنامه ریزی کنند.

دکتر اعرابی ،دو
سوم تمام مرگ و
میر دنیا را ناشی از
بیماری ه��ای غیر
واگی��ر عنوان کرد
و تصری��ح ک��رد:
سونامی بیماریهای
غیرواگیر از جمله
بیم��اری های قلبی
عروق��ی ،ری��وی،
دیابت ،سرطان ها،
س��کته مغزی و بیماری های کلیوی در صورت
ع��دم مراقبت کاف��ی ،در آین��ده تهدیدآمیز تر
خواهد شد.
وی ،یک��ی از دالیل عم��ده این بیم��اری ها را
پرفش��اری خون دانس��ت و یادآور ش��د :ساالنه 9
میلیون نفر در دنیا بر اثر این بیماری فوت می کنند
که عمده آن ناشی از سکته قلبی مغزی می باشد.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ،با اش��اره به
قابلیت پیش��گیری ،کنترل و درمان فش��ار خون
باال تاکی��د کرد :تغذیه ،ورزش و تحرک بدنی،
دخانیات ،اس��ترس و الکل از عوامل مهم و موثر
در افزایش فشار خون است.
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 92/1/21به مناس��بت هفته س�لامت برگزار ش��د.به
گ��زارش وب دا ،عضو مجلس خب��رگان رهبری در
این دیدار ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا
(س) ،گرامیداش��ت سال جدید و آرزوی سربلندی،
عزت و ش��کوفایی ب��رای ایران اس�لامی در عرصه
جهانی گف��ت :بزرگترین عنایت خداوند به انس��ان
اعطای دو نعمت بزرگ «سالمتی و امنیت» است.
حض��رت آی��ت ا ...عبدالنبی نمازی ،ب��ا بیان اینکه
یکی از بحران های بزرگ امروز آمریکا و کشورهای
اروپایی و همسایه های ایران عدم وجود امنیت است،
افزود :ایران اسالمی علیرغم تهدید و توطئه های بین
المللی و به برکت اس�لام ،انقالب و رهبری بی بدیل
مقام معظم رهبری پیروز و سربلند است.نماینده مقام
معظم رهبری و امام جمعه شهرس��تان کاشان تاکید
کرد :تغذیه ارتباط مستقیمی با سالمت دارد ،بنابراین
باید مردم را با اصول تغذیه صحیح آشنا کرد.
حضرت آیت ا ...نم��ازی ،با بیان اینکه  90درصد
بیماری ها ناشی از س��وء مدیریت بدن است ،اظهار
داش��ت :ارتقای س�لامت جامعه نیاز ب��ه آموزش و
فرهنگ سازی از دوران کودکی دارد.
ایشان با اش��اره به اصول صحیح تغذیه در گذشته
ادامه دادند :تغذیه صحیح همراه با تحرک و فعالیت
از دالیل مهم سالمتی در گذشته بود.
عض��و مجل��س خبرگان رهب��ری اذعان داش��ت:
متاس��فانه به خاطر وضعیت جدی��د فرهنگی جامعه،
خانواده ها مجبور به استفاده از غذاهای آماده و فاقد
استانداردهای بهداشتی هستند.
حضرت آیت ا ...نمازی ،با اشاره به نقش مهم زنان
در مدیری��ت خانواده به ویژه نقش برجس��ته آنان در
س�لامتی خانواده تاکید کردند :خانواده اگر درست
مدیریت شود بسیاری از مشکالت رفع می شود.
ایش��ان ،همچنین به مس��ئولین دانش��گاه ،بررسی
مس��ائل و روایات اس�لامی در قال��ب اصول علمی،
برگ��زاری کنفرانس های علم��ی و تبادل اطالعات
و نظر با دانش��گاه های بزرگ را در راستای ارتقای
سالمت منطقه توصیه کرد.
نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه شهرس��تان
کاشان ،فعالیت در حوزه پزشکی را مقدس برشمرد و
تاکید کرد :طبابت از نظر دین مقدس اسالم وظیفه ای
خطیر اس��ت و پزش��کان بای��د با چهره گش��اده و
خوشحال با بیماران برخورد کنند .ادامه در صفحه 2
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معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
اصغر بانی
تاريخ تولد1314 :
تاريخ بازنشستگي:
1375/12/2
آخرين سمت شغلي:
مکانیسین
آخري�ن م�درك
تحصيلي :پنجم ابتدایی
سوابق اجرايي:
 نگهبان بیمارستان متینی به مدت یکسال نی��روی تاسیس��ات دفت��ر فنی دانش��گاه و ش��بکهبهداشت و درمان به مدت 26سال
 مدیر بیمارستان نقوی به مدت 7سالخاطره :شرح حالی از ساختمان بیمارستان اخوان
در زمانی که بیمارستان اخوان که در اثر مرور زمان و
نیز به دلیل عبوردادن فاضالب از داخل کانال و نفوذ آن
به دیوار ساختمان فرسوده شده بود  ،اینجانب مسئولیت
تعمیرات ساختمانهای مربوطه را به عهده داشتم و مرتب
مش��اهده می کردم که در س��قف راهرو بیمارستان درز
ب��از می ش��ود و ما این درزها را با گ��چ پر می کردیم و
پ��س از مدت کوتاهی مجددا ای��ن درز به صورت اول
نمایان می شد.
اینجانب احس��اس خطر کردم وگزارشی برای آقای
دکتر نمکی ریاست دانش��گاه تهیه کردم و دستوردادند
ب��رای نجات جان بیم��اران هر چه زودتر بیمارس��تان را
تخلی��ه نماییم.دکتر نمکی به اینجان��ب فرمودند تا  6ماه
دیگرکه انتقال بیماران بیمارس��تان بهشتی امکانپذیر می
باش��د ،برنامه ای پیاده کنید که ما تا آن زمان بیمارستان
را تخلی��ه کنی��م .اینجانب با کوش��ش زی��اد و محدود
ب��ودن اعتبارات مالی ،از اس��تادان فن کمک گرفته و از
لوازمات موجود استفاده کرده و به لطف خدا بیمارستان
اخوان تا به حال پابرجا مانده است.

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
ابوالفضل ديگبري
شغل مورد تصدی:
قائم مقام ومدیر
درمان دانشگاه
تاريخ تولد1346:
سال استخدام1377:
آخری�ن مدرك
تحصيلي:
پزشکی عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
عنوان ايثارگري:رزمنده – جانباز 20درصد
مدت خدمت درجبهه 36 :ماه
سوابق كاري:
 قائم مقام ومدیر درمان ازابتدای سال  91تاكنون كارشناس نظارت بر درمان از ابتداي سال  77تا 91 مسئول تجهيزات پزش��كي دانشگاه از سال  78تا سال 86به مدت 10سال
 مدير حراست دانشگاه به مدت  5سالخاطرات:
 در گردان فتح لش��كر نجف حضور داش��ته اينعملي��ات زمینه س��از عملي��ات كرب�لاي  5بود كه
بعلت اطالعات كم دچار مش��كل شديم و مجبور به
برگشت شديم.
من که در این عملیات مجروح شده بودم توسط يكي
از رزمندگان (آقاي بوته كن)  ،به عقب برگش��تيم .خبر
مجروحیت را شهادت در شهر اعالم شده بود ،امام جمعه
مرحوم (حضرت آیت اله یثربی ) جهت عرض تس��ليت
ب��ه طرف خانه م��ا حركت كردند در بی��ن راه به او خبر
دادند ايشان مجروح و درمشهد بستري هستند.
 یک��ی از همرزمانم ش��هيد حس��ين صب��اغ زاده بود.ایش��ان تک فرزند ذکور خانواده  ،دانشجوي شيمي و
مسئول اطالعات س��پاه و مسئول گردان حضرت رسول
(ص) نجف بود که از تمکن مالي خوبی برخوردار بود .
پدرش يك چك ب��ه او داد و به او گفت :ازدواج
ك��ن  .او چ��ك را پس داد و گف��ت االن زمان جنگ
است و بايد از كشور دفاع كرد.
 در عمليات ش��لمچه معاون گروهان یکی از گردانحضرت رسول (ص) را بعهده داشتم.
ظه��ر به خط رس��يديم و آنق��در آتش زي��اد بود كه
كس��ي جرات سر بلند كردن نداش��ت  .يك خمپاره در
نزديكي من به زمين خورد ودر این اثنی بمباران شيميايي
هم ص��ورت گرفت و مرا ک��ه مجروح ب��ودم به طرف
آمبوالنس بردند و آنقدر منطقه ش��لوغ بود كه راننده راه
را گم كرد وپس از مدتی به كمك يك موتور س��وار به
عقب برگشتیم.

کمیته ایثارگران دانشگاه برگزار شد
کمیته ایثارگران با حضور رئیس دانشگاه و سایر
اعضاء روز چهارش��نبه مورخ  92/1/28در س��الن
شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،بحث و بررس��ی برنامه ها و
فعالیت های این کمیته در س��ال  92موضوع اصلی
این جلسه بود.
براس��اس این گزارش ،در این نشس��ت همچنین
گزارش��ی از عملکرد کمیته ایثارگران در سال 91
ارائه گردید.
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دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تیپ یک ارتقاء یافت

به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی
در جمع خبرنگاران اظهار داشت :طی حکم وزیر
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،این
دانشگاه به تیپ یک ارتقاء یافته است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان ،ضمن
تجلیل و تقدیر از زحمات دانش��گاهیان گفت :بی
تردید این موفقیت عظیم مدیون زحمات و تالش
شبانه روزی تمامی آنان است.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی اف��زود :قدمت
تاسیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان با بیش از
ربع قرن ،افزایش تعداد دانش��کده ،هیات ممیزه
مرکزی دانش��گاه ،هرم مناس��ب هی��ات علمی،
مراکز تحقیقاتی فعال ،مجالت علمی پژوهش��ی
فارس��ی و انگلیسی ،رش��د تولید مقاالت علمی
پژوهش��ی ،قدمت تربی��ت دس��تیار و ...از جمله
ش��اخص های ارتقای دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان ،با اشاره
ب��ه اینکه در تقس��یم بندی قبلی دانش��گاه های علوم
پزش��کی ،دانش��گاه های تیپ یک به دانشگاه هایی
گفته میشد که به عنوان دانشگاه مادر در مراکز استان
ها هستند ،تصریح کرد :دانشگاه های علوم پزشکی
تهران ،اصفهان ،شیراز ،مشهد از جمله دانشگاههای

تیپ یک قبل از انقالب اسالمی هستند.
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در حال حاضر
دارای  5مرک��ز تحقیقات��ی فع��ال 3 ،مجله علمی
پژوهش��ی فارسی و انگلیس��ی 45 ،رشته تحصیلی
شامل  10رش��ته دکتری تخصصی بالینی 4 ،رشته
تخصصی پژوهشی 2 ،رش��ته دکتری تخصصی ،
 10رشته کارشناسی ارش��د 17 ،رشته کارشناسی

پیوس��ته و ناپیوسته و رشته پزشکی بوده و بیش از
 2400دانش��جو که از این تعداد  300دانشجو در
مقطع تحصیالت تکمیلی و بیش از  600دانش��جو
در مقطع دکتری حرفه ای مش��غول به تحصیل می
باش��ند .ضمنا این دانش��گاه دارای  7عضو هیات
علم��ی با مرتب��ه علمی اس��تاد 38 ،دانش��یار77 ،
استادیار و  44مربی است.

سال گذشته سه میلیارد و  900میلیون ریال تسهیالت به دانشجویان دانشگاه پرداخت شد
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان اظهار داشت :سال گذشته ،بیش از سه میلیارد
و  900میلی��ون ریال تس��هیالت ،به دانش��جویان این
دانشگاه پرداخت شده است.
به گ��زارش وب دا ،دکتر طاهره مازوچی گفت:
بیشترین میزان تس��هیالت پرداخت شده مربوط به
وام تحصیل��ی ب��ا مبلغ یک میلی��ارد و  300میلیون
ریال اس��ت که به یک هزار و  221دانش��جو تعلق
گرفته است.
وی ،وام مس��کن ،ودیع��ه مس��کن ،وام ضروری،

ش��هریه شبانه ،پوش��ش بیمه حوادث و بیمه خدمات
درمانی را از دیگر موارد تس��هیالت پرداخت ش��ده
این معاونت در س��ال گذشته به دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی کاشان برشمرد.
دکتر مازوچ��ی ،به دیگ��ر فعالیت ه��ای معاونت
دانشجویی و فرهنگی در سال  91اشاره و تاکید کرد:
س��ال گذشته ،این معاونت افتخارات بسیاری را برای
دانشگاه علوم پزشکی کاشان به ارمغان آورده است.
وی تصری��ح ک��رد :کس��ب مق��ام اول هفدهمین
جش��نواره قرآنی دانش��جویان ،کس��ب مق��ام دوم

چهارمین جش��نواره فرهنگی دانش��جویان و کسب
رتبه هش��تم دهمین المپیاد ورزش��ی پسران از جمله
مهم ترین افتخارات س��ال گذش��ته این دانشگاه در
سطح کشور است.
وی ،برگ��زاری جش��نواره فرهنگی دانش��جویان،
انتشار  37نشریه دانش��جویی با موضوعات مختلف،
برگزاری دهها نشست ،گفتمان و کارگاه فرهنگی،
علمی ،سیاس��ی و ادب��ی ،راه اندازی س��امانه جامع
اتوماس��یون خوابگاه ها را نی��ز از دیگر اقدامات این
معاونت در سال  91بیان کرد.

زنگ سالمت در شهرستان آران و بیدگل نواخته شد
در سومین روز از هفته سالمت ،زنگ سالمت در
آموزشگاه پس��رانه بانو خسروی حس��ینی شهرستان
آران و بی��دگل نواخت��ه ش��د.به گ��زارش وب دا،
سرپرست شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل،
ضمن عرض تس��لیت به مناس��بت ایام س��وگواری
حضرت فاطمه زهرا (س) و با اش��اره به شعار امسال
س��ازمان بهداش��ت جهانی با عنوان «فش��ارخون را
جدی بگیریم» اظهار داش��ت :بیماری فشارخون باال
را باید به موقع تشخیص داد و درمان کرد.
دکتر سید محمد حس��ین مکی در ادامه از دانش
آموزان خواس��ت تا جهت آگاهی بیشتر از بیماری
فش��ارخون به مراج��ع علمی در ای��ن زمینه مراجعه
کنن��د ت��ا بتوانند به اطالع��ات کام��ل و جامعی از
روش��های جلوگیری از ابتالء به فش��ارخون دست
یابند و برای خود و خانواده خود پیام آور بهداشت
و سالمت باشند.
وی ،همچنین به راه اندازی پورتال قلب س��الم در
دانش��گاه علوم پزشکی کاشان اش��اره کرد و افزود:
این دانش��گاه به عنوان اولین متولی کش��وری برنامه
قلب سالم از س��وی وزارت بهداشت ،انتخاب شده

اجرای پایلوت طرح سراسری غربالگری
فشارخون در کاشان

دکتر اعرابی در بخش دیگری از س��خنان خود به
فعالیت های این دانشگاه در هفته سالمت اشاره کرد
و اذعان داش��ت :افتتاح مرکز بهداشتی درمانی امام
علی (ع) ،مرکز آموزش��ی گروه مطالعات اعتیاد و
علوم سلولی کاربردی ،کلینیک سطح  3فشار خون
در بیمارس��تان متینی ،مرکز اورژانس شهری چمران
و به��ره ب��رداری از سیس��تم (CR، PACSتبدیل
فیلم های رادیولوژی ب��ه  )CDاز جمله پروژه های
عمرانی قابل بهره برداری در هفته سالمت است.
وی ،رونمای��ی از نخس��تین پورت��ال قلب س��الم
کش��ور ،س��خنرانی پیش از خطبه ه��ای نماز جمعه
ش��هرهای کاش��ان ،آران و بیدگل ،قمصر ،مشکات
،نیاس��ر  ،ب��رزک و نوش آب��اد پیرامون ش��عار روز
جهانی بهداشت ،نواختن زنگ سالمت در مدارس،
ارائ��ه خدمات اولیه از قبیل ان��دازه گیری قد ،وزن،
فش��ارخون و ش��اخص توده بدنی به افراد باالی 30
س��ال و  ...را از دیگر برنامه های این دانشگاه در این
هفته برشمرد.
دکت��ر اعراب��ی ،در پای��ان خواس��تار مش��ارکت و
هم��کاری تمامی دس��تگاههای اجرایی و رس��انه ها
جهت اطالع رس��انی به جامعه در حوزه س�لامت به
ویژه حول محور شعار روز جهانی بهداشت شد.شایان
ذکر است همچنین در پایان این نشست سنجش فشار
خون خبرنگاران حاضر در جلسه انجام شد.
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دیدار مسئولین دانشگاه با نماینده
ولی فقیه و امام جمعه کاشان

رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کاشان نیز در ابتدای
این دیدار ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا
(س) و ضایعه تاسف بار زلزله بوشهر و با اشاره به هفته
سالمت گفت :شعار امسال سازمان بهداشت جهانی در
خصوص جدی گرفتن فشارخون باال است.
دکتر محمد حسین اعرابی اظهار داشت :فشارخون
باال یکی از معضالت مهم درمانی اس��ت که نیازمند
مش��ارکت و همکاری دس��تگاه های اجرایی جهت
حساس سازی و اطالع رسانی به جامعه می باشد.
وی ،مراجع��ه ب��ه موقع م��ردم را جهت س��نجش
فش��ارخون در کنترل آن بسیار موثر دانست و افزود:
بیش��ترین مبتالیان به پرفش��اری خون از بیماری خود
آگاهی ندارند.دکتر اعرابی ،همچنین به بیان موفقیتها
و فعالی��ت های ح��وزه ه��ای مختلف دانش��گاه در
س��ال گذش��ته و جاری از جمله ارتقای دانش��گاه به
تیپ یک ،فعالیت های ن��وروزی و برنامه های هفته
سالمت دانشگاه شامل رونمایی از پورتال قلب سالم
این دانش��گاه برای نخستین بار در کشور توسط وزیر
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و  ....پرداخت.
رئی��س دانش��گاه در بخش دیگری از س��خنان خود
چالش های پیش روی دانشگاه را نیز تشریح کرد.
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سونامی حوزه سالمت در دنیای
امروز بیماری ههای غیرواگیر است

و تم��ام مردم می توانند اطالع��ات علمی و دقیق در
رابطه با قلب سالم را از این پورتال دریافت کنند.
گفتنی اس��ت در پایان این برنامه هدایایی به رسم

یادب��ود به مدیر آموزش��گاه پس��رانه بانو خس��روی
حس��ینی آران و بی��دگل و دانش آم��وزان فعال در
اجرای مراسم زنگ سالمت اهدا گردید.

تقدیر رئیس دانشگاه از کارکنان علوم آزمایشگاهی
ب��ه مناس��بت س��ی ام فروردی��ن م��اه روز عل��وم
آزمایشگاهی ،رئیس دانشگاه به همراه معاون درمان،
مس��ئول امور آزمایش��گاه ه��ا و جمعی از مس��ئولین
دانش��گاه ضمن بازدی��د از تعدادی آزمایش��گاههای
دانشگاه ،از زحمات پرسنل شاغل در این آزمایشگاهها
تجلیل و تقدیر کردند.به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی
در ای��ن بازدید ،این روز را به تمامی تالش��گران این
عرصه تبریک گفت.وی ،با اش��اره به نامگذاری سال
جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سال حماسه
سیاسی ،حماسه اقتصادی» ،خواستار تالش و خالقیت
بیشتر همکاران در این راستا شد.
رئیس دانش��گاه در این دی��دار از بخش های بانک
خون ،میکروب شناسی ،بیوشیمی ،هورمون شناسی،
قارچ شناس��ی و پاتولوژی این آزمایشگاه ها بازدید و
در جریان مشکالت کارکنان و نیازهای این واحدها
قرار گرفت.وی همچنین در جهت بهبود کنترل کیفی
و ارتقاء کیفیت آزمایشات راهکارهایی را ارائه کرد.
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دکتر اعراب��ی ،کاهش مصرف نم��ک طعام در
غذا را س��اده ترین و کم هزین��ه ترین روش تنظیم
فش��ار خون عنوان کرد و اظهار داش��ت :برخالف
تصور عمومی که به نمک سرس��فره توجه میکنند،
بیش��ترین نمک دریافتی از طریق مواد غذایی مانند
غذاهای آماده ،کنس��روها ،س��س ،تنق�لات و ...
اس��ت.وی ،تربیت امروز کودکان با ذائقه شور را
برای آینده آنان خطرساز برشمرد.
رئی��س دانش��گاه ،در پایان به اقدام دانش��گاه
عل��وم پزش��کی در زمینه غربالگری و س��نجش
فش��ار خون در مراکز بهداش��تی کاش��ان اشاره
ک��رد و افزود :همچنین تلف��ن  1490به صورت
دائمی پاسخگوی شکایات مردمی در خصوص
مسائل بهداش��تی است.دکتر اعرابی ،همچنین از
خدمات ارزنده خیّرین س�لامت کاش��ان تقدیر
نمود و در تداوم ای��ن کمک ها ابراز امیدواری
کرد.گفتنی است در حاشیه مراسم پرفیض نماز
جمعه ،کارشناسان دانشگاه نیز فشار خون ،قد و
وزن نماز گزاران را اندازه گیری کردند.
شایان ذکر اس��ت همچنین در این روز معاون
بهداش��تی ،رئی��س مرکز بهداش��ت شهرس��تان
کاش��ان ،سرپرست ش��بکه بهداش��ت و درمان
آران و بیدگل و کارش��ناس مس��ئول گس��ترش
ش��بکه های بهداشت و درمان دانشگاه به ترتیب
در ش��هرهای قمصر ،مش��کات ،آران و بیدگل
و مش��هد اردهال پیش از خطبه های نماز جمعه
این ش��هرها در خصوص شعار امس��ال سازمان
بهداشت جهانی سخنرانی نمودند.

3

حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

بازدید فرماندار ویژه شهرستان کاشان از
پایگاه های سالمت دانشگاه

فرماندار ویژه شهرس��تان کاش��ان ب��ه همراه جمعی
از مس��ئولین این شهرستان و دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان از پایگاه های
سالمت اورژانس  115شهرستان بازدید کردند.
به گ��زارش وب دا ،علیرضا جوادی در این دیدار،
ضم��ن تبری��ک س��ال جدی��د ،از خدمات پرس��نل
اورژانس  115دانش��گاه علوم پزشکی کاشان در ایام
نوروز تقدیر و تشکر کرد.
فرماندار ویژه شهرس��تان کاش��ان در ای��ن بازدید،
جویای آمار فعالیت ه��ای مرکز مدیریت حوادث و
فوریت های پزش��کی دانش��گاه و تعداد سوانح جاده
ای و شهری در ایام نوروز شد.
جوادی ،همچنین در این دیدار خواس��تار تعامل و
همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای مرتبط
جهت آموزش به مردم در راس��تای پیشگیری از بروز
حوادث و سوانح شد.
فرمان��دار ویژه شهرس��تان کاش��ان ب��ا تقدیر از
ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمان��ی کاش��ان و س��ایر فعاالن عرصه س�لامت
کاش��ان ابراز امیدواری کرد :در سال جدید بتوان
به نحو شایس��ته ای در راستای توسعه سالمت این
شهرستان برنامه ریزی کرد.
گفتنی اس��ت در س��ال گذش��ته فقط یک ایستگاه
س�لامت نوروزی در این شهرس��تان فعال بوده که با
تالش دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاش��ان در س��ال جاری این تعداد به هش��ت
ایستگاه سالمت افزایش یافته است.

انجام بیش از  791جلسه مشاوره
دانشجویی در سال گذشته

معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه از انجام
بیش از  791جلس��ه مشاوره دانش��جویی در سال
گذشته خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر طاه��ره مازوچی با
اش��اره به ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره در
زمینه های فردی ،خانوادگی و تحصیلی توس��ط
اداره مش��اوره و راهنمایی دانش��جویان دانشگاه،
گف��ت :در این مدت 481 ،دانش��جو به این اداره
مراجعه کرده اند.
مع��اون دانش��جویی فرهنگ��ی دانش��گاه علوم
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان با
اشاره به زمان انجام هر مراجعه حضوری به مدت
حداقل  45دقیقه ،افزود :بیشترین خدمات مشاوره
و روانشناختی ارائه شده توسط این اداره به ترتیب
برای مش��اوره قبل از ازدواج ،مش��کالت خلقی،
اضطرابی و مشکالت تحصیلی بوده است.
دکتر مازوچی خاطر نش��ان ک��رد :این اداره در
ترم تحصیل��ی جدید ،آماده انجام مش��اوره های
روانش��ناختی تخصصی با حف��ظ اصول رازداری
حرف��ه ای ب��رای دانش��جویان (در دفت��ر مرکزی
جنب دانشکده پرستاری  -مامایی و دفتر مشاوره
خوابگاه ها) است.

جلسه هیات نظارت بر تشکل های
دانشگاه تشکیل شد
جلسه هیات نظارت بر تش��کل های دانشگاه علوم
پزش��کی کاش��ان با حضور رئیس دانش��گاه و سایر
اعضاء روز سه شنبه مورخ  92/1/27در دفتر ریاست
تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،نظارت بر س��خنرانی ها ،اساس
نام��ه ها و چگونگی برگزاری انتخابات تش��کل های
مختلف دانش��گاه از جمله فعالیت های هیات نظارت
بر تشکل ها است.
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برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در سال جاری
اولین جلس��ه شورای پژوهش��ی دانشگاه در سال
جاری با حضور رئیس دانش��گاه ،معاون پژوهشی
و کلیه اعضاء در محل س��الن شهداء ستاد مرکزی
دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانش��گاه  ،در این نشس��ت ضمن تبریک
موفقیت های دانش��گاه در س��ال  91و  ،92ارتقای
دانش��گاه به تیپ یک را مسئولیتی بزرگ بر عهده
تک تک مسئوالن و کارکنان دانشگاه دانست.
دکت��ر محم��د حس��ین اعراب��ی گفت :ش��ورای
پژوهش��ی دانش��گاه به عن��وان یکی از مه��م ترین
شورای های دانشگاه در این زمینه وظیفه سنگینی بر
دوش دارد و انتظار می رود که به عنوان یک بازوی
قدرتمند در کنار مسئوالن دانشگاه عمل کند.
وی ،با اش��اره به اوضاع س��خت اقتصادی س��ال
گذش��ته اظهار داش��ت :با این وجود تالش شد به
تعهدات پژوهشی عمل شود.
رئی��س دانش��گاه ،خواس��تار جذب مناب��ع از خارج
دانشگاه در راستای ارتقای سطح پژوهش دانشگاه شد.
دکتر اعرابی ،در ادامه نیز خواس��تار کاربردی تر
شدن طرح های تحقیقاتی ،تاسیس هر چه سریعتر
مرکز رشد دانشگاه و نمایه شدن مجالت دانشگاه
در بانک های اطالعاتی معتبر و سطوح باالتر شد.
مع��اون پژوهش��ی دانش��گاه ،نیز در این جلس��ه
گزارش��ی از عملکرد ش��ورای پژوهش��ی در سال
 1391ارائه کرد.
دکت��ر غالمعل��ی حمیدی با بی��ان روند صعودی
مقاالت پژوهش��ی دانش��گاه طی س��ال های 1385

ت��ا  ،1391گف��ت :تصویب  140ط��رح تحقیقاتی
و انتش��ار  250مقاله علمی پژوهش��ی از جمله این
موفقیت ها در سال گذشته است.
دکتر غالمعلی حمیدی ،انتشار دو مجله انگلیسی
زب��ان و دریاف��ت رتبه علمی پژوهش��ی جهت این
دو مجل��ه ،راه اندازی دو مرک��ز تحقیقاتی جدید
«پرس��تاری تروما و بیوش��یمی و تغذیه در بیماری
ه��ای متابولی��ک» در دانش��گاه را از مه��م تری��ن
موفقیت های سال گذشته برشمرد.
دکتر حمیدی ،همچنین ب��ه بیان اهداف کالن و
برنام��ه عملیاتی این معاونت در س��ال  92پرداخت

و ابراز امیدواری کرد :با مس��اعدت و همکاری هر
چه بیشتر مسئولین و پژوهشگران روند صعودی در
حوزه پژوهش بیش از پیش ادامه یابد.
این گزارش حاکیس��ت ،در ادامه این نشس��ت
برخی از اعضای ش��ورای پژوهش��ی نی��ز به بیان
دیدگاه های خود در ارتباط با عملکرد ش��ورای
پژوهشی دانشگاه در س��ال  91و سیاستگذاری و
برنام��ه ریزی پژوهش��ی برای آینده در دانش��گاه
پرداختند.گفتنی اس��ت بررس��ی و تصویب پنج
ط��رح تحقیقاتی جدید از دیگ��ر برنامه های این
جلسه بود.

نخستین گاهنامه امور آزمایشگاه های دانشگاه انتشار یافت
نخستین شماره گاهنامه
اداره امور آزمایش��گاه -
ه��ای معاون��ت درم��ان
دانشگاه انتشار یافت.
مدیر مس��ئول گاهنامه
اداره امور آزمایش��گاه -
ه��ای معاون��ت درم��ان
دانش��گاه در گفتگ��و با
وب دا ،اظه��ار داش��ت:
این گاهنام��ه رابطی بین
ای��ن اداره و هم��کاران
ش��اغل در آزمایش��گاه
های بخش ه��ای دولتی
و خصوص��ی ،درمان��ی،
بهداش��تی ،دانشجویان و
دانش آموختگان رش��ته
های مرتبط با آزمایش��گاه (علوم آزمایش��گاهی،
پاتولوژی ،ژنتیک و میکروب شناسی) است.
دکتر حس��ن احترام گفت :ای��ن گاهنامه دارای
مج��وز از کمیت��ه دانش��گاهی ناظر بر نش��ریات
دانش��گاه علوم پزشکی کاشان به صاحب امتیازی
اداره امور آزمایشگاه های این دانشگاه است.

وی ب��ا اش��اره ب��ه انتش��ار گاهنام��ه اداره امور
آزمایش��گاه ه��ای معاونت درمان دانش��گاه با نام
کیفیت  ،افزود :نخس��تین ش��ماره این گاهنامه در
چهار صفحه به صورت تمام رنگی منتشر شد.
دکتر احترام گفت :این گاهنامه به منظور آموزش،
اطالع رسانی ،تبادل نظر و چاره اندیشی برای پیشبرد

اهداف این حرفه منتشر می شود.وی افزود :این نشریه
در راستای دستیابی به اهداف خود نیازمند همکاری و
مش��ارکت تمامی اعضای خانواده علوم آزمایشگاهی
میباش��د.گفتنی اس��ت نخستین ش��ماره گاهنامه اداره
امور آزمایشگاه های معاونت درمان در آستانه سی ام
فروردین روز علوم آزمایشگاهی انتشار یافت.

مراسم تودیع و معارفه مدیر بیمارستان نقوی برگزار شد
مراس��م تودیع و معارفه مدیر بیمارس��تان نقوی
ب��ا حضور رئیس دانش��گاه و جمعی از مس��ئولین
روز ش��نبه مورخ  92/1/17در س��الن شهداء ستاد
مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س دانش��گاه در این
مراس��م ضمن تبری��ک ارتقای دانش��گاه به تیپ
ی��ک و تقدیر از زحمات تمامی دانش��گاهیان ،از
تالش چندین س��اله دکتر حس��ین یاوری تبار در
زم��ان تصدی مدیری��ت این بیمارس��تان تقدیر و
تشکر کرد و برای محمد واحدی پور در راستای
خدمت خالصانه آرزوی موفقیت کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی با اشاره به ظرفیت و
پتانس��یل های موجود در بیمارستان نقوی و لزوم
توسعه و تکمیل این ظرفیت ها علیرغم مشکالت
موجود گف��ت :بیمارس��تان نقوی ب��ه علت واقع
ش��دن در مرکز شهر می تواند جایگاه و مامنی در
راستای خدمت رسانی به مردم باشد.
رئیس دانش��گاه افزود :این بیمارستان می تواند
ب��ا تکمی��ل پتانس��یل های خ��ود در کن��ار دیگر
بیمارس��تانهای منطقه کمک حال مجموعه درمان
شهرستان باشد.
معاون درمان دانش��گاه دکتر خیرخ��واه نیز در
این مراسم ،مدیریت در شرایط فعلی اقتصادی را
کاری سخت عنوان کرد و مسئولیت ها را فرصتی
برای خدمتگزاری و سنجش توانایی ها برشمرد.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان نی��ز در ای��ن مراس��م پذیرش

معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)
نسخه های استاندارد پاشا خون و سرطان

دکت��ر حج��ت ا...
اکبرزاده پاشا
ناشر :پاش��ا .گلبان
نشر 1389،
در این کت��اب در
هر بیماری نس��خه یا
نس��خه های مناس��ب
برگزی��ده ش��ده و
در م��ورد داروه��ای مورد اس��تفاده ب��ه ویژه در
س��رطانهای مختل��ف اطالع��ات جام��ع بالینی و
کاربردی آورده ش��ده اس��ت .در این کتاب عالوه
بر نس��خه ه��ای متع��دد ،اپیدمیولوژی ،تش��خیص
افتراقی و روش های متعدد درمان مورد بحث قرار
گرفته شده اس��ت .اطالعات بالینی داروها به ویژه
داروهای شیمی درمانی و دستورات آماده کردن و
تجویز آنها به زبانی ساده در این کتاب آمده است.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
گفتگوي نوراني

نويسنده :حجت االسالم والمسلمين عليرضا شاه فضل قمصري

انتخ��اب س��خن
مناس��ب م��ي توان��د
بخ��ش مهم��ي از
ارتباط ب��ا ديگران را
در بر گيرد و انس��ان
با بهره گيري از الفاظ
زيبا و پر معني ميتواند
دقي��ق تر منظور كالم
خ��ود را به مخاطب بفهماند .به همين دليل اس��ت
ك��ه افراد بليغ س��عي م��ي كنند ب��راي تفهيم بهتر
مطل��ب از ش��عر و ض��رب المثل راي��ج بين مردم
اس��تفاده نمايند .حال هر چه ش��عر و ضرب المثل
ارتباط بيشتري با موضوع داشته و پر معني تر باشد
گويايي كالم بيشتر مي شود .
از آنجا كه الفاظ قرآن بسيار بليغ و داراي معنايي
بي نهايت ژرف مي باش��ند شايسته است انسان در
مح��اورات خود عالوه بر ش��عر و ضرب المثل از
آيات قرآن نيز بهره مند ش��وند تا هم كالم بليغ تر
و هم مجلس و محفل از نورانيت كالم وحي بهره
گيرد .البته از آنجايي ك��ه معموال مخاطبان معني
فارس��ي آيات را نمي دانند الزم اس��ت كه موقع
استفاده از آيه ترجمه آن نيز بيان شود.
استفاده از آيات در مكالمات روزمره از دير باز
در بين افرادي كه مس��لط به ق��رآن بوده اند رايج
ب��وده كه اين ام��ر از طرف اهل بي��ت عصمت و
طهارت ( ع ) مورد مذمت قرار نگرفته است .البته
اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت كه نزديك شدن
به هر امر مقدس��ي آداب و شرايطي دارد كه بايد
لحاظ شود و تكلم با قرآن نيز آدابي دارد كه بايد
توسط گوينده رعايت شود تا خداي ناكرده آيات
در جاهاي نا مناسب استفاده نشود و رعايت كامل
ادب در پيشگاه قرآن صورت گيرد.
در ترجمه آيات سعي شده ترجمه سليس و رواني
انتخاب شود تا ضمن درك آسان ترجمه ارتباط آن
با موضوع نيز بهتر درك شود در اين زمينه از ترجمه
ه��اي آيت ا ...مكارم ش��يرازي ،ف��والد وند و الهي
قمشه اي استفاده گرديده است .اين كتاب دربخش
اول مشتمل بر آيات انتخابي از سوره هاي مختلف
قرآن ب��وده و در بخش دوم به فهرس��ت موضوعي
قرآن از جمله موضوعات محاوره اي ،تفكيك شده
و غيره مي پردازد .اين مجموعه ارزش��مند از سري
انتش��ارات جامعه القرآن كري��م بوده و در مجموعه
كتابخانه هاي نه��اد نمايندگي مق��ام معظم رهبري
جهت استفاده عالقمندان موجود مي باشد .

معرفي سايت
www.scopus.com

مسئولیت را فرصتی دانست که خداوند متعال در
اختیار افراد قرار می دهد و اظهار امیدواری کرد:
افراد از این فرصت ها به نحو شایس��ته در خدمت
به جامعه بهره برداری کنند.
دکت��ر مهرداد فرزندی پور از فعالیت های مدیر
س��ابق بیمارس��تان نق��وی تقدیر ک��رد و از مدیر
جدید خواس��ت امور را با اس��تفاده از تجربیات
مس��ئولین س��ابق و پش��تکار در راس��تای اهداف
دانشگاه دنبال کند.
دکتر مهرداد فرزندی پور  ،مدیریت در شرایط

فعل��ی را تغییر و اص�لاح فرآیندها،س��اماندهی،
برنامه ریزی ،نظارت و کنترل عنوان و تاکید کرد:
بایس��تی با اس��تفاده از منابع و امکان��ات موجود،
حداکثر کارایی و بهره برداری نمود.
براس��اس این گزارش ،در ادامه این مراس��م هر
یک از مدیران مذکور ،سخنانی را ایراد کردند.
شایان ذکر اس��ت اهدای لوح تقدیر و هدیه
از س��وی رئیس دانش��گاه ،معاونت توس��عه و
رئیس بیمارس��تان نقوی از دیگ��ر برنامه های
این مراسم بود.

بان��ک اطالعات��ی  scopusبزرگترین بانک
اس��تنادی و چکیده نویس��ی در جهان است که
توس��ط الزویر راه ان��دازی ش��ده و رقیب ISI
آمریکاست .اطالعات مقاالت و چکیده و میزان
اس��تنادات در این پایگاه وارد شده است .عالوه
بر جس��تجو و دسترسی به مقاالت معتبر فعالترین
نویسنده سازمان مرکز تحقیقاتی و مجالت هسته
در حوزه موضوعی خ��اص را می توان تعیین و
رتبه بندی کرد .
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• خان��م دکتر مرضی��ه حیدرزاده به عن��وان فوکال
پوینت علمی برنامه کمیته دانشگاهی بیماریهای مزمن
تنفسی وآقایان دکتر سید علیرضا مروجی،دکتر داوود
خیرخواه ،دکتر مه��رداد فرزندی پور ،دکتر مس��عود
دهقانی ،دکتر غفاری ،دکتر حسن حلواچی،دکتر علی
یوسفیان،س��عید مدرس زاده(ش��هردار کاشان)،حسین
حنطه ای (مدیر آموزش و پرورش کاش��ان) ،علیرضا
کاش��انی نژاد،محسن فتحی مقدم ،غالمعباس اعتمادی
پور ،مه��رداد جزایری ،مجید محقق فر و خانمها دکتر
زه��را نخی ،ش��هناز خاندایی ،زهره رجب��ی به عنوان
اعضای این کمیته از تاریخ 92/1/30
• خانم دکتر طاهره مازوچی به عنوان رئیس
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی ،آقای مرتضی
عبدالون��د ب��ه عنوان دبی��ر این کمیت��ه و آقایان
حجت االس�لام والمس��لمین علیرضا شاه فضل،
دکت��ر مه��دی نورالدینی ،محمد افش��ار و رضا
ک��ردی به عن��وان اعضای این کمیت��ه از تاریخ
 92/1/29به مدت یکسال
•آقای��ان دکت��ر مجی��د حس��ن زاده ،علیرضا
کاش��انی ن��ژاد ،س��ید رض��ا س��جادی و عباس
کرس��وی و خانمه��ا مری��م امی��دی و ناهی��د
چهارباغ��ی به عن��وان اعضای کمیت��ه برگزاری
پنجمین همایش خیرین سالمت
•آقای��ان دکت��ر احم��د یگان��ه مق��دم ،دکتر
ابراهی��م رض��ی ،دکتر س��ید علیرض��ا مروجی،
دکتر داوود خیرخواه ،دکتر احمد خورش��یدی،
دکترهمای��ون نادریان ،دکتر محس��ن تقی زاده،
دکتر محمدرض��ا فاضل ،دکتر حس��ین نیکزاد،
دکترغالمعل��ی حمیدی ،دکتر محمود س�لامی
و محم��د صباحی و خانمها دکت��ر زهرا میدانی،
دکتر نگین مسعودی علوی و خانم زهره آذرباد
به عنوان اعضای گروه شورای پژوهشی از تاریخ
 92/1/11به مدت 2سال
• خانم دکتر طاهره خامه چیان بعنوان مدیر گروه
پاتولوژی از تاریخ  92/1/9به مدت  2سال دیگر

خریداری  3دستگاه با هزینه ای بالغ بر
 185میلیون ریال در بیمارستان متینی

مدی��ر و قائم مق��ام رئی��س بیمارس��تان متینی
کاش��ان از خرید سه دس��تگاه با هزینه ای بالغ بر
 185میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم
پزشکی کاشان در این بیمارستان خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا،دکت��ر عل��ی خن��دان
گف��ت :این دس��تگاه ها ش��امل الکتروش��وک،
الکتروکاردیوگراف و اتوکالو می باشد.
وی ،با اش��اره ب��ه نصب و راهاندازی دس��تگاه
الکتروش��وک با هزینهای بالغ بر  90میلیون ریال
در راس��تای استاندارد س��ازی تجهیزات پزشکی
بیمارس��تان ،افزود :این دستگاه براساس نیاز مبرم
بخش ریکاوری اتاق عمل بیمارس��تان خریداری
و در صورت��ی که بیمار دچار ایس��ت قلبی ش��ود
موجب احیاء و بازگرداندن ریتم قلبی می شود.
مدیر و قائم مقام رئیس بیمارستان تصریح کرد:
همچنین دستگاه الکتروکاردیوگراف شش کاناله
با هزینهای بالغ ب��ر  32میلیون و  500هزار ریال و
دس��تگاه اتوکالو تایم کوتاه کالس Bبا هزینهای
بالغ بر  63میلیون ریال خریداری شد.
دکتر خندان با اش��اره به اس��تفاده از دس��تگاه
الکتروکاردیوگراف جهت فعال سازی کلینیک
ویژه بیماریه��ای قلب و عروق در بیمارس��تان،
یادآور ش��د :الکتروکاردیوگرام ی��ا نوار قلب به
نمودار ثبتشده تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی
از تحریک عضله قلب گفته میشود که معموالً با
مخفف ECGیا EKGمشخص میشود.

برگزاری جلسه شورای تحصیالت
تکمیلی با حضور رییس دانشگاه

اولین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی در سال
جاری با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در
سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،برگزاری هرچه بهتر آزمون
شفاهی  ،OSCEبررس��ی انتقالی رزیدنت های
دانش��گاه و تجهی��ز مرک��ز مهارت ه��ای بالینی
دانشگاه از جمله موضوعات این جلسه بود.
براساس این گزارش ،در این نشست مقرر شد
یک نفر از س��وی گروههای آموزشی دستیاری
در آزم��ون ب��ورد ش��فاهی ب��ا معرفی ریاس��ت
دانشگاه حضور داشته باشد.
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غربالگری  100نفر از مسئولین ادارات شهرستان کاشان انجام شد
همزمان با ش��روع هفته س�لامت ،غربالگری 100
نفر از مسئولین ادارات شهرس��تان کاشان در حاشیه
نخستین جلس��ه شورای اداری این شهرستان در سال
جاری انجام شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان در این نشست
با اشاره به انجام این غربالگری به همت این دانشگاه
اظهار داش��ت :ش��عار روز جهانی بهداشت در سال
 2013تح��ت عنوان «فش��ار خ��ون خ��ود را جدی
بگیریم» نامگذاری شده است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی با اشاره به آغاز طرح
سراسری غربالگری فشار خون در شهرستان کاشان
برای نخس��تین بار در کش��ور به ص��ورت پایلوت از
هجده��م فروردین ماه ،گفت :فش��ارخون باال عامل
اصلی بیماری قلبی عروقی است.
وی تصریح کرد :وراثت و عوامل ژنتیکی ،س��ن،
جنس و نژاد ج��زء عوامل غیر قاب��ل تغییر و عوامل
محیطی ش��امل اس��تعمال دخانیات ،چاقی ،مصرف
الکل ،عوام��ل اجتماعی ،روان��ی و فعالیت بدنی از
عوامل قابل تغییر در فشارخون باال می باشد.
دکتر اعرابی ،سردرد در ناحیه پس سر ،سرگیجه،

تاری دید ،تپش قلب ،خستگی زودرس ،تنگی نفس
شبانه و یا هنگام فعالیت و درد قفسه سینه را از عالیم
فشار خون باال عنوان کرد.
رئیس دانش��گاه در بخش دیگری از سخنان خود
به تش��ریح برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در هفته
س�لامت به ویژه رونمایی از پورتال قلب س��الم این
دانش��گاه برای نخس��تین بار در کش��ور توسط وزیر

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پرداخت.
براساس این گزارش ،اندازه گیری قد و وزن و نیز
توزیع پمفلت های آموزش درخصوص پیش��گیری
از بیماری فش��ار خون از دیگر فعالیت های دانشگاه
در این نشست بود.
گفتنی است از هجدهم تا بیست و چهارم فروردین
به عنوان هفته سالمت نامگذاری شده است.

انجام غربالگری فشارخون  245نمازگزار نماز جمعه شهرستان کاشان
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان از
انج��ام غربالگری فش��ارخون  245نمازگزار نماز جمعه
شهرستان کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی با اشاره
به انجام این غربالگری در حاش��یه مراس��م پرفیض نماز
جمعه اظهار داشت :از این تعداد 38 ،بیمار با فشارخون
ب��اال شناس��ایی و جه��ت مراقب��ت و درمان ب��ه مراکز
بهداشتی درمانی ارجاع شدند.
وی ،با اش��اره به انجام این غربالگری با مشارکت
 16نفر از دانشجویان پزشکی و کارشناسان معاونت
بهداش��تی دانشگاه گفت :قد و وزن این نمازگزاران
همچنین اندازه گیری شد.
ش��ایان ذکر اس��ت ط��رح غربالگری فش��ارخون
همزمان با ش��روع هفته س�لامت از تاریخ 92/1/18
در پایگاه ها و مراکز بهداش��تی درمانی شهرستان با
همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آغاز
و در تاریخ  92/1/26پایان یافت.

واحدهای تابعه دانشگاه

مدیر ام��ور عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی
کاش��ان از انج��ام انبارگردان��ی واحدهای تابعه
دانشگاه خبر داد.
ب��ه گ��زارش ،وب دا س��ید رضا س��جادی ،با
اش��اره به دستورالعمل ش��ماره  8نظام نوین مالی
ابالغی از طرف وزارت متبوع و مصوبات کمیته
انبارگردان��ی ،اظهار داش��ت :بازدی��د از انبارها
و ش��مارش کااله��ای موج��ود در آن از تاریخ
 92/1/17شروع شد.
وی گفت :انبارگردانی کلیه واحدها طبق آیین
نامه مالی و معامالتی دانش��گاه ها ،در راس��تای
اجرای نظام نوین مالی به طور سالیانه و با حضور
نماینده حسابرس مستقل دانشگاه انجام شد.
سجادی افزود :پس از شمارش کاال در انبارها،
میزان موج��ودی به طور فیزیکی با موجودی در
سیس��تم نرم افزار تعهدی مقایس��ه و در صورت
وج��ود مغایرت های احتمالی نس��بت به اصالح
آن اقدام گردید.
مدی��ر امور عمومی دانش��گاه در ادامه تصریح
کرد :این انبارگردانی به مدت  10روز در تاریخ
 92/1/27پایان یافت.

انجام  1756بازدید از مراکز تهیه،
توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن
عمومی و بین راهی

آمادگی تمامی مراکز بهداشتی درمانی منطقه کاشان برای اجرای طرح غربالگری فشار خون
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از اعالم آمادگی تمامی مراکز بهداشتی درمانی
شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل برای
اجرای طرح غربالگری فشار خون خبر داد.
دکتر س��ید علیرضا مروجی در گفتگو با وب
دا ،گفت :طرح سراس��ری غربالگری فشارخون
به صورت پایلوت در شهرس��تان های کاش��ان
و آران و بی��دگل برای نخس��تین بار در کش��ور
همزمان با آغاز هفته سالمت اجرا می شود.
وی ،ب��ا بیان اینکه طرح سراس��ری غربالگری
فش��ارخون به صورت رایگان انجام می ش��ود،
افزود :تمامی افراد  30سال این شهرستان ها باید
با در دست داشتن کارت ملی به مراکز بهداشتی
درمانی مراجعه کنند.

انجام انبارگردانی

معاون بهداش��تی دانش��گاه ،اندازه گیری قد،
وزن و ش��اخص توده بدنی را همراه با س��نجش
فشار خون از جمله فعالیت های این دانشگاه در
این مراکز برشمرد.
دکتر مروجی یادآور ش��د :افراد دارای مشکل
فشار خون ابتدا توسط پزشکان این مراکز درمان
و در صورت نیاز به خدمات تخصصی به کلینیک
ویژه فشار خون دانشگاه واقع در بیمارستان متینی
ارجاع داده می ش��وند.وی اظهار داشت :بیماری
فش��ار خون باال م��ی تواند خطر ابتالء به س��کته
مغزی ،نارس��ایی کلیه ،کوری ،بی نظمی ضربان
قلب و نارسایی قلبی را افزایش دهد.
معاون بهداش��تی تاکید کرد :با تغییرات ساده
در س��بک زندگی از قبیل؛ انج��ام فعالیت بدنی

روزان��ه ،رژیم غذایی متع��ادل ،کاهش مصرف
نم��ک ،حفظ وزن متع��ادل ،اجتناب از مصرف
دخانیات و کنترل هیجانات می توان از افزایش
فشار خون پیشگیری کرد.
وی در پایان ،این مراکز بهداش��تی درمانی را
ش��امل امام علی (ع) ،امیر کبیر ،اکرمیان ،حسن
آباد ،راوند ،سلطان امیراحمد ،شهرک 22بهمن،
فاطمیه زیدی ،فین ب��زرگ ،کارگر ،گالبچی،
مس��لم بن عقیل ،نواب صف��وی ،ولیعصر لتحر،
شهید بهش��تی ،ولیعصر ،شهداء ،پایگاه سپهری،
صمیم��ی ،راه آه��ن ،طالقانی ،س��ادات راوند،
قطب راون��دی ،طاهر آباد ،خ��زاق ،صادقپور،
کتابچی ،فی��ن کوچک ،دیزچه ،معنوی ،فیض،
شهید باهنر ،متینی ،بهروان و فاطمیه بیان کرد.

 1499مورد ماموریت توسط نیروهای اورژانس  115کاشان انجام شده است
وی اذعان داشت :در این مدت  1205مسافر به پایگاه های سالمت نوروزی
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی و
مس��تقر در آزاد راه های منتهی به کاش��ان مراجعه کردند و از خدمات درمان
خدمات بهداشتی درمانی کاش��ان گفت :از زمان شروع طرح امداد نوروزی منطقه
سرپایی (ویزیت و دارو) این پایگاه استفاده کرده اند.
کاش��ان تا پایان ط��رح در تاریخ  1499 ، 92/1/17مورد ماموریت توس��ط نیروهای
رئیس مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزش��کی دانشگاه یادآور شد:
اورژانس  115انجام شده است.
امکانات موجود در ایس��تگاه س�لامت به گونه ای فراهم شده
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر ابوالفضل ش��جاعی با اش��اره به
در این مدت
تا مس��افران نوروزی در صورت مواجهه ب��ا هرگونه بیماری با
فعالیت  20پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در این منطقه افزود :از
مراجعه به این ایستگاه ها تحت معالجه و معاینه الزم قرار گیرند
کل ماموریتهای انجام شده 1265 ،مورد در شهر کاشان و  234مورد
 1205مسافر به
و در صورت نیاز به بیمارستان منتقل شوند.
در شهر آران و بیدگل انجام شده است.
پایگاه های سالمت
الزم به ذکر اس��ت که مرکز هماهنگی شبانه روزی خدمات
وی تصری��ح کرد 67 :مورد تصادف ج��اده ای با  164نفر مصدوم
نوروزی مستقر
بهداش��تی درمانی نوروزی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
و  6نفر کش��ته و  268مورد تصادف ش��هری با  301مصدوم و بدون
ب��ا ش��ماره تلف��ن ه��ای  5432040و  5432098در اتاق مرکز
موارد فوت مربوط به منطقه کاشان می باشد.
در آزاد راه های
مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی ( )EOCآماده خدمت
دکتر شجاعی افزود :در این طرح 150 ،نفر از پرسنل مرکز مدیریت
منتهی به کاشان
رسانی می باش��ند و همچنین شهروندان و مس��افرین گرامی با
و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه انجام وظیفه کردند.
کردند
مراجعه
تماس با شماره تلفن  115می توانند از خدمات کلیه پایگاههای
رئی��س مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه
مذکور استفاده کنند.
علوم پزش��کی کاش��ان تصریح کرد :در این ایام برای رفاه بیش��تر و
گفتنی است کاشان با موقعیت ویژه گردشگری در کریدور
تامین س�لامت مسافرین نوروزی ،یک دس��تگاه موتورالنس در باغ
فین کاشان و یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس در آزاد راه کاشان –
پرتردد ش��مال – جنوب ،آزاده راه تهران – اصفهان ،بزرگراه
نطنز مستقر شد.
خلیج فارس ،راه آهن سراسری تهران – جنوب می باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
گفت :از تاری��خ  91/12/29تا 1756 ،92/1/17
م��ورد بازدید از مراک��ز تهیه ،توزی��ع و عرضه
م��واد غذایی و اماکن عمومی و بین راهی منطقه
کاشان انجام شده است.
دکتر س��ید علیرضا مروجی در گفتگو با وب
دا ،با اشاره به فعالیت  43بازرس بهداشت محیط
دانشگاه در تعطیالت نوروزی سال جاری افزود:
بر اس��اس بازدیدهای انجام ش��ده مق��دار 925
کیلوگرم مواد غذایی فاسد یا مشکوک به فساد
از س��طح مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی جمع
آوری و معدوم شده است.
وی اظهار داش��ت :به منظور حصول اطمینان
از س�لامت آب آش��امیدنی تع��داد  1011مورد
کلرس��نجی از آب آش��امیدنی در ای��ن م��دت
صورت گرفته است.

شمار مراجعین ایستگاه های سالمت
منطقه کاشان  33درصد افزایش یافت
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت:
شمار مراجعه کنندگان به ایستگاه های سالمت
دو شهرس��تان کاش��ان و آران و بی��دگل در
تعطیالت نوروز  92نس��بت به س��ال گذشته 33
درصد افزایش یافته است.
به گزارش وب دا ،دکتر محمدحسین اعرابی
در جم��ع خبرنگاران ،با اش��اره ب��ه فعالیت 20
پایگاه ش��هری و جاده ای منطقه کاشان در ایام
نوروز  ،92افزود 1205 :مسافر به هشت پایگاه
س�لامت نوروزی مراجعه ک��رده و از خدمات
درم��ان س��رپایی ( ویزی��ت و دارو) این پایگاه
استفاده کرده اند.
وی ،هش��ت ایستگاه س�لامت نوروزی را در
محل ه��ای آزاد راه کاش��ان – اصفهان جنب
عوارضی قمصر و مجتمع خدمات رفاهی س��ان
آرا ،آزاد راه کاشان – قم در دو محل سن سن
و خ��زاق ،محور کاش��ان – ب��ادرود مجاورت
ش��رکت گالوانیزه ،س��ه راهی برزک و نیاسر و
محور ابوزیدآباد ذکر کرد.
دکتر اعرابی اظهار داش��ت :از زمان ش��روع
طرح امداد نوروزی در شهرس��تان های کاشان
و آران و بی��دگل از تاریخ  25اس��فندماه  91تا
تاریخ  1499 ،92/1/17مورد ماموریت توس��ط
 150نیروی اورژانس  115انجام شده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که در این ای��ام مدیران
س��تادی مرکز اورژان��س  115دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان به امور پايگاه ها و نظارت بر
كنت��رل كيفيت پایگاه های ش��هری و جاده ای
رسيدگي کرده اند.
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دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه
چهارم کشوری را کسب کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اظهار داش��ت :این دانشگاه رتبه چهارم کشوری
را در برنامه مدارس مروج سالمت کسب کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی
گفت :این دانش��گاه در راس��تای اج��رای برنامه
مدارس مروج سالمت در سال تحصیلی 90-91
با مشارکت و همکاری اداره آموزش و پرورش،
پ��س از انجام ممیزی (ارزیاب��ی) در دو نوبت و
ارس��ال امتیازات کس��ب ش��ده به اداره سالمت
نوجوانان ،جوانان و مدارس وزارت بهداش��ت،
این موفقیت را به دست آورد.
وی اف��زود 50 :م��دارس مروج س�لامت در
شهرستان های کاش��ان و آران و بیدگل فعالیت
دارند که بی��ش از  40درصد دانش آموزان این
شهرستان ها را شامل می شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان،
با اش��اره به اینکه ارتقای سالمت دانش آموزان،
اولیاء و کارکنان مدرسه مهم ترین هدف فعالیت
این مدارس اس��ت ،تصریح کرد :سالمت دهان
و دندان ،بهبود تغذیه دانش آموزان ،گس��ترش
پای��گاه های تغذیه س��الم ،معاینات پزش��کی و
بهداش��تی و تکمیل شناس��نامه س�لامت دانش
آموزان از برنامه های ش��اخص و موثر در برنامه
مدارس مروج سالمت می باشد.
دکتر مروج��ی ،اولویت برنامه های س�لامت
در مدارس را آموزش س��بک زندگی س�لامت
مح��ور ،رفتاره��ا و مه��ارت های آموزش��ی و
بهداش��تی و مداخله های پزش��کی و بهداش��تی
پیشگیرانه دانست.

برنامه پیاده روی خانوادگی در آران و
بیدگل و نوش آباد برگزار شد

به مناس��بت آغاز هفته سالمت ،برنامه پیاده
روی خانوادگی در شهرهای آران و بیدگل
و ن��وش آب��اد روز جمعه م��ورخ 92/1/23
برگزار شد.
ب��ه گزارش خبرن��گار وب دا ،اج��رای این
برنامه در راس��تای ش��عار امس��ال روز جهانی
بهداشت با عنوان «فشارخون راجدی بگیریم»،
اجرا گردید.
براس��اس این گزارش  ،اهدا جوایزی به رسم
یاد بود به قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان از
جمله برنامه های این مراسم بود.

مراجعه  13177بیمار به مراکز
بهداشتی درمانی کاشان
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان گفت13177 :
بیمار به مراکز بهداش��تی درمانی منطقه کاش��ان
از آغ��از تعطیالت نوروزی ت��ا تاریخ 92/1/17
مراجعه کرده اند.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی
در جمع خبرنگاران ،انجام تزریقات ،پانس��مان،
بخی��ه و نوار قلب را از جمله خدمات بهداش��تی
درمانی ارائه ش��ده به مردم و مس��افرین نوروزی
عنوان کرد.
وی تصریح کرد :در تعطیالت نوروزی س��ال
 ،92شش مرکز بهداش��تی درمانی شبانه روزی،
ش��ش مرکز با دو شیفت کاری و هشت مرکز با
یک شیفت کاری فعال هستند.
دکت��ر مروجی 313 ،مورد غربالگری تیروئید
و فنيل كتونوري ( )PKUو انجام واكسيناسيون
کودکان ،هاري و حيوان گزيدگي برای 1056
نف��ر را در این م��دت از دیگر خدماتدانش��گاه
علوم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی
کاشان برشمرد.

حيات

آمار عملکرد فعالیتهای ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 25اسفند ماه  1391لغایت  17فروردین ماه 1392
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بازدید رئیس دانشگاه از واحدهای مختلف معاونت بهداشتی

انتخاب کارشناس مسئول بهداشت و تنظیم
خانواده به عنوان دوستدار سالمت

به مناس��بت هفته سالمت س��ال جاری از سوی
کمیت��ه فن��ی و دبیرخان��ه دائمی هفته س�لامت
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی،
کارش��ناس مسئول بهداش��ت و تنظیم خانواده و
تغذیه دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان به عنوان
یکی از دوستداران سالمت معرفی شد.
به گ��زارش خبرن��گار وب دا ،در ای��ن اقدام
نمادین ،لیال مهندس مجرد ،کارش��ناس مس��ئول
بهداش��ت و تنظی��م خان��واده و تغذیه دانش��گاه
علوم پزش��کی کاشان به عنوان دوستدار سالمت
انتخ��اب و جهت ش��رکت در جش��ن س�لامت
دعوت شد و از وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی لوح تقدیر دریافت کرد.
گفتنی اس��ت جشن س�لامت صبح روز شنبه
 24فروردین ماه س��ال ج��اری (آخرین روز از
هفته سالمت) در سالن همایشهای رازی تهران
ب��ا حضور مدیران و دس��تاندرکاران س�لامت
از تمام کش��ور برگزار ش��د.در این مراسم که با
حضور معاون اول رئیس جمهور ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کی و جمعی از مقامهای
عالیرتبه کش��وری برگ��زار ش��د  ،از حامیان و
دوستداران س�لامت که در زمینه شعار سال قبل
هفته سالمت فعالیت داشتند ،تقدیر شد.

هفت مرکز فروش مواد غذایی در
کاشان تعطیل شد

معاون بهداشتی دانشگاه از تعطیلی هفت مرکز
فروش مواد غذایی به دلیل عدم رعایت موازین
بهداشتی در ایام نوروز در منطقه کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی در
جم��ع خبرنگاران گفت :در ای��ن ایام 17 ،مورد
از متخلف��ان ب��ه مراجع قضایی معرفی ش��ده و با
 25فروش��نده دوره گرد برخورد شده است.وی
اف��زود 1756 :مورد بازدید از مراکز تهیه ،توزیع
و عرضه مواد غذایی ،اماکن عمومی و بین راهی
منطقه کاشان نیز در این مدت انجام شده است.
دکتر مروجی ،با اش��اره به توقیف  25محموله
مواد غذایی ،تصریح کرد :بر اس��اس بازدیدهای
انجام شده مقدار  925کیلوگرم مواد غذایی فاسد
یا مش��کوک به فساد از سطح مراکز تهیه و توزیع
مواد غذایی جمع آوری و معدوم شده است.
وی اظهار داش��ت :به منظ��ور حصول اطمینان
از سالمت آب آش��امیدنی این منطقه نیز1011 ،
مورد کلرسنجی صورت گرفته است.
دکت��ر مروجی ادامه داد :در این ایام 28 ،مورد
از ش��کایات مردم نیز از طریق واحد بهداش��ت
محیط مورد رسیدگی قرار گرفت.

بیمارستان نقوی کاشان به دستگاه
بی خطرساز زباله مجهز شد

رئیس مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی نقوی
کاش��ان از بهره برداری این بیمارستان از دستگاه
پیش��رفته بی خطر س��از پسماند و اس��تریل کننده
زباله های عفونی بیمارس��تانی خبر داد.به گزارش
وب دا ،دکت��ر محم��د حاج��ی جعف��ری گفت:
جهت خرید این دس��تگاه ها و س��اخت ساختمان
محل اس��تقرار آن ،بیش از یک میلی��ارد ریال از
محل اعتبارات دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان هزینه شده است.
وی اف��زود :ب��ا اس��تقرار ای��ن دس��تگاه ها در
بیمارس��تان ،کلیه زباله های عفونی و بیمارستانی
تولی��د ش��ده در این مرکز «بی خط��ر» گردیده و
تحویل عوامل شهرداری می شود.

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

اخ�وان محترم منزوی قهرودی كه در غم از
دس��ت دادن والده مکرمه تان «خیر محترم سالمت» به
سوگ نشسته ايد.
همكاران ارجمند:آقایان دکتر حسن افضلی

و دکتر علی خدابخش و خانم مهماندوست كه
در غم از دست دادن پــــدر به سوگ نشسته ايد.

آقایان س�ید مهدی و سید مجتبی مریخی و
خانم مریخیكه در غم از دس��ت دادن برادر به

سوگ نشسته ايد.

آقایان دکترمحمد رضا و علیرضا شریف ،دکتر
ج�واد وردی ،ناصر محم�دی و بدیع آبادی كه

در غم از دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته ايد.

روابط عمومي دانش�گاه درگذش�ت عزيزانتان را تسليت

ع�رض نموده ،از درگاه خداون�د منّان براي آن مرحومان
آمرزش و براي شما صبر و شكيبايي مسئلت دارد.

رئیس دانش��گاه به همراه جمعی از مس��ئولین
معاون��ت بهداش��تی از واحده��ای س��تادی این
معاونت بازدید کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،ای��ن بازدید ب��ه منظور
اطالع از فعالیت های انجام ش��ده در ایام نوروز
و بررس��ی برنامه های هفته سالمت این معاونت
صورت گرفت.
دکتر اعرابی در ای��ن دیدار در خصوص رونمایی
از پورتال قلب سالم توسط مقام عالی وزارت متبوع
و همچنین غربالگری طرح س�لامت ایرانیان (کنترل
فش��ار خون افراد باالی  30س��ال در شهرستان های
کاش��ان و آران و بیدگل) در هفته سالمت سخنانی
را بیان کرد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت ،بهره ب��رداری از
چندین پ��روژه عمرانی ،رونمایی از نخس��تین
پورتال قلب س��الم کشور ،س��خنرانی پیش از
خطبه های نماز جمعه شهرهای کاشان ،آران و
بیدگل ،قمصر ،مشکات و برزک پیرامون شعار

روز جهانی بهداشت ،نواختن زنگ سالمت در
م��دارس ،ارائه خدمات اولی��ه از قبیل اندازه -
گی��ری قد ،وزن ،فش��ارخون و ش��اخص توده
بدنی به افراد باالی  30س��ال و  ...از برنامه های

دانشگاه پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشان در این هفته است.
شعار س��ازمان بهداشت جهانی در سال ،2013
«فشار خون را جدی بگیریم» است.

برگزاری پیاده روی خانوادگی در دومین روز از هفته سالمت در کاشان
معاون بهداشتی دانشگاه از برگزاری پیاده روی
خانوادگی ویژه دان��ش آموزان در دومین روز از
هفته سالمت در کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید علیرضا مروجی
با اشاره به اجرای این پیاده روی در راستای شعار
امس��ال روز جهانی بهداشت با عنوان « فشارخون
را جدی بگیریم» ،گف��ت :کاهــش وزن یکی از
موثرترین درمان های غیردارویی برای جلوگیری
از ابتال به فشار خون باال است.
وی ،آغ��از طرح سراس��ری غربالگری فش��ار
خ��ون و انجام غربالگری فش��ار خ��ون ،اندازه
گیری قد و وزن مس��ئولین ادارات شهرستان در
جلسه شورای اداری شهرستان را از جمله برنامه
های برگزار ش��ده ای��ن دانش��گاه از آغاز هفته
سالمت عنوان کرد.
دکتر مروجی ،رونمایی از پورتال قلب س��الم
این دانش��گاه برای نخستین بار در کشور توسط
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،افتتاح
چندی��ن پروژه عمرانی از جمله کلینیک س��طح
س��ه فش��ارخون در بیمارس��تان متینی ،سخنرانی
پیش از خطبه های نماز جمعه شهرهای کاشان،

آران و بی��دگل ،قمصر ،مش��کات ،ن��وش آباد،
مش��هد اردهال ،نیاس��ر و برزک پیرامون ش��عار
روز جهانی بهداشت و نواختن زنگ سالمت در
مدارس را از دیگر برنامه های این دانش��گاه در
این هفته برشمرد.

براس��اس این گ��زارش ،این پی��اده روی با حضور
دان��ش آم��وزان ،اولیاء و مربی��ان مدرس��ه آیت ا...
کاشانی و با همکاری اداره آموزش و پرورش کاشان
برگزار ش��د.گفتنی است هر ساله  24 – 18فروردین
ماه به عنوان هفته سالمت نامگذاری می شود.
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اجرای طرح تکمیلی فلج اطفال
در سال جدید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از اج��رای ط��رح تکمیلی فلج اطف��ال (ماپینگ
آپ) در سال جدید خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی
با اش��اره به اجرای این طرح جهت کودکان زیر
 5س��ال اتباع بیگانه منطقه کاش��ان گفت :حفظ
دس��تاوردهای برنامه ریش��ه کنی فلج اطفال در
کشورمان از حساسیت ویژه ای برخوردار است
و از طرفی کش��ورهای همس��ایه ما (افغانستان و
پاکستان ) نیز پولیو آندمیک می باشند.
وی تصریح کرد :کش��ور جمهوری اس�لامی
ایران با حفظ پوش��ش واکسیناس��یون و اجرای
برنامه ه��ای مراقبتی و ایمن س��ازی تکمیلی در
س��ال های گذشته توانسته اس��ت طی سال های
 2001تا  2012می�لادی وضعیت عاری از پولیو
(فل��ج اطفال) را تداوم بخش��د ،این ام��ر مهم با
همکاری و تالش کلیه همکاران بخش بهداشت
و درمان میسر شده است.
وی ،زمان اجرای این طرح را شامل نوبت اول:
 26ت��ا  28فروردین ماه و نوب��ت دوم 29 :تا 31
اردیبهشت ماه سال جاری عنوان کرد.
دکتر مروجی با اش��اره ب��ه اینکه گروه هدف
ای��ن طرح تمامی متولدین  26فروردین  1387به
بعد اس��ت ،تصریح ک��رد :در این طرح ،تیمهای
بهداش��تی همراه ب��ا ارائ��ه کارت شناس��ایی به
صورت خانه ب��ه خانه به درب منازل افراد واجد
شرایط مراجعه می کنند.
معاون بهداشتی دانش��گاه مناطقی را که شامل
برنامه میباشند ،به شرح ذیل بیان کرد:
• کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاه ها و
یا خارج از اردوگاه ها اقامت دارند
•کلیه خانوارهای س��اکن در کلنی ها و محل
تجمع عمده مهاجرین خارجی
• کلیه نقاط کش��ور (شهرس��تان ،ش��هرک،
کلنی و  )...که به تش��خیص معاونت بهداش��تی
دانش��گاهها پوشش (OPVواکس��ن خوراکی
فلج اطفال) نوبت سوم کمتر از  95درصد دارند
• کلیه مناطق تحت پوشش تیمهای سیار در کشور
• کلیه کودکان زیر  5سالی که احتماالً همراه
با مادران خود در زندان ها اقامت دارند
گفتنی است پولیو آندمیک به معنی وجود فلج
اطفال در سه کشور نیجریه ،افغانستان و پاکستان
به صورت بومی است.

سامانه آنالین ثبت نام اطالعات طرح پایش

نزدیک به دو هزار روستایی منطقه کاشان مبتال به فشارخون هستند
در ایران آمار
مبتالیان به
فشارخون،
باالی 18-15
درصد است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان گفت :حدود  11/6درصد از مردم
روس��تاهای شهرستان های کاش��ان و آران و بیدگل
مبتال به فشارخون هستند.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی در
آس��تانه هفته سالمت در گفت و گو با خبرنگاران با
اعالم این خبر اظهارداشت :از مجموع جمعیت 106
هزار نفری روستایی شهرس��تان های کاشان و آران
و بیدگل 16 ،هزار نفر تحت پوش��ش قراردارند که
از این تعداد ،یک هزار و  765نفر فش��ار خون باالی

آنان اثبات شده است و برای کنترل فشارخون خود
تحت پوشش و درمان قراردارند .
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با تاکید بر دقیق بودن
آمار مبتالیان به فش��ار خون باال در مناطق روستایی
ای��ن شهرس��تان گفت :انج��ام پایش فش��ارخون در
روستاهای شهرستان و مراقبت های فعال باعث شده
است تا افراد مبتال به فشار خون باال شناسایی و تحت
درمان قرار بگیرند.
دکتر اعرابی ،سن ابتال به فشارخون باال را از سنین
 30سالگی به باال اعالم و گفت :آمار جمعیت باالی

 30سال روستایی و شهری در شهرستان های کاشان
و آران و بیدگل  204هزار و  828نفر است که بیش
از  50درصد مبتالیان به فش��ار خون به دلیل نداشتن
عالیم ،از بیماری خود اطالع نداش��ته و نسبت به آن
بی توجه هستند.
وی ،مبتالیان به فش��ارخون باال د رجهان را 26/4
درصد اع�لام کرد و با اش��اره به اینک��ه پیش بینی
میش��ود این میزان تا 33درصد افزایش یابد ،گفت:
در ایران آمار مبتالیان به فش��ارخون ،باالی 18-15
درصد است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمان��ی کاش��ان ،افزای��ش فش��ارخون در جهان را
هشداردهنده خواند و با اشاره به اینکه مبتالیان به این
بیماری در کشورهای درحال توسعه بیشتر و جدی تر
است ،گفت :فشار خون باال جزء  8عامل مرگ و میر
دنیا و سومین عامل کشنده در دنیا محسوب می شود .
دکتر محمد حسین اعرابی افزود :در جهان ساالنه
 7میلیون نفر به دلیل فش��ار خ��ون باال جان خود را
از دس��ت می دهند و تقریبا بیش از یک میلیارد تا
 1/5میلیارد نفر در جهان از افزایش فشار خون باال
رنج می برند.
دکت��ر اعرابی ،با تاکید بر ج��دی گرفتن بیماری
فش��ارخون باال اظهارداش��ت :از هر سه نفر یک نفر
میتواند مبتال به فشار خون باال باشد.

بازدید رئیس دانشگاه از مراحل تکمیلی بیمارستان زنده یاد آیت ا ...یثربی (ره)
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان از مراح��ل تکمیلی بیمارس��تان در
دس��ت احداث آیت ا ...یثربی (ره)به همراه نماینده
خیّرین این پ��روژه مهندس محم��ود جمالی بازدید
کرد.ب��ه گ��زارش وب دا ،مهندس جمال��ی در این
بازدید ضم��ن اعالم آمادگی ب��رای راه اندازی این
بیمارس��تان تا پایان س��ال ج��اری ،خواس��تار انجام

تعهدات از سوی دانشگاه شد.
براس��اس این گزارش ،بیمارستان زنده یاد آیتا...
یثرب��ی (ره)در مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهش��تی
کاش��ان در دست احداث می باش��د و دارای بخش
های رادیوتراپی ،تاالسمی ،شیمی درمانی ،جراحی،
پیوند کلیهICU ،و ...است.
این گزارش حاکیس��ت ،این بیمارستان با زیربنای

 9000مترمربع در سه طبقه از محل اعتبارات دانشگاه
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و
موسسه خدماتی عمران کاشان به نمایندگی مهندس
جمالی راه اندازی می شود.
گفتنی اس��ت ب��رای افتت��اح این بیمارس��تان 150
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده و در حال حاضر
دارای  55درصد پیشرفت فیزیکی است.

غربالگری فشارخون راه اندازی شد

همزم��ان با هفت��ه س�لامت ،س��امانه آنالین ثبت
اطالعات طرح پایش غربالگری فش��ار خون و وزن
افراد باالی  30س��ال (طرح سالمت آفرینان جامعه)
راه اندازی شد.
به گزارش وب دا ،این س��امانه با هماهنگی س��تاد
اجرای��ی برنامه پزش��ک خانواده وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی و به صورت آنالین توسط
مرک��ز آمار و فناوری اطالعات دانش��گاه همزمان با
اجرای طرح سراسری غربالگری فشارخون فعال شد.
شایان ذکر اس��ت طرح سراسری غربالگری فشار
خ��ون برای نخس��تین بار در کش��ور از آغ��از هفته
سالمت در شهرستان کاشان اجرا شد.

بیش از  35بازدید از مراکز درمانی فعال
در ایام نوروز انجام شد

معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
گفت :بیش از  35بازدی��د از مراکز درمانی فعال
توسط مس��ئولین س��تاد نوروزی دانشگاه از زمان
ش��روع طرح نوروزی ت��ا پانزده��م فروردین ماه
انجام شده است.
به گزارش خبرنگار وبدا ،دکتر داوود خیرخواه
با اش��اره به ش��روع طرح امداد نوروزی معاونت
درم��ان از تاری��خ  91/12/27لغای��ت 92/1/17
گفت :در این طرح از کلی��ه مراکز درمانی مانند
مطبها ،مراکز درمانگاهی ،بیمارس��تان های دولتی
و خصوصی ،مراکز ترک اعتیاد ،مراکز تزریقات
و پانس��مان ،مطب های مامایی ،آزمایش��گاه ها و
مراکز رادیولوژی ،اورژانس های بیمارس��تانی و
پیش بیمارستانی بازدید شد.
وی اف��زود :کلی��ه مراکز درمان��ی دولتی و 50
درص��د از مراکز درمانی غیر دولت��ی در این ایام
فعال بودند.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
تصریح کرد :سامانه تلفنی  191برای پاسخگویی
به شکایات مردمی فعال می باشد.
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نبود عالمت ،مهم ترین مانع در تشخیص
و پیگیری فشار خون باال است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
گفت :نبود عالمت ،مهم ترین مشخصه و مانع در
تش��خیص و پیگیری فش��ار خون باال است.دکتر
فریبا رایگان به مناس��بت هفته سالمت در گفتگو
ب��ا وب دا ،افزود :اگ��ر در افراد باالی  18س��ال،
فشارخون سیستول یا ماکزیمم 140میلیمتر جیوه و
یا بیشتر و فشارخون دیاستول یا مینیمم  90میلیمتر
جیوه و یا بیشتر باشد و در  3تا  6نوبت و چند روز
متفاوت ،در هر اندازه گیری در همان س��طح باقی
بماند یا باالتر باش��د ،نش��انه فشارخون باال است و
باید حتماً برای تایید آن به پزشک مراجعه کرد.
وی ،با اشاره به اینکه اندازه گیری باید دفعات
متع��ددی انجام ش��ود ،تصریح ک��رد :فرد یک
س��اعت قبل از اندازه گیری فش��ار خون بایستی
از مصرف غذا و کافئین ،استعمال سیگار و انجام
ورزش سنگین پرهیز کند.
به گفته دکتر رایگان ،پر فشاری خون ،احتمال
انس��داد عروق کرونر ،نارس��ایی قلب��ی و ایجاد
آریتمی های قلبی را باال می برد.
وی اظهار داشت :همچنین عوارض قلبی ناشی
از فش��ار خون باال احتمال م��رگ ناگهانی را به
می��زان دو برابر افزایش می دهد.وی با اش��اره به
اینکه درمان فش��ارخون باال به معنی ریش��ه کن
شدن آن با مصرف دارو نیست ،افزود 95 :درصد
بیماران مبتال به فش��ار خون ب��اال ملزم به مصرف
مدام العمر داروهای ضد فشار خون هستند.
دکتر رایگان یادآور شد :بعضی از بیماران فکر
می کنند زمانی که با مصرف دارو ،فشارخون به
حد طبیعی و نرمال رسید دیگر نیازی به مصرف
داروی فشار خون نیستند درحالیکه رسیدن فشار
خون به حدطبیع��ی به معنای موفقیت آمیز بودن
کنترل آن است که باید ادمه یابد.وی با بیان اینکه
بین وزن و فشارخون ارتباط قوی وجود دارد ،تاکید
کرد :افزایش وزن ،خطر فشارخون باال را افزایش می
دهد.وی ،با اش��اره به اینکه شدت عوارض فشارخون
ب��ه نژاد ،جن��س ،دیاب��ت و  ...بس��تگی دارد ،اظهار
داش��ت :مهم ترین عضوهای آس��یب پذیر در فش��ار
خون باال قلب ،مغز و کلیه است.

دکتر رایگان ،س��ابقه فامیلی ،اس��تعمال دخانیات،
چاقی ،تغذیه نادرست ،مصرف الکل ،دیابت و فشار
روانی را از عوامل موثر در فشار خون باال دانست.

مصرف پتاسیم در درمان فشار خون باال
موثر است

ی��ک متخص��ص تغذیه گفت :مص��رف مواد
غذایی حاوی پتاسیم در پیشگیری و درمان فشار
خون باال بسیار موثر است.
به گزارش وب دا ،دکتر محس��ن تقی زاده اظهار
داش��ت :در حین فرآوری مواد غذایی در کارخانه
ها ،غذا پس از طی کردن چندین مرحله به تدریج
پتاس��یم خود را از دست داده و نمک به آن افزوده
می ش��ود .وی افزود :براین اساس ،نسبت پتاسیم به
سدیم در این مواد غذایی به شدت کاهش می یابد.
وی تصری��ح کرد :با توجه به اینکه مصرف زیاد
سدیم(نمک) موجب افزایش فشار خون می شود،
بایستی با اس��تفاده از میوه ها،حبوبات و غالت که
سرش��ار از پتاسیم هس��تند ،به دفع س��دیم از بدن
کمک کرد .وی خاطرنشان کرد :همچنین ،بعضی
داروه��ای افزایش دهنده ادرار نی��ز که در درمان
فشار خون باال به کار می روند ،موجب دفع پتاسیم
می ش��وند ،به همین منظور افراد نیازمند به استفاده
از این قبیل داروها بایس��تی به مصرف مواد حاوی
پتاسیم در رژیم غذایی روزانه خود دقت کنند.
دکتر تق��ی زاده ،احس��اس کرخی ،ضعف(به
ویژه در پاها) ،گرفتگی ماهیچه ها ،ضربان قلب
نامنظم ،تشنگی و ادرار بیش از حد را از نشانه -
های کمبود پتاس��یم در بدن ذکر کرد و یادآور
ش��د :توجه به این عالیم منجر ب��ه جلوگیری از
کاهش پتاس��یم در بدن و به تبع آن پیشگیری از
ابتال به پرفشاری خون می شود.

حيات

کاهــش وزن یکی از موثرترین درمانها برای جلوگیری از فشار خون باال
رگهای خون��ی را تقویت کرده ،باف��ت چربی بدن
را به بافت عضالنی تغییر داده ،حجم اکسیژن انتقال
یافته از قل��ب به بافت ها در هر ضرب��ه را افزایش و
ظرفیت کار قلب را کاهش می دهد.
دکتر مروجی اظهار داش��ت :براین اس��اس ،افراد
ب��ا فعالیت ورزش��ی منظم (فعالیت ه��وازی) ،کمتر
احتم��ال دارد ب��رای کنترل پرفش��اری خون خفیف
خود نیازمند مصرف دارو باشند.
وی خاطرنش��ان کرد :با توجه به اینکه پرفش��اری
خون علل ارثی و محیطی دارد ،توصیه می ش��ود از
اوایل عمر با اصالح ش��یوه زندگی و پیروی از رژیم
غذایی سالم و فعالیت جسمی مداوم برای پیشگیری
از ابتال به این بیماری اقدام شود.
ش��عار سازمان بهداش��ت جهانی در س��ال ،2013
«فشار خون خود را جدی بگیریم» است.

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
اظه��ار داش��ت :کاهــ��ش وزن یک��ی از موثرترین
درمانهای غیردارویی برای جلوگیری از ابتال به فشار
خون باال اس��ت.دکتر علیرضا مروجی ،در گفتگو با
وب دا گفت :کمتر از  50درصد افراد چاق جوان و
بیش��تر از  50درصد افراد چاق پیر در مقایسه با افراد
با وزن طبیعی دچار فشار خون باال می شوند.
وی افزود :حتی افرادی که برای کنترل فشار خون
با دارو درمان می شوند نیز می توانند با کنترل وزن،
میزان داروی مصرفی خود را کاهش دهند.
مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
تصریح کرد :فعالیت فیزیک��ی با کنترل وزن به صورت
غیرمستقیم به پیشگیری از فشارخون باال کمک می کند.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
تاکید ک��رد :انج��ام فعالیت های ورزش��ی ،قلب و

تغییر سبک زندگی بهترین عامل در کاهش فشار خون باال است
عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه عل��وم
پزشکی کاشان گفت :تغییر سبک زندگی
افراد بهترین عامل در کاهش فش��ار خون
باال است.
دکت��ر ذات ا ..عاصمی در آخرین روز از
هفته س�لامت در گفتگو ب��ا وب دا ،گفت:
تغیی��رات رژیم غذای��ی به هم��راه افزایش
فعالی��ت فیزیک��ی ،از م��وارد تغییر س��بک
زندگ��ی و دارای اثرات کاهندگی مش��ابه
درمان دارویی اس��ت که نقش مس��تقیم در
کاهش فشار خون باال دارد.
وی ،تاثی��ر درمان دارویی ب��رای کاهش
فشارخون و ابتال به خطر بیماریهای قلبی-
عروقی را خاطرنش��ان کرد و اف��زود :تغییر
ش��یوه زندگی نیز اثرات کاهندگی مشابه و
پایداری ماندگار را دارد.
دکتر عاصمی تاکید کرد :فشارخون باال،
به ویژه فش��ارخون سیس��تولیک یک عامل
مس��تعدکننده قوی برای ایجاد بیماریهای
قلبی عروقی که قس��مت مهمی از بار عمده
بیماریه��ا را به خ��ود اختص��اص میدهد
اس��ت .به گفته وی ،از آنج��ا که تحقیقات
نش��ان داده اس��ت برخ��ی مواد مغ��ذی اثر
مستقیم بر کنترل فش��ارخون دارند ،الگوی
غذای��ی (DASHراه��کار رژیمی کاهنده
فش��ار خون) تنها الگ��وی غذایی مؤثر برای
کاهش فشارخون در افراد مبتال به پرفشاری
خون است.
دکت��ر ذات ا ..عاصم��ی تصری��ح کرد:
اث��رات مفید ای��ن الگوی غذای��ی به علت
محتوای پایین سدیم (کمتر از  2400میلی
گ��رم روزانه) و از س��وی دیگ��ر محتوای
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آموزش و فرهنگ سازی

مهم ترین عامل برای پیشگیری
از فشارخون باال

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان گفت:
آم��وزش و فرهنگ س��ازی در راس��تای س��بک
زندگی س��الم مهم ترین عامل برای پیشگیری از
فشارخون باال در جامعه است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی در گفتگ��و با وب دا،
با تاکید بر اطالع رس��انی در راستای شعار امسال
هفت��ه س�لامت با عن��ون «فش��ار خ��ون را جدی
بگیری��م» ،افزود :ش��ناخت راه های پیش��گیری و
س��بک زندگی س��الم ،اطالع از میزان فشارخون
خ��ود و جدی گرفتن درمان مس��تمر این بیماری،
در کنترل بیماری و ارتقای س�لامت جامعه ،نقش
عم��ده ای ایفا م��ی کند.وی تصریح کرد :فش��ار
خون باال می تواند عوارض عمومی برای کل بدن
ایجاد کند و اختالالتی برای همه ارگان های بدن
ب��ه وجود آورد.وی ،از س��کته قلبی به عنوان مهم
ترین عارضه فش��ارخون باال نام برد و بیماری ها و
نارس��ایی های کلیوی و قلبی را از عوارض مهم
دیگر این بیماری برشمرد.
رئیس دانش��گاه ،تحرک باال ،تغذیه مناس��ب،
حذف فس��ت ف��ود ها و نم��ک ،چرب��ی و تغذیه
مناس��ب را در پیش��گیری از ابت�لا به فش��ارخون
ب��اال موثر و تعیین کننده دانس��ت.وی تاکید کرد:
اف��رادی که مبتال به فش��ار خون باال می ش��وند بر
اثر بی توجهی با مش��کالت قلبی و کلیوی روبرو
ش��ده و در آین��ده تبدیل ب��ه اف��راد دیالیزی می
شوند.وی ،در پایان خواس��تار همکاری رسانه ها
و دس��تگاههای اجرایی برای آموزش ،پیشگیری،
فرهنگ سازی و اطالع رسانی عمومی شد.

فشارخون باال عامل اصلی
بیماری قلبی عروقی

باالی پتاسیم ،منیزیم و کلسیم آن میباشد.
وی با تاکید بر اینکه نوع کربوهیدرات این
الگوی غذایی ،بیش��تر حاوی کربوهیدرات
کمپلک��س و محت��وای فیبر باال میباش��د.
یادآور شد :نوع چربی این رژیم،نیز حاوی
چربیه��ای غیر اش��باع و غی��ر هیدروژنه و
میزان اسید چرب ترانس پایین است.
به گفته وی ،میزان مصرف باالی میوهها،
سبزیها ،غالت کامل ،مغزها و حبوبات به
علت دارا بودن  ،میزان باالی آنتی اکسیدان
همگ��ی عواملی هس��تند ک��ه در تحقیقات
مختلف ب��ه عنوان عل��ل مهم اث��رات مفید
الگوی غذایی  DASHنام برده شدهاست.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان ،محتوای باالی کلس��یم ،پتاس��یم

رژیم غذایی
DASH
روشی مناسب
برای درمان
پرفشاری
خون و
پیشگیری از
ابتال به آن
میباشد.

و منیزی��م این رژی��م و اثرات مفی��د آن بر
فش��ارخون را تاکی��د کرد و گف��ت :ثابت
شده است که اثرات کاهندگی این الگوی
غذایی اگر به تنهایی مصرف ش��وند یش��تر
از داروه��ای کاهنده فش��ار خون اس��ت،
بنابرای��ن رژی��م غذایی  DASHروش��ی
مناس��ب و مفید برای درمان پرفشاری خون
و پیشگیری از ابتال به آن میباشد.
دکترعاصمی اظهار داش��ت ،:صرف نظر
از اث��رات مفی��د این رژیم غذای��ی بر روی
پرفش��اری خ��ون ،امروزه مطالع��ات متعدد
تجویز این رژیم را برای س��ایر بیماریهای
مزم��ن مث��ل س��ندرم متابولی��ک و چاقی،
بیماریهای قلبی -عروقی ،دیابت ،س��رطان
و دیابت بارداری مفید میداند.

بیماری های غیرواگیر پیچیده تر و پرهزینه تر از بیماری های واگیر است
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رصد و کنترل بیماری های غیرواگیر
را بسیار دشوارتر و پرهزینه تر از بیماری های واگیر دانست.
ب��ه گزارش وب دا؛ دکتر محمد حس��ن طریقت منفرد در مراس��م روز جهانی
بهداشت در س��الن اجتماعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی گفت :در گذش��ته با اپیدمی بیم��اری های واگیر
مواجه بودیم که کش��ته های زیادی هم می گرفت ولی
باالخره کنترل شد زیرا کنترل این بیماری ها به آسانی
انجام می گرفت.
وزی��ر بهداش��ت ،درم��ان
و آم��وزش پزش��کی
افزود :ول��ی بیماریهای
غیرواگی��ر چه در
مرحله شناخت
و چ��ه در
مرحله کنترل
بس��یار سختتر
از بیماریه��ای
واگی��ر هس��تند ،ب��ه
عن��وان مثال ی��ک ف��رد مبتال به
فش��ار خ��ون و دیابت حت��ی بعد
از تش��خیص و درم��ان ت��ا آخ��ر عمر
این مشکل را به همراه خود خواهد داشت.
دکتر طریقت منفرد ادامه داد :باید به عوامل اجتماعی موثر بر سالمت از جمله
اصالح س��بک زندگی ،تغذیه سالم و کاهش استرس توجه ویژه شود تا کمی از
مشکالت این بخش کاسته شود.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیان داشت :بیماری های قندی
مش��کالت متعددی مثل مش��کالت چش��می ،کلیوی و عصبی برای فرد به
وج��ود می آورند و ه��ر کدام به تنهای��ی در کنار مش��کالت اجتماعی و

ف��وق تخصص جراح��ی قلب و عروق دانش��گاه
علوم پزش��کی کاشان گفت :فش��ارخون باال عامل
اصلی بیماری قلبی عروقی است.
دکت��ر پورعباس��ی افزود :فش��ارخون ب��اال یکی
از مه��م تری��ن بیماریه��ای غی��ر واگی��ر اس��ت
ک��ه در ط��ی چن��د ده��ه اخی��ر ،ش��یوع آن در
جوام��ع در ح��ال توس��عه افزای��ش چش��مگیری
یافته اس��ت.وی ،سابقه فامیلی ،اس��تعمال دخانیات،
چاقی ،تغذیه ،مصرف الکل ،دیابت و فش��ار روانی
را از جمله عوامل موثر در فش��ار خون باال دانست.
وی تصریح کرد :سیگاریها  70درصد بیش از سایر
اف��راد در معرض بیماریهای قلبی – عروقی هس��تند
که ای��ن میزان ب��ا افزایش مدت س��یگاری بودن و
نح��وه تدخین (عمیق یا س��طحی بودن) بیش��تر می
شود .دکتر پورعباس��ی ،رژیم غذایی مناسب شامل
پتاسیم ،فیبر غذایی و نوشیدن مایعات زیاد ،ورزش
مرت��ب حداق��ل  30دقیقه ورزش ه��ای هوازی در
روز ،عدم مصرف مشروبات الکلی ،محدود کردن
مصرف سدیم (نمک) به کمتراز 1/5گرم در روز،
کاهش استرس و فشار عصبی ،جلوگیری از ازدیاد
وزن ،قطع مصرف س��یگار ،مص��رف دارو و توجه
به توصیه پزش��ک را از جمله اقدامات بیمار جهت
کنترل فشار خون عنوان کرد.

خانوادگی هزینه های سرسام آوری به کشور تحمیل می کنند.
تولید مواد غذایی با سموم زیان آور

دکتر طریقت منفرد تولید مواد غذایی و کش��اورزی و آغش��تگی
آنها به سموم را مورد اشاره قرار داد و گفت :تولید و مصرف
مواد غذایی که برای جلوگیری از فس��اد آن ها به سم یا
مواد نگهدارنده آغش��ته می ش��وند برای سالمت افراد
جامعه مضر اس��ت لذا دنیا امروزه بر
تولی��د مواد غذایی به روش
ارگانیک تاکید دارد.
وزیر بهداشت،
درمان و آموزش
پزش��کی افزود:
مق��دار تولی��د
غ�لات در جه��ان
به حدی اس��ت ک��ه اگر
توزیع ش��ود در هر روز به هر نفر
 600گرم گندم می رس��د ول��ی همین مواد
برای تولید پروتئین های ناسالم استفاده می شود.

کودکان را به غذای بی نمک عادت دهید

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی از خانواده ها خواست کودکان
خود را به غذای بی نمک عادت دهند و گفت :متاس��فانه گاهی ش��اهد هستیم
ک��ه به کودکان م��واد غذایی پرنمک می دهند و در برخی دس��تگاه ها نیز این
غذاها تبلیغ می شود.
دکتر طریقت منفرد بیان داش��ت :نمک زیاد یکی از عوامل زودرس بیماری
فشار خون باال در افراد است و خانواده ها سعی کنند ذائقه کودکان خود را از
ابتدا به غذای بی نمک یا کم نمک عادت دهند.

تأکید شعار هفته سالمت  92بر کدام موارد است؟
الف -آموزش و سبک زندگی سالم
ب -فشار خون؛ تغذیه سالم
ج -پیشگیری از عوارض فشار خون
د -همه موارد

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 سوال را همراه با نام و نام
خانوادگی خود و عبارت (حیــات )131به س��امانه پیام
کوتاه دانشگاه به شماره  30001423تا  30خرداد ماه 92
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  129نشريه حیات:

محمد جواد قنایی  -بهورز خانه بهداشت کاغذی

کلینیک سطح سه فشارخون در بیمارستان متینی افتتاح 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 ،اصغر حسینی 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 :

کسب رتبه پنجم کشور توسط دانشگاه در

هفته سالمت
هفته خدمت
است که
آموزش در
خصوص
پیشگیری و
سبک زندگی
سالم محور
اصلی آن است.

ثبت اطالعات پرونده الکترونیک سالمت
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از کس��ب رتبه پنجم کش��وری این دانشگاه در
ثب��ت اطالع��ات پرون��ده الکترونیک س�لامت
ایرانیان خبرداد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی
در گف��ت و گو با خبرنگاران گفت :دانش��گاه
علوم پزش��کی کاش��ان بع��د از دانش��گاه های
ش��اهرود ،اردبیل ،زنجان و مازن��دران موفق به
کس��ب رتبه پنجم در بین دانش��گاه های کشور
در زمین��ه ثب��ت اطالعات پرون��ده الکترونیک
سالمت شده است.
وی ب��ا اش��اره به پیش��رفت  73درصدی ثبت
اطالع��ات پرون��ده الکترونی��ک س�لامت در
شهرستان کاشان افزود :تاکنون  209هزار و 943
نفر در سامانه س�لامت ایرانیان در شهرستانهای
کاشان و آران و بیدگل ثبت نام شده اند.
معاون بهداش��تی دانش��گاه تصریح کرد :این
برنامه در س��ال  92در منطقه کاش��ان با پیگیریها
و پس از موافقت وزارت متب��وع و تامین اعتبار
اجرا می شود.
به گفته دکتر مروجی ،ارتقای سطح آگاهی و
اطالعات مردم از چگونگی عملکرد و مزیتهای
برنامه پزش��ک خانواده ش��هری و نظ��ام ارجاع
نقش مهمی در کمک به دست اندرکاران برای
اجرای موفقیت آمیز آن دارد.
وی تاکی��د کرد :در برنامه پزش��ک خانواده و
نظ��ام ارج��اع ،خدمات و مراقبتهای س�لامت
در س��ه س��طح به مردم ارائه می ش��ود که سطح
یک پایگاه و مطب پزش��ک خانواده ،سطح دو
واحدهای تخصصی و س��طح سه خدمات فوق
تخصصی را در بر می گیرد.
دبی��ر س��تاد اجرای��ی برنامه پزش��ک خانواده
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد :پزشک
خان��واده مس��ئول ارجاع بیمار به س��طوح  2و 3
اس��ت و بیمار از طریق ارجاع پزش��ک خانواده
خود ،از خدمات بیمه ای بهره مند می شود.
دکتر مروجی خاطرنشان کرد :در برنامه پزشک
خان��واده ویزی��ت ،فرانش��یز دارو و خدمات تیم
س�لامت در سطح یک برای مردم رایگان خواهد
بود .وی یادآور ش��د :پزش��ک خان��واده موظف
اس��ت در تمام ساعات ش��بانه روز (به جز ساعات
 10شب تا  7صبح که با درخواست ستاد استانی و
تایید ستاد کش��وری قابل تغییر است) با در اختیار
گذاش��تن تلفن ثابت و همراه خود ب��ه مرکز پیام
( )call centerنسبت به ارائه مشاوره و راهنمایی
الزم افراد تحت پوشش خود اقدام کند.
گفتنی اس��ت دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
عالوه بر مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان،
مراکز بهداش��تی و درمانی آران و بیدگل را نیز
زیر پوشش دارد.

انجام معاینات داوطلبین بدو ورود
به مدارس علمیه توسط دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

ب��رای نخس��تین ب��ار در کش��ور ،معاین��ات
داوطلبی��ن بدو ورود به مدارس علمیه کاش��ان
توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در گفتگو با وب دا و با اعالم این مطلب گفت:
 144نفر برای دو سال متوالی بر اساس شناسنامه
سالمت معاینه شدند.
دکتر س��ید علیرضا مروجی اف��زود :معاینات
این طالب براساس شناس��نامه سالمت با هدف
بررسی و تشخیص اختالالت جسمانی و رفتاری
با هماهنگی و همکاری مرک��ز مدیریت حوزه
علمیه کاش��ان انجام شد.وی تاکید کرد :اسامی
طالب نیازمند ارجاع تخصصی جهت پیگیری و
تکمیل معاینات تخصصی به حوزه علمیه کاشان
اعالم گردید.

کلینیک س��طح س��ه فش��ارخون با حضور معاون
بهداش��تی وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آم��وزش
پزش��کی ،رئی��س دانش��گاه و جمع��ی از مس��ئولین
در بیمارس��تان متینی کاش��ان روز پنج ش��نبه مورخ
 92/1/22افتت��اح ش��د.به گ��زارش وب دا ،مع��اون
بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در این مراس��م ،با مثبت ارزیابی کردن این کلینیک
در کاش��ان گفت :این حرکت اقدام بس��یار خوب،
مردم پسندانه و مورد نیاز است.
دکتر فاطمه رخشانی ،با ابراز خرسندی از افتتاح این
کلینیک در کاش��ان افزود :ما این کار را با انگیزه ای
مضاعف و پشتکار بیشتر در کشور پیگیری می کنیم.
وی با تاکید بر اینک��ه  65تا  70درصد هزینه های
درمان بر دوش مردم اس��ت ،تصریح کرد :این امر به
خاطر این اس��ت که نقش طب عمومی در برنامه ها
ک��م رن��گ ش��ده اس��ت.معاون بهداش��تی وزارت
بهداش��ت ،با اش��اره به اینکه افتتاح و ساخت مراکز
درمان��ی متعدد تنها راهکار ارتقای س��طح س�لامت
جامعه نمی باش��د ،تاکید کرد :شناسایی و پیشگیری
مهم ترین مسئله در ارتقای سطح سالمت است.

وی ،ب��ا اش��اره به اینک��ه برنامه پزش��ک خانواده
در دنی��ا س��عی در رفع ای��ن نابس��امانی دارد ،اذعان
داش��ت :با مراجعه افراد به سیستم پزشک خانواده و
نظام ارجاع ،بیماری هایش��ان شناسایی و درمان آن
پیگیری می شود.
مع��اون بهداش��تی وزارت متب��وع ،مراجعه متعدد
بیمار برای شناخت بیماری و درمان اش را به چندین
پزش��ک با صرف هزینه های گزاف را یادآور شد و
گفت :این مش��کل با مراجعه بیمار به سیستم پزشک
خان��واده و پیگی��ری درمان واح��د و متمرکز بدون
صرف هزینه های باال برطرف می شود.
دکتر رخش��انی با تاکید بر اینکه طی  30سال اخیر
خدمات و اقدامات بس��یار زیادی در حوزه سالمت
کشور انجام شده است ،افزود :به دلیل نبود آموزش
کافی در راستای برنامه های پیشگیرانه رضایت مندی
مردم در سیستم مراقبت کم است.
به گفته وی ،اجرای طرح پزش��ک خانواده و نظام
ارجاع در س��طح یک ،کار بس��یار خ��وب ،موثر و
ضروری اس��ت که اثربخش��ی آن با اجرای طرح در
سطوح  2و  3تکمیل می شود.

مع��اون بهداش��تی وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کی ،نهادینه کردن فرهنگ آموزش و
اطالع رسانی در حوزه س�لامت را تاکید و تصریح
کرد :هفته س�لامت هفته خدمت است که آموزش
در خصوص پیشگیری و سبک زندگی سالم محور
اصلی آن است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در این
مراس��م ،حضور دکتر رخش��انی در کاشان به عنوان
اولی��ن س��فر کاری ایش��ان بع��د از انتص��اب به این
شهرستان را منشا خیر و برکات فراوان دانست.
دکتر محمد حسین اعرابی ،با اشاره به رونمایی از
پورتال قلب سالم دانش��گاه افزود :این اقدام به دلیل
افزایش معضالت بیماری های قلبی عروقی و مرگ
و میرهای ناشی از آن ضروری بود.
وی ،ه��دف و محوری��ت اصلی رونمای��ی از این
پورتال را آموزش و بس��یج پیشگیری از بیماری های
قلبی عروقی دانس��ت و گفت :تم��ام منابع و امکانات
دانشگاه علوم پزشکی به ویژه معاونت بهداشتی بسیج
شده اند تا با اطالع رسانی بیشتر در این طرح کشوری
نقشی در ارتقای سطح سالمت جامعه داشته باشند.

دکتر اعراب��ی ،اجرای طرح ه��ای پایلوت متعدد
کش��وری توسط معاونت بهداش��تی را از نقاط قوت
این دانشگاه دانست.
معاون بهداش��تی دانشگاه نیز در این مراسم گفت:
کلینیک سطح سه فشار خون به دنبال نیاز سنجی های
آموزشی و شناس��ایی بیماری های قلبی عروقی در
شهرستان های کاشان آران و بیدگل افتتاح شد.
دکتر سید علیرضا مروجی اظهار داشت :با مراجعه
اف��راد به این کلینیک ،اطالعات وزن و فش��ار خون
آنان در س��امانه آنالین ثبت می شود که در صورت
نی��از (باال بودن فش��ار خ��ون از حد اس��تاندارد) به
پزش��ک عموم��ی و در ص��ورت نیاز ب��ه پیگیری و
درمان تخصصی به کلینیک سطح سه فشار خون در
بیمارستان متینی ارجاع داد ه می شوند.
وی با اش��اره به آموزش در خص��وص بیماریهای
قلب��ی عروقی ب��ه زنان خان��ه دار ب��ا جمعیت تحت
پوش��ش باالی  60هزار نف��ر افزود 37 :هزار و 300
نف��ر از این تعداد تاکنون طی  1865جلس��ه و 3720
ساعت آموزش دیده اند.
دکتر مروجی با اش��اره به ش��عار امس��ال س��ازمان
بهداش��ت جهان��ی با عنوان «فش��ار خ��ون را جدی
بگیریم» تصریح کرد :این دانش��گاه نخس��تین طرح
سراس��ری غربالگری فش��ار خ��ون را با آغ��از هفته
س�لامت از  18فروردین ماه در  30مرکز بهداش��تی
درمانی شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل با
مشارکت دانشکده پرستاری و همکاری دانشجویان
آن آغاز کرد.
به گفته معاون بهداشتی ،اطالع رسانی اجرای این
طرح از طریق نشست مطبوعاتی ،تربیون نماز جمعه،
اداره آموزش و پرورش ،پورتال دانش��گاه و مساجد
انجام شده است.
دکتر مروجی ،رونمایی از پورتال قلب س��الم این
دانش��گاه برای نخس��تین بار در کش��ور توسط وزیر
بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��کی در آخرین
روز از هفته س�لامت و سخنرانی پیش از خطبه های
نماز جمعه شهرهای کاشان ،آران و بیدگل ،قمصر،
مش��کات ،نوش آباد ،مشهد اردهال ،نیاسر و برزک
پیرامون شعار روز جهانی بهداشت از دیگر برنامه -
های این دانشگاه در این هفته برشمرد.

بازدید معاون بهداشتی وزارتخانه از روند اجرای طرح غربالگری فشار خون در کاشان
معاون بهداش��تی وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی از روند اجرای طرح پایلوت
سراس��ری غربالگری فش��ار خون در کاش��ان
بازدید کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر فاطمه رخش��انی،
در بازدید از مرکز بهداش��تی درمانی گالبچی
کاش��ان ،چگونگی روند اج��رای این طرح را
بررس��ی کرد و ن��کات مورد نظر خ��ود را در
راستای اجرای بهتر آن خواستار شد.
وی ،ضمن بازدی��د از مراحل اجرای طرح و
گفتگو ب��ا مراجعین و آگاهی از میزان رضایت
و نح��وه اطالع رس��انی به آن ه��ا ،اظهار نظر و
راهنمای��ی خود را در جهت اجرای هر چه بهتر
این طرح عنوان کرد.
معاون بهداش��تی وزارت بهداش��ت ،تداوم
طرح پایلوت سراس��ری غربالگری فشار خون
پس از هفته س�لامت نیز به صورت دائمی در
کلینیک س��طح  3فش��ار خون در بیمارس��تان
متینی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان خواستار
شد و افزود :این کلینیک به کسانی که خارج
از طرح به صورت داوطلبانه مراجعه می کنند

پیگیری خدمات درمانی را ارائه کند.
دکتر رخش��انی  ،سبک زندگی سالم را عامل
موثر در کاهش بیماری های غیرواگیر دانست و
گفت :تغدیه صحیح ،تحرک و فعالیت بدنی و
عدم مصرف دخانیات سه مسئله اصلی و اساسی

در کنترل سونامی بیماری های غیرواگیر است.
معاون بهداش��تی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی افزود 17 :درصد جمعیت 18
س��ال به باالی ای��ران و  20درصد جمعیت 30
س��ال به باال دچار فشار خون هستند و به همین

تغدیه صحیح،
تحرک و
فعالیت بدنی
و عدم مصرف
دخانیات سه
مسئله اصلی
و اساسی
در کنترل
سونامی
بیماری های
غیرواگیر
است.

ترتیب شیوع ابتالء به این
بیم��اری با افزایش س��ن
باالتر می رود.
دکتر رخش��انی تصریح
کرد :فش��ار خ��ون عامل
بستری  35درصد بیماران
در بخ��ش مراقب��ت های
وی��ژه ICUو  40درصد
افرادی اس��ت که جراحی
قلب می شوند.
وی ،ب��ا بی��ان اینک��ه
س��ونامی بیم��اری ها در
ح��ال گس��ترش اس��ت
و افزای��ش خدم��ات
بهداش��تی درمان��ی نی��ز
کفایت نمیکند ،ادامه داد:
پیشگیری و شناخت علل
بیماری از طریق آموزش
و فرهنگس��ازی مهم تر از
اح��داث مراک��ز درمانی
پیشرفته و متعدد است.

زنگ سالمت در مدارس شهرستان کاشان نواخته شد
زنگ س�لامت در مدارس شهرس��تان کاشان
با حضور رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ،رئیس
اداره آموزش و پرورش و جمعی از مس��ئولین
شهرس��تان و دانش��گاه روز چهارش��نبه م��ورخ
 92/1/21نواخته شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س دانش��گاه علوم
پزشکی کاش��ان در این مراس��م ضمن تسلیت
س��الگرد ش��هادت حضرت فاطمه زهرا (س) و
گرامیداش��ت هفته س�لامت ،دلیل نام گذاری
هفت��ه س�لامت از هیجدهم تا بیس��ت و چهارم
فروردین ماه را حس��اس بودن سالمتی انسان ها
در دنیا عنوان کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اشاره به شعار
امسال سازمان بهداش��ت جهانی با عنوان «فشار
خون را ج��دی بگیریم» اظهار داش��ت :آمار و
ارقام ،گویای س��یر صعودی افزایش فشار خون
در دنیا است.
رئیس دانش��گاه ،ب��ا تاکید بر ان��دازه گیری،
مراقب��ت و پیگیری افراد دچار فش��ار خون باال
گفت :دو سوم از مرگ و میرها در دنیا ناشی از
بیماریهای غیر واگیر است و افزایش فشار خون

باال زمینه ساز بیماری های غیر واگیر می باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کاشان گفت:
درحال حاضر در کش��ورمان از هر  100نفر 20
نفر دچار بیماری پر فش��اری خون هستند که از

این تعداد فقط  10نفر از پرفش��اری خون خود
اط�لاع دارند و  5نفر از این تعداد تاکنون اقدام
به درمان کرده اند.
دکتر اعرابی ،با اشاره به اینکه سکته های قلبی

و مغزی و مش��کالت کلیوی از جمله عوارض
فش��ار خون باال اس��ت ،افزود :متاسفانه با توجه
به اینکه افزایش فش��ار خون عالمتی ندارد ،این
موض��وع باید به طور جدی در بین مردم جامعه
اطالع رسانی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،خطاب
به دانش آموزان ،آینده س��ازان ایران اس�لامی
اظهار داش��ت :امیدوارم پیام آوران بهداش��تی
خوبی برای خود و خانواده هایشان باشید.
رئی��س اداره آم��وزش و پرورش شهرس��تان
کاشان نیز در این مراسم با اشاره به توجه اسالم
به سالمتی جس��م و روح گفت :سبک زندگی
نادرست علت تمامی بیماری ها است.
حس��ین حنطه ای ،رعایت نکات بهداشتی از
جمله اصول صحیح تغذیه ای ،ورزش و فعالیت
بدنی و اس��تراحت را از جمله مهمترین راه های
پیش��گیری از بیماری ها به ویژه فشار خون باال
عنوان کرد.
وی ،ب��ا اش��اره به حدی��ث دو نعمت مجهول
«س�لامتی و امنیت» اف��زود :آش��نایی با اصول
بهداشتی باید از کودکی آغاز شود.

