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برنامه پزشک خانواده سال آینده در منطقه کاشان اجرا می شود
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت :برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع سال
آینده پس از بازدید ستاد کشوری و تایید آن ها در منطقه کاشان اجرا می شود.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید علیرضا مروجی با اش��اره به آماده سازی تمامی امکانات الزم به منظور اجرای
برنامه پزشک خانواده در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ،گفت :به منظور انجام صحیح این برنامه ،تغییر
نگرش مردم دارای اهمیت بسیاری است.
وی افزود :جمعیت زیر پوشش این برنامه در منطقه کاشان بیش از  400هزار نفر است که هم اکنون در حدود
 207هزار نفر از آنها در سامانه سالمت ایرانیان ثبت نام شده اند.
وی تصریح کرد :زیرس��اخت های الزم نیز به منظور اجرای برنامه پزش��ک خانواده شهری در دو شهرستان
کاشان و آران و بیدگل فراهم شده و تسریع در روند انجام این برنامه تنها نیازمند مشارکت همگانی مردم است.
ب��ه گفته دکتر مروجی ،ارتقای س��طح آگاهی و اطالعات مردم از چگونگ��ی عملکرد و مزیت های
برنامه پزش��ک خانواده ش��هری و نظام ارجاع نقش مهمی در کمک به دس��ت اندرکاران برای اجرای
موفقیت آمیز آن دارد.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاکید کرد :در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،خدمات
و مراقبتهای سالمت در سه سطح به مردم ارائه می شود که سطح یک پایگاه و مطب پزشک خانواده ،سطح
دو واحدهای تخصصی و سطح سه خدمات فوق تخصصی را در بر می گیرد.
ادامه در صفحه2

گردهمایی بسیجیان در سالروز گرامیداشت پیروزی انقالب برگزار شد
به مناسبت سالروز
گرامیداشت پیروزی
انقالب ش��کوهمند
اسالمی ،گردهمایی
بس��یجیان دانش��گاه
ب��ا حض��ور رئی��س
دانش��گاه ،فرمان��ده
حوزه بس��یج ادارات
شهرس��تان کاشان و
جمعی از مس��ئولین
عصر روز س��ه شنبه
مورخ  91/11/17در س��تاد مرکزی دانش��گاه علوم
پزشکی کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان در این گردهمایی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای
انقالب بر حضور گس��ترده در راهپیمایی یوم ا22 ...
بهمن به عنوان مشتی محکم بر دهان دشمنان انقالب
اسالمی تاکید کرد.
دکتر محمد حسین اعرابی گفت :سه عامل کتاب،
م��ردم و رهبری برای وقوع انق�لاب و نهضت الزم
است و انقالب اس�لامی ایران این سه عنصر را دارا
ب��ود ولی ب��رای اس��تمرار آن نیاز به عنص��ر چهارم
«کارآمدی نظام و انقالب اسالمی» است.

ادامه در صفحه 3

دکتر محمد حسین
اعراب��ی با اش��اره به
اینک��ه دش��منان ب��ا
جن��گ هوش��مندانه
خود به دنبال نابودی
انق�لاب اس�لامی
هس��تند ،اف��زود:
هرکس ب��ه اندازه
مس��ئولیت خ��ود
وظیفه دارد و نباید
عدم انجام وظیفه ما
به عنوان ناکارآمدی نظام شناخته شود و دغدغه
و وظیفه همگان بایستی تالش در راستای ارتقای
کارآمدی نظام مقدس اسالمی باشد.
ب��ه گفته دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ،ش��رکت
در راهپیمای��ی وظیف��ه مل��ی و دینی اس��ت و اظهار
امیدواری کرد :مانند س��ال های گذش��ته با حضور
پررن��گ در مراس��م راهپیمایی ی��وم ا 22 ...بهمن،
دشمنان انقالب را ناامید کنیم.
س��رهنگ جواد قاسمی س��خنران این جلسه نیز ،با
بیان ویژگی های دوران حکومت محمد رضا پهلوی
گفت :هدف اصلی ش��اه از س��فر به ترکیه کش��ف
حجاب در بانوان بود.
ادامه در صفحه 2

دانشگاه رتبه تک رقمی چهارمین المپیاد علمی را کسب کرد
دانشگاه رتبه هشتم چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور را کسب کرد.
به گزارش وب دا ،چهارمین المپیاد علمی دانش��جویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ 16
لغایت  19بهمن ماه  1391در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.
براساس این گزارش ،این المپیاد در حیطه های علوم بالینی :سرطان ها (پیشگیری ،تشخیص ،درمان ،پیگیری،
مراقبت پرس��تاری و بازتوانی) ،علوم پایه :بیولوژی ،آس��یب شناس��ی ،اپیدمیولوژی و فارماکولوژی سرطانها،
مدیریت :س��طح بن��دی و مدیریت بیماریهای غیر واگی��ر و نوآورانه :جنبه  -های اخالقی تش��خیص ،درمان،
پیگیری ،مراقبت و پژوهش در سرطان ها بود.
رئیس دانش��گاه ،ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای دانشجویان ش��رکت کننده دانشگاه در این المپیاد و
تقدیر از کس��انیکه در این امر اهتمام داش��تند ،اظهار امیدواری کرد تفکر علمی ،پویایی اندیشه و استدالل در
مباحث مختلف علمی که هدف اصلی این المپیاد بود در همه دانش��جویان کش��ور به ویژه دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان جاری و ساری باشد.
دکتر اعرابی همچنین ضمن ابراز امیدواری جهت استمرار این موفقیت ها اظهار داشت :دانشگاه علوم پزشکی
کاشان با توجه به پتانسیل های موجود ،قابلیت ارتقاء بیشتر را داراست.رتبه های یک تا  10به شرح زیر می باشد:
-1دانش��گاه علوم پزش��کی تهران  -2دانش��گاه علوم پزشکی تبریز  -3دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -4دانش��گاه شاهد  -5دانشگاه علوم پزشکی بابل  -6دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -7دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه  -8دانشگاه علوم پزشکی کاشان  -9دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -10دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اولین کانون فرهنگی هنری کشور در دانشگاه افتتاح شد
اولی��ن کان��ون
فرهنگی هنری کشور
«محراب» در دانشگاه
علوم پزشکی کاشان
وابسته به مسجد بقیه
ا ...اعظ��م دانش��گاه
افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش وب
دا ،دبیر س��تاد عالی
کانون های فرهنگی
هنری مساجد کشور
در ای��ن آیین ،از افتتاح  500مرکز کنار مس��اجد در
قالب کانون فرهنگی هنری خبر داد.
حجت االس�لام ارباب س��لیمانی گف��ت :تاکنون
15هزار کانون فرهنگی هنری در مس��اجد کشور به
بهره برداری رسیده است .وی افزود :این رقم در سه
ماه نخست س��ال آینده به  15هزار و  500و تا پایان
برنامه پنجم توس��عه به  22هزار کانون به صورت باز
و دیجیتالی در سراسر میهن اسالمی خواهد رسید.
وی گفت :از سوی س��تاد عالی کانون های فرهنگی
هنری مساجد کشور به هر کدام از کانونها برای اجرای
برنامه های فرهنگی  20میلیون ریال پرداخت می شود.
مش��اور وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،هدف
از تاس��یس کان��ون ه��ای فرهنگ��ی هنری مس��اجد

دانش��گاههای کشور
را نیز تش��ویق کردن
دانشجویان به مسجد
و در واقع مس��جد را
پاتوق��ی ب��رای جمع
ک��ردن دانش��جویان
بی��ان ک��رد و اظه��ار
داش��ت :وقتی جوانی
وارد دانش��گاه م��ی
ش��ود نباید سرگردان
باش��د ک��ه اوق��ات
بیکاری خ��ود را کجا و چگون��ه بگذراند.وی اظهار
داشت :با عضویت دانشجویان در کانون های فرهنگی
هنری مس��اجد ،ارتباط آنها با مسجد و نهاد نمایندگی
ولی فقیه در دانشگاه ها پررنگ و بیشتر می شود.
وی از امض��ا تفاه��م نام��ه بین این س��تاد ب��ا نهاد
نمایندگی ولی فقیه در دانش��گاه های کش��ور برای
تاس��یس کانون ه��ای فرهنگ��ی هنری مس��اجد در
دانش��گاه ها خبر داد و گفت :این ستاد آمادگی دارد
در تمام زمینه های به مساجد و کانون ها کمک کند.
وی افزود :افزون بر تحویل تجهیزات و برگزاری
اردوهای آموزشی فرهنگی ،مبلغ 4تا  5میلیارد ریال
نیز به کانونهای فرهنگی هنری مس��اجد دانشگاه ها
پرداخت می شود.

ب��ه مناس��بت بزرگداش��ت پی��روزی انقالب
شکوهمند اسالمی ،جشن طلیعه نور در دانشگاه
علوم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی
کاش��ان در تاری��خ  91/11/24در آمف��ی تئاتر
مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،میس��ارین ساس��نا پی وال،
زن مس��لمان از کشور تایلند با اش��اره به ورود
خود ب��ه ایران در س��ال  1370گف��ت :انقالب
اس�لامی را نه تنها ب��رای خودتان بلکه به خاطر
جهانیان حفظ کنید.
وی افزود :برنامه ریزی جهت تحریم ،تهاجم
فرهنگی و ...ایران توس��ط آمریکا به این علت
است که ایران مهد و الگوی جهان است.
وی تصری��ح ک��رد :پس از پی��روزی انقالب
اسالمی مردم جنوب تایلند با اسالم واقعی آشنا
ش��دند و من ه��م بعد از آن بود که مس��لمان و
شیعه شدم.
میس��ارین ساس��نا پی وال اظهار داشت :دین
اس�لام تقریبا تنها دینی است که از بدو تولد تا
م��رگ ،برنامه های معناداری برای جزء به جزء
زندگی انس��ان دارد و در هیچ شرایطی انسان را
به خود واگذار نکرده است.
وی اظهار داش��ت :با انقالب اسالمی ایران و
رهب��ری امام راحل (ره) ،اس�لام جدیدی برای
جهانیان شکل گرفت.
وی با اش��اره ب��ه اینکه اگر انق�لاب کردید،
ش��هید و خون دادید فقط ب��رای خودتان نبوده
بلکه تم��ام جهانیان از آن بهره می گیرند ،ادامه
داد :جرق��ه م��وج بیداری اس�لامی ام��روز ،از
انقالب اسالمی است.
گفتنی اس��ت ای��ن برنامه به هم��ت معاونت
دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.
همچنی��ن پخ��ش کلیپ��ی از ش��هدای انقالب
اسالمی شهرس��تان کاش��ان از دیگر برنامه های
جشن بزرگ سالروز پیروزی انقالب شکوهمند
اس�لامی در دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان بود.
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معرفي پيشكسوتان عرصه سالمت
نام ونام خانوادگي:
فخرال�ه قصاب�ی
تاريخ تولد1336 :
تاريخ بازنشستگي:
89/8/14
آخرين سمت شغلي:
بهورز مرکز بهداشتی
درمانی جواداالئمه
آخرين مدرك تحصيلي :زیر دیپلم
سوابق اجرايي:
 مدیر مرکز بهداشتی درمانی سفید شهر به مدت 13سال مدیر مرکز بهداش��تی درمانی جواداالئمه و عضوش��ورای بهداشتی شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان
آران و بیدگل به مدت  17سال
خاطره:
در طول س��ی سال خدمت به نظام مقدس جمهوری
اسالمی به عنوان رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی
شهرس��تان آران و بیدگل  ،م��دت  7ماه در جبهه های
حق علیه باطل و در عملیات رمضان شرکت داشتم که
به عنوان پزشکیار انجام وظیفه می نمودم.
در زمان عملیات به یاد دارم که یک شب از ساعت
 8شب مش��غول امداد رسانی به مجرومین شدم ،بعد از
مدتی انجام خدمت به مسئول اورژانس گفتم بروم که
نماز صبح بخوانم .ایش��ان با تعجب به من نگاه کرد و
گفت :می خواهی نماز صبح بخوانی ،االن س��اعت 2
بعدازظهرمی باشد .آنقدر تعداد مجروحین اعزام شده
زی��اد ب��ود و من مش��غول درمان مجروحی��ن بودم که
متوجه نشدم ِکی صبح شد! ِکی ظهر شد! .....

حيات

از ابتالء خانم  50ساله ای به سرطان پیشرفته سینه پیشگیری شد
با مراجعه و تش��خیص به موقع از ابتالء خانم 50
ساله ای به سرطان پیشرفته سینه پیشگیری شد.
به گزارش وب دا ،این بیمار به منظور غربالگری
و معاینه سینه به کلینیک جراحی بیمارستان نقوی
کاش��ان مراجعه کرده بود و در معاینه انجام شده
برای وی توسط دکتر لیال غفور ،افزایش ضخامت
در زیر نیپل آرئول (نوک پس��تان) لمس شد که با
نمون��ه برداری ب��ه عمل آمده از وی ،کارس��ینوم
(سرطان در مرحله صفر) تشخیص داده شد.
براس��اس این گ��زارش ،این بیم��ار در حالی به
ای��ن کلینیک مراجعه کرده ک��ه در ماموگرافی و
سونوگرافی انجام ش��ده از وی ،وضعیت نرمال و
سالم گزارش شده بود.
این گزارش حاکیس��ت ،کارسینوم (سرطان در
مرحل��ه صفر) این بیمار توس��ط دکت��ر لیال غفور
تحت جراحی ماس��تکتومی قرار گرفت و با توجه
به تش��خیص زودرس بیم��اری و در مرحله صفر،
نی��ازی به درم��ان های کمکی (ش��یمی درمانی و
رادیوتراپ��ی) بعد از عمل جراح��ی و هزینه های
گزاف وجود نداشت.

تحریم های هوشمند پزشکی علیه ایران ناشی از انحصارطلبی غرب است
کاربرد انرژی

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
محسن حقگو
تاريخ تولد:
1344
سال استخدام:
1368
آخرین مدرك
تحصيلي  :ليس��ا نس
عل��وم تربيت��ي گرايش
مديريت آموزش
عنوان ايثارگري:
رزمنده و جانباز  45درصد
مدت خدمت درجبهه 29 :ماه
سوابق كاري:
 سرپرست اداره تربيت بدني از سال  88تاکنون سرپرست حراست و مدير خدماتاز سال 85تا 86
 حراست دانشگاه از سال 71تا 87 مدير داروخانه بیمارستان نقوي به مدت يك سال مدير تداركات معاونت دانشجويي به مدت یک سال مسئول برگزاري نمایشگاه دهه فجر بمدت  3سال عضو هيئت مديره تعاوني مصرف ومدت  13سالبه عنوان مديرعامل از سال  75تاكنون
عضو هيئت مديره تعاوني مسكن از سال  82تاكنون رئي��س هيئت مدي��ره مجمع اقتص��ادي ايثارگرانبمدت  5سال
 عضو هيئت مديره صندوق ايثار بمدت  5س��ال وبمدت  3سال مديرعامل
 ب��ازرس ويژه ،رس��يدگي به رش��وه خ��واري دردانشگاه بمدت  4سال
 عض��و هيئت موس��س اتحاديه تعاون��ي هاي مصرفكاشان و حومه
خاطره:
 قبل از عمليات بدر ش��بي خواب ديدم كه كوچه ایبه نام شهيد حقگواست.پس از لحظه ای ديدم نام كوچه
پاك شد .صبح تعبیرش را دانستم.
در عمليات بدر از ناحيه دست راست مجروح و منجر
به قطع عضو شدم .همان شب اجازه خواستم كه درادامه
عمليات شركت كنم كه اجازه ندادند.
 در س��ال  61صبح زود بي س��يم چي در حالي كه بهطرف س��نگر مي آمد ،يكي از رزمنده ها به ش��وخي به
طرف او نش��انه رفت (هیچکس هم نمی دانس��ت اسلحه
مسلح اس��ت) و من درحالیكه دراز کشیده بودم با پا زير
اس��لحه زدم و گلوله به سقف س��نگر خورد ،اين خاطره
را پس از  30س��ال هنگام تماس تلفن��ي با این رزمنده به
خاطر آوردم.

صلح آمیز

هسته ای تنها

به رادیوداروها

منحصر

نمی باشد

معاون تحقیق��ات و فناوری وزیر بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزش��کی اظهار داشت :مستکبران جهانی با
تحریم های هوشمند پزشکی ایران ،آینده جهان را در
انحصار خود می خواهند.
دکت��ر مصطفی قانع��ی در جمع خبرن��گاران گفت:
دش��منان جمهوری اس�لامی ایران هم��واره نقاطی را
م��ورد هدف قرار م��ی دهند که پیش��رفت های آینده
جهان در گرو همان نقاط قوت است.

دبی��ر اجرای��ی شش��مین دوره انتخاب��ات نظام
پزش��کی کاش��ان از تایید صالحی��ت داوطلبین
انتخابات سازمان نظام پزشکی کاشان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر جواد الماس��ی افزود:
شش��مین دوره انتخابات س��ازمان نظام پزش��کی
همزمان با سراس��ر کش��ور چهارم اسفند ماه سال
جاری برگزار می شود.
گفتن��ی اس��ت شش��مین دوره انتخاب��ات نظام
پزشکی در  192شهرستان کشور برگزار میشود
که نس��بت به انتخابات دوره پنجم  7شهرستان به
این تعداد اضافه شده است.

وی به عنوان نمونه تحریم های هس��ته ای ایران را از
این دس��ت دانس��ت و افزود :کاربرد انرژی صلح آمیز
هسته ای تنها به رادیوداروها منحصر نبوده و تشخیص
بیماری ها ،درمان انواع س��رطان ،شناسایی سلول ها و
بسیاری از پیش��رفت های پزش��کی مرهون استفاده از
فناوری هسته ای است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه کش��ورهای غرب��ی و مراکز
ق��درت ،بازارهای آینده تولی��د و مصرف جهان را در

میان خود تقسیم کرده اند ،تصریح کرد :آنها با تحریم
هوشمندانه هسته ای و گلوگاه های ورود دارو به ایران
اس�لامی از روند تبدی��ل جمهوری اس�لامی ایران به
قدرت علمی جهان واهمه دارند.
رئیس انس��تیتو پاستور ،با اش��اره به تحریم تجهیزات
هسته ای جمهوری اسالمی ایران توسط ایاالت متحده
امریکا ،اظهار داشت :با وجود همه تحریم ها در عرصه
تجهیزات پزشکی ،موفق به ساخت توبوالر سانتریفیوژ
در انس��تیتوی پاس��تور ش��ده ایم که با دس��ت یابی به
این فناوری ،در تولید محص��والت بیوتکنولوژیک و
خالص سازی آن به توان بومی دست یافته ایم.
دکت��ر قانعی همچنی��ن به رونمای��ی  10داروی ضد
س��رطان تولید داخلی در دهه فجر امسال اشاره و بیان
کرد :بخ��ش اعظم تحریم ها علیه جمهوری اس�لامی
ایران ،بیماران سرطانی را در معرض خطر قرار داده که
دانش��مندان توانمند ایرانی با جهاد علمی خود درحال
پر کردن این خالها هستند.
وی تاکی��د ک��رد :هم اکنون ص��ادرات داروی ضد
سرطان از ایران به سایر کش��ورها ،حدود  350میلیون
دالر ارزآوری برای کش��ور به همراه داش��ته که نشان
از جهش علمی و فناوری جمهوری اس�لامی ایران در
عرصه های بین المللی بوده است.

غرفه ارزیابی سالمت در نمایشگاه توانمندیهای بانوان کاشانی برپا شد
همزمان ب��ا س��ی و چهارمین س��الگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی و به مناسبت ایام ا ...دهه
فجر غرفه ارزیابی س�لامت در نمایش��گاه مشاغل
خانگی و توانمندیهای بانوان کاشانی برپا شد.
معاون بهداش��تی دانشگاه با اشاره به برپایی 80
غرفه متعدد از توانمندی بانوان کاش��انی در این
نمایش��گاه گفت :خدمات مشاوره ای رایگان با
ایجاد غرفه ارزیابی سالمت به مراجعین ارائه شد.
به گفته دکتر مروجی ،روزانه به طور میانگین
 130نفر از مراجعین توس��ط چن��د نفر از کادر
بهداش��تی مجرب از نظر ارزیابی سالمت توده
بدنی ( ) BMIو اندازه گیری فشار خون تحت
بررسی و مشاوره قرار گرفتند.
وی اف��زود :از دیگ��ر اقدامات آموزش��ی در
این غرفه ،اطالع رس��انی ط��رح راز طول عمر
(پیش��گیری از بیماریهای قلبی و عروقی) ویژه
بانوان کاش��انی که با همکاری رابطین بهداشت
که در حال اجرا می باشد ،بود.
گفتنی اس��ت در این غرفه همچنین بسته های
آموزشی مختلف به مراجعین اهداء شد.

داوطلبین انتخابات هیات مدیره سازمان

نظام پزشکی کاشان تایید صالحیت شدند

پزش��ک معالج این بیمار گفت :با تش��خیص به
موقع س��رطان س��ینه ،موفقیت در درمان س��رطان
افزایش م��ی یابد و به طول عمر بیماران و کیفیت
زندگی آن ها افزوده می شود.
دکتر غفور به تمامی خانم های باالی  20س��ال
توصیه کرد :ب��رای غربالگری و معاینه پس��تان به
کلینیک های مربوط مراجعه نمایند.
وی اف��زود :غربالگ��ری به این معنی اس��ت که در
جمعی��ت زنان س��الم حتی قب��ل از آن ک��ه هر نوع
عالئمی در پستان تظاهر کند بتوان با انجام آزمایشات
و معاین��ه ،تغیی��رات غی��ر طبیعی را کش��ف نمود و
تصمیمات الزم جهت درمان را به کار گرفت.
پزش��ک متخص��ص جراحی بیمارس��تان نقوی
کاش��ان ،روش ه��ای غربالگری را ش��امل معاینه
پس��تان توس��ط زنان به صورت ماهیانه از سن 20
سالگی ،ماموگرافی ساالنه در زنان  40 - 35ساله
و مسن تر و معاینه بالینی پستان توسط پزشک در
زنان  20تا  40ساله هر سه سال و در زنان مسن تر
هر سال یکبار ذکر کرد.
دکتر غف��ور بهترین زمان معاینه پس��تان را پس

از قاعدگ��ی و پی��ش از تخم��ک گ��ذاری یعنی
بین پاک ش��دن از خونریزی ت��ا  14روز مانده به
قاعدگی بعدی دانست.
این متخصص دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
تاکید ک��رد :این معاین��ات در زنان پ��ر خطر که
احتمال ابتال به سرطان پستان در آن ها بیشتر است
بای��د از زمان زودت��ری آغاز ش��ود و در فواصل
نزدیکتری انجام شود.
وی مهمتری��ن عواملی که باع��ث افزایش خطر
ابتال به س��رطان پس��تان می شوند را ش��امل سابقه
فامیلی ابتال به سرطان پستان ،به خصوص در مادر،
خواهر یا دختر ،سابقه سرطان پستان در خود فرد،
سن اولین زایمان بیش��تر از  35سال ،نازایی ،بلوغ
زودرس ،یائس��گی دیررس ،چاقی ،مصرف زیاد
چربی حیوانی در رژیم غذایی و  ...بیان کرد.
گفتنی است درمانگاه جراحی بیمارستان نقوی
در صبح روزهای یکشنبه ،س��ه شنبه و پنجشنبه با
حضور پزش��ک متخصص جراحی آماده پذیرش
بیم��اران و متقاضی��ان جهت انج��ام غربالگری و
معاینه سینه می باشد.

نشست رئیس دانشگاه با گروه های
بالینی داخلی و پوست

جلس��ه رئی��س دانش��گاه ب��ا مدی��ران و اعض��ای
گروههای بالینی داخلی و پوست روز یکشنبه مورخ
 91 /11/15در مح��ل س��الن اجتماعات بیمارس��تان
بهشتی برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،مدی��ران گروههای داخلی و
پوس��ت به بیان عملکرد های خود در حوزه آموزش
و پژوه��ش ،کمب��ود ه��ای هر گ��روه ب��ه تفکیک
پرداختند.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی رئیس دانش��گاه نیز
در این نشس��ت راهکارهایی را برای حل مشکالت
مربوط ارائه کرد.
ادامه از صفحه1

برنامه پزشک خانواده سال آینده در
منطقه کاشان اجرا می شود

دبیر س��تاد اجرایی برنامه پزش��ک خانواده دانشگاه
علوم پزش��کی کاش��ان ادام��ه داد :پزش��ک خانواده
مس��ئول ارجاع بیمار به س��طوح  2و  3است و بیمار از
طریق ارجاع پزش��ک خانواده خ��ود ،از خدمات بیمه
ای بهره مند می شود.
دکت��ر مروج��ی خاطرنش��ان ک��رد :در برنامه
پزشک خانواده ویزیت ،فرانشیز دارو و خدمات
تیم س�لامت در س��طح یک برای مردم رایگان
خواهد بود.
وی یادآور شد :پزش��ک خانواده موظف است
در تمام س��اعات ش��بانه روز (به جز س��اعات 10
ش��ب تا  7صبح که با درخواست س��تاد استانی و
تایید ستاد کش��وری قابل تغییر است) با در اختیار
گذاش��تن تلف��ن ثابت و همراه خود ب��ه مرکز پیام
( )call centerنسبت به ارائه مشاوره و راهنمایی
الزم افراد تحت پوش��ش خود اق��دام کند.گفتنی
است دانشگاه علوم پزشکی کاشان عالوه بر مراکز
بهداشتی و درمانی این شهرستان ،مراکز بهداشتی
و درمانی آران و بیدگل را نیز زیر پوشش دارد.

ادامه از صفحه1

برگزاری گردهمایی بسیجیان دانشگاه به

مناسبت سالروز گرامیداشت پیروزی انقالب
وی ،از امام راحل (ره) به عنوان تنها شخصی که در
آن دوران مبنای حرکتش بر اساس اسالم بود ،یاد کرد
و اظهار داشت :امام خمینی (ره) بر دل مردم حکومت
می کرد.وی با اش��اره به اینکه انقالب اسالمی با شعار
اصلی انقالب ،آزادی ،جمهوری اس�لامی شروع شد،
اف��زود :حفظ و نگهداری انقالب خیلی مهم اس��ت و
تک تک ما به اندازه مسئولیت خود وظیفه داریم.
سرهنگ قاسمی با بیان اینکه بیگانگان به دنبال تغییر
گفتار و رفتار انقالب هس��تند ،تصری��ح کرد :همگی
وظیفه داریم با بیداری اس�لامی از نف��وذ بیگانگان بر
وطن عزیزمان جلوگیری کنیم.

تدوین برنامه جامع عملیاتی آمار دانشگاه به
منظور ساماندهی و بهینه سازی نظام آماری

الزم به ذکر اس��ت در حال حاض��ر  1500نفر از
بان��وان تح��ت عن��وان داوطلبان س�لامت (رابطین
بهداشت) در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
در مناطق ش��هری و روس��تایی به طور داوطلبانه با
دانشگاه علوم پزشکی کاشان همکاری می کنند.

گفتنی اس��ت در مراس��م راهپیمایی  22بهمن غرفه
محصوالت فرهنگی از جمله نش��ریات و پوستر هایی
ویژه دهه فجر با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی
دانش��گاه علوم پزشکی ،دانش��گاه آزاد ،دانشگاه پیام
نور ،دانشگاه کاشان و آموزشکده فدک برپا شد.

گردهمایی بسیجیان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد
به مناسبت س��الروز گرامیداشت پیروزی
انق�لاب ش��کوهمند اس�لامی ای��ران،
گردهمایی بس��یجیان ش��بکه بهداش��ت و
درمان آران و بیدگل در س��الن اجتماعات
مرک��ز بهداش��تی درمان��ی فاطمی��ه ای��ن
شهرستان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،سرپرس��ت ش��بکه
بهداش��ت و درم��ان آران و بیدگل ،س��ی و
چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را

شماره  .129بهمن 1391

تبریک و یاد و خاطره شهیدان دوره انقالب
را گرامی داشت.
دکت��ر س��ید محم��د حس��ین مک��ی ب��ا
گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و حضرت
امام خمین��ی ( ره ) گفت :باید به خاطر این
پیروزی بزرگ و رهایی از س��لطه طاغوت،
خداوند بزرگ را ش��اکر و همواره پشتیبان
والیت فقیه باشیم.
سرپرست ش��بکه بهداش��ت و درمان آران

و بیدگل ش��رکت در راهپیمایی باش��کوه 22
بهم��ن را یک تکلیف ش��رعی دانس��ت و بر
شرکت در این راهپیمایی عظیم تاکید کرد و
حضور در این راهپیمایی را مشت محکمی بر
دهان دشمنان این انقالب دانست.
س��رهنگ کس��ایی زادگان فرمان��ده س��پاه
پاس��داران شهرس��تان آران و بیدگل در ادامه
نیز پیرامون ریش��ه ها و دستاورد های انقالب
سخنانی را ایراد کرد.

سرپرست مرکز آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه
در گفتگ��و ب��ا وب دا با اعالم این مطل��ب گفت :این
برنامه با هفت هدف شامل ساماندهی مدیریت گردش
آمار و اطالعات ،اس��تقرار و ساماندهی نظام آمارهای
ثبت��ی ،ب��ه کارگیری و توس��عه ف��ن آوری اطالعات،
ارتباط��ات و ایج��اد پای��گاه جامع اطالع��ات آماری،
توانمندس��ازی و ارتقاء منابع انسانی درنظام اطالعات
س�لامت ،توس��عه نظام اطالع رس��انی آمار ،توس��عه
پژوهش ه��ای کاربردی و نظ��ارت ،ارزیابی و پایش
نظام آماری گردآوری گردیده است.
مرتضی نادی افزود :برنامه جامع عملیاتی آمار دانشگاه
طی س��ه ماه توس��ط کمیته تخصصی آمار تهیه و تنظیم
شد.الزم به ذکر اس��ت کمیته راهبردی آمار برای اولین
بار در مهرماه سال جاری در دانشگاه تشکیل گردید.

برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان
نظام پرستاری شهرستان کاشان

جلسه هیات مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان
کاش��ان با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز
دوش��نبه مورخ  91/11/16در دفتر ریاس��ت برگزار
ش��د.به گزارش وب دا ،در این جلس��ه مش��کالت و
مسائل پرستاران ش��اغل در مراکز درمانی شهرستان
م��ورد بحث و بررس��ی اعض��اء قرار م��ی گیرد.این
گزارش حاکیست ،بررسی شرح وظایف و پیگیری
امور مالی پرستاران ،جشن روز پرستار و  ....از جمله
موضوعات این جلسه بود.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

اخبار شبکه بهداشت و درمان
آران و بیدگل:
آران و بیدگل به دو دستگاه بی
خطر ساز زباله مجهز شد
ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بی��دگل به دو
دس��تگاه پیش��رفته بی خطر س��از و اس��تریل کننده
زباله های بیمارس��تانی مجهز شد.به گزارش وب دا،
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با
اعالم این مطلب گفت :جهت خرید این دستگاه ها
و ساخت س��اختمان محل استقرار آن ،چهار میلیارد
ری��ال از محل اعتبارات دانش��گاه علوم پزش��کی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان هزینه شده است.
دکتر سید محمد حسین ّ
مکی افزود :با استقرار این
دستگاه ها در بیمارس��تان های سیدالشهداء و شهید
رجایی شهرس��تان آران و بیدگل ،کلی��ه زباله های
عفونی و بیمارس��تانی تولید ش��ده در مراکز فوق در
همان محل مبدا «بی خطر» گردیده و تحویل عوامل
شهرداری می شود.
وی در پای��ان اظه��ار امی��دواری ک��رد :در آینده
نزدیک با انج��ام هماهنگی های ش��هری ،همچنین
کلی��ه زباله های عفونی و پزش��کی تولید ش��ده در
تمام��ی مطب ه��ا و مراکز خصوصی شهرس��تان بی
خطر ،استریل و تحویل شهرداری گردد.

اجرای طرح متمرکز نمودن واحد های
بهداشت محیط شهری شبکه بهداشت
و درمان آران و بیدگل

حيات

شماره  .129بهمن 1391

ادامه از صفحه1

کسب رتبه دوم در نخستین جشنواره خدمات الکترونیک سالمت دانشگاه

دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان در نخستین
جشنواره خدمات الکترونیک سالمت رتبه دوم
را کسب کرد .به گزارش وبدا ،سرپرست مرکز
آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه با اعالم این
مطلب گفت :نخس��تین جش��نواره الکترونیک
س�لامت در  6مح��ور س��ازمان الکترونی��ک،
بهداش��ت و درم��ان الکترونیک��ی ،آموزش و
پژوه��ش الکترونیک��ی ،پرون��ده الکترونی��ک
س�لامت و اط�لاع رس��انی برگ��زار ش��د که
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در محور سازمان
الکترونیکی برای خدمت س��امانه رس��یدگی به
شکایات این موفقیت را به دست آورد.
مرتض��ی نادی افزود :این دانش��گاه در بخش
سازمان الکترونیکی تنها دانشگاه علوم پزشکی
کشور اس��ت که موفق به کس��ب این رتبه شد
و همچنی��ن دفترمناب��ع فیزیک��ی و اداره کل
تجهیزات پزش��کی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزش��کی به ترتیب رتبه اول و سوم این
بخش را به خود اختصاص دادند.
وی تصریح کرد :این جشنواره با هدف بسیج
تمامی منابع و ظرفیت های بخش های دولتی و
خصوصی برای نگاه س�لامت محور و مبتنی بر
فناوری و دانش و بر پایه ارتقاء س��واد سالمت
جامعه برگزار گردید.

 252مورد حیوان گزیدگی از
ابتدای سال تاکنون
مرکز درمان پیش��گیری هاری شهرس��تان آران
وبی��دگل  ،واق��ع در اورژانس ام��ام خمینی(ره)
،ط��ی  10ماه اول 118 ، 91مورد حیوان گزیدگی
بص��ورت  3نوبتی و  134م��ورد بصورت  5نوبتی
تحت درمان پیشگیری هاری قرار داده است.
از این تعداد  209مورد از گزش ها در ش��هر و
 43مورد در روستا اتفاق افتاده است.
بیشترین تعداد موارد حیوان گزیدگی مربوط به
گزش گربه ( 136مورد) وسپس به ترتیب مربوط
به گزش سگ (72مورد) ،سایر حیوانات اهلی(34
مورد) ،سایر حیوانات وحشی( 10مورد) می باشد.
همچنین ط��ی  10ماهه اول  15 ، 91مورد حمله
گرگ به گوس��فندان از سفیدش��هرو روستاهای
محمدآباد و یزدل گزارش شده و تعداد  18نفر با
دامهای تلف شده تماس داشته اند که مورد درمان
ضد هاری قرار گرفته اند.
مرکز درمان پیش��گیری هاری شهرس��تان آران
وبیدگل بصورت ش��بانه روزی( از ساعت  7صبح
تا س��اعت  14بصورت حضوری و از س��اعت 14
ب��ه بعد بصورت آن��کال ) آماده ارائ��ه خدمت به
همشهریان محترم می باشد.

تشکیل جلسه هماهنگی اعتبار بخشی

بیمارستانهای سیدالشهداء و شهید رجایی
جلس��ه هماهنگی اعتبار بخش��ی بیمارس��تان های
سیدالش��هداء و ش��هید رجای��ی آران و بی��دگل با
حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز ش��نبه
مورخ  91/11/21در س��الن ش��هداء س��تاد مرکزی
تش��کیل شد.به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس
دانشگاه در این جلسه بر ضرورت تعامل و همکاری
بیشتر در راستای حل مشکالت موجود تاکید کرد.
الزم به ذکر است هر یک از اعضای تیم اعتبار
بخش��ی به بیان نقاط نظر و مشکالت موجود در
ای��ن زمینه پرداخت��ه و راهکاره��ای موجود در
راستای حل مشکالت را ارائه کردند.
گفتنی است ارزیابی اعتبار بخشی این بیمارستانها
ب��ا حضور ارزیاب ارش��د وزارت بهداش��ت مقرر
است در تاریخ  91/12/6انجام شود.

ن��ادی ادام��ه داد :بی��ش از  1000خدم��ت
الکترونیکی در  6محور مذکور به ثبت رس��ید
که هیأت داوران پ��س از  4مرحله داوری14 ،
خدمت برتر را از این میان برگزید.
وی یادآور ش��د :رونمای��ی از کتاب فرهنگ
مکتوب و دیجیتال خدمات الکترونیک سالمت
از دیگ��ر برنامه ه��ای این جش��نواره بود که 4
خدمت الکترونیکی از دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان ش��امل بانک اطالعات��ی داروخانه ها،

مهمترین
اصل در عرصه
مسئولیت ،ارائه
خدمات با کیفیت
و در نتیجه
رضایت مندی
مردم است

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع بیمارستانی
شهید بهشتی کاشان با حضور رئیس دانشگاه و جمعی
از مسئولین دانشگاه روز سه شنبه مورخ  91/11/17در
آمفی تئاتر این بیمارستان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و
خدمات بهداش��تی درمانی کاشان در این مراسم ضمن
گرامیداش��ت ایام مبارک دهه فجر و تاکید بر حضور

آسیب شناسی پایه عمومی 2013
Kumar, Abbas ,Aster

بان��ک اطالعات��ی واحده��ای تولی��دی تحت
پوش��ش دانش��گاه ،س��امانه مدیریت اطالعات
تحقیقات��ی و بانک اطالعات ایثارگران موفق به
ثبت در این کتاب شد.
گفتنی است در نخستین جشنواره الکترونیک
س�لامت از  14برگزیده این جش��نواره توسط
دکتر محمد حس��ن طریقت سرپرست وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی تقدیر به
عمل آمد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع بیمارستانی بهشتی کاشان

طرح تجمیع و متمرکز نمودن واحدهای بهداش��ت
محیط شهری شبکه بهداشت آران و بیدگل اجرا شد.
کارشناس مس��ئول واحد بهداش��ت محیط شبکه
بهداشت و درمان آران و بیدگل در این زمینه گفت:
واحد های بهداش��ت محیط مراکز ولی عصر(عج)،
شهید بهشتی ،شهدا ،فاطمیه و نوش آباد به ساختمان
واقع در می��دان پانزده خرداد ،روبروی ش��هرداری
مرکزی جنب کلینی��ک تخصصی و فوق تخصصی
بو علی سینا منتقل شد.
علی اعتصام ،استقرار این ساختمان در مرکز شهر
جهت دسترس��ی آسان شهروندان به آن را از مزایای
این طرح عنوان کرد.

معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

پرش��ور در راهپیمای��ی  22بهم��ن ،از زحمات چندین
س��اله دکتر مهرداد حسین پور در زمان تصدی ریاست
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان تقدیر و تشکر
کرد و برای دکتر حمید رضا خیاط در راستای خدمت
خالصانه آرزوی موفقیت کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی در ادامه سخنان خود
گف��ت :پیگی��ری ،مش��ارکت ،انج��ام فعالیت های

پژوهش��ی ،همراه بودن با تصمیمات دانش��گاه جزء
صفات پسندیده دکتر حسین پور می باشد.
رئیس دانش��گاه از زحمات ش��بانه روزی کارکنان
بیمارس��تان به ویژه بخ��ش درمان با توج��ه به کمبود
اعتبارات تقدیر کرد.
معاون درمان دانش��گاه نیز در این مراسم مدیریت
مجموع��ه بزرگی مانند مجتمع بیمارس��تانی ش��هید
بهش��تی کاش��ان را کاری س��خت عن��وان ک��رد و
مسئولیت ها را فرصتی برای خدمتگزاری و سنجش
توانایی ها برشمرد.
دکت��ر داوود خیرخ��واه ،مهمترین اص��ل در عرصه
مسئولیت ،ارائه خدمات با کیفیت و در نتیجه رضایت
من��دی مردم دانس��ت و گفت :کس��ب ای��ن رضایت
موجب کسب رضای خداوند متعال است.
براساس این گزارش ،در ادامه این مراسم سرپرستان
قدیم و جدید مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان،
سخنانی را ایراد کردند و سپس احکام صادره برای هر
یک از آنها قرائت شد.
اعط��ای لوح تقدی��ر و هدایایی از س��وی واحدهای
مختلف دانش��گاه به دکتر مهرداد حسین پور ،از دیگر
برنامه های این مراسم بود.

همایش ایدز ویژه دانش آموزان دبیرستان دخترانه ابریشم چی برگزار شد
همای��ش ای��دز در راس��تای برنام��ه ه��ای
کش��وری راهبردی ایدز ویژه دانش آموزان
دبیرستان دخترانه ابریشم چی آران و بیدگل
برگزار شد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی سرپرست
شبکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل ،در
این همایش بهترین راه پیشگیری از گسترش
بیماری ایدز را آم��وزش به کلیه افراد جامعه
دانس��ت و آم��وزش را در این زمین��ه امری
ضروری و واجب ارزیابی کرد.
دکتر کاوسیان کارش��ناس مسئول آموزش
و ارتقاء س�لامت ش��بکه بهداش��ت و درمان
آران و بی��دگل نیز در ای��ن همایش در مورد
این بیماری و راههای پیش��گیری آن سخنانی
را بیان کرد.

با مقدمه و نظارت:
دکتر مسلم بهادری
ترجمه:
دکتر نسرین شایانفر
علم آس��یب شناسی
یک��ی از مه��م تری��ن
ش��اخه ه��ای دان��ش
پزشکی است.
کتاب آس��یب شناسی پایه رابینز نامی آشنا و یکی
از معتبرترین کتب آس��یب شناس��ی است که مورد
استفاده اساتید ،دانشجویان و پزشکان بی شمار قرار
گرفته اس��ت .کتاب حاضر ترجمه آخرین ویرایش
آس��یب شناس��ی پایه رابینز در س��ال  2013اس��ت.
مباحث کتاب دس��تخوش تغییر ش��ده که حاکی از
پویایی علم آس��یب شناس��ی بویژه در زمینه پاتوژنز
بیماریها دارد.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)

ايران ديروز  ،امروز  ،فردا
نوشته:محسن نصري
انق�لاب اس�لامي
اي��ران در 22بهم��ن
سال  1357به پيروزي
رسيد .اكنون كه سي
و چهارمين س��الگرد
پيروزي آن را جش��ن
م��ي گيري��م ش��اهد
دس��تاوردها و شكوفايي آن در عرصه هاي مختلف
علمي ،فرهنگی ،سياسي ،اقتصادي و نظامي هستيم؛
اما هنوز تبيين ريش��ه ها و عوام��ل پيروزي انقالب
اس�لامي ضروري اس��ت چرا كه همان عواملي كه
رمز پيروزي انقالب بودند رمز بقا و دوام آن نيز مي
باش��ند .البته عالوه بر آن تبين دستاوردهاي انقالب
در عرصه هاي مختلف از ضرورت هاي تحقيق در
انقالب اسالمي مي باشد.
«ايران ديروز ،امروز ،فردا» تحليلي است بر فرايند
گذار تحوالت سياس��ي اجتماعي كه از حدود صد
س��ال پيش آغاز ش��د و پس از ف��راز و فرود هاي
گوناگون به انفجار نور انجاميد.
اين س��ير در عرص��ه تبيين نظ��ري انعكاس هاي
مختلفي پيدا كرد كه نويس��نده محترم آقاي محسن
نصري كوش��يده اس��ت با توجه به تجربه سال هاي
تدري��س در مجامع علم��ي و دانش��گاهي مروري
اجمالي بر اين ديدگاه هاي داش��ته باش��د و با دقت
نظ��ري در خور توجه نقش آموزه هاي اس�لامي را
در پيدايش و گس��ترش انقالب اس�لامي به خوبي
نشان دهد.
از آنج��ا كه كت��اب حاضر با رويك��ردي حادثه
نگاران��ه رخداد ه��اي مهمي كه هر ي��ك به مثابه
نقطه عطفي در ش��كل گيري انقالب اس�لامي به
ش��مار مي رود را تحليل نم��وده ،صبغه تاريخي به
خود گرفته است.
از ديگر سو نويسنده محترم رخداد ها را از چشم
انداز انديش��ه سياس��ي مي نگرد و افزون بر آن در
سرتاسر كتاب ش��اخصه مكتب سياسي امام خميني
(ره) ب��ه عنوان رهبري انق�لاب را مورد تاكيد قرار
مي دهد كه اين شيوه رويكردي انديشه شناختي را
بر نوشتار حاكم مي دارد.
اين مجموعه در سه مرحله به واكاوي ايران مي پردازد.
 -1ايران ديروز  :در رژيم پهلوي
 -2ايران امروز  :در جمهوري اسالمي و تحوالت
و تغييرات و دستاوردهاي عظيم آن
 -3ايران فردا
اين مجموعه از س��ري انتش��ارات نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري در دانشگاه بوده و جهت مطالعه
عالقمندان در مجموع��ه كتابخانه هاي نهاد رهبري
دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کاشان در دسترس مي باشد.

معرفي سايت

http://www.hemorrhoids.net

 7500دانشجوی دانشگاه کاشان آموزش های ایدز را فرا می گیرند
کارش��ناس مس��ئول واح��د بیماریه��ای واگیر
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان گفت :با تشکیل
هس��ته آموزشی ایدز 7500 ،دانش��جوی دانشگاه
کاشان آموزش های ایدز را فرا می گیرند.
محمود نعمتیان در گفتگو با وب دا افزود :در راستای
اهداف اس��تراتژی آموزش و اطالع رسانی برنامه ملی
استراتژیک کشوری ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه با
همکاری دانشگاه کاش��ان مبادرت به برگزاری برنامه
آموزشی تربیت مربیان همسان می کند.

محمود نعمتیان با اشاره به آموزش تعدادی از
کارشناسان ارش��د و کارشناسان مرکز مشاوره
دانش��جویی دانش��گاه کاش��ان توس��ط مربیان
دانشگاه علوم پزش��کی تصریح کرد:این هسته
آموزش��ی وظیفه انتقال مطالب را به دانشجویان
به عهده دارد.
نعمتیان تصریح کرد :بنا ب��ه نتیجه تحقیقات
جهانی انجام یافته ،استفاده از آموزش همسان
بهتری��ن روش ب��رای ارائه آم��وزش راه های

انتقال و پیش��گیری ازایدز در جوامع خصوصا ٌ
بین نسل جوان می باش��د چرا که تاثیر پذیری
جوان��ان از گروه های همس��ان خود به مراتب
بیش��تر از تاثیر پذیری آنها از اس��تاد ،معلم و یا
پدر و مادر خود می باشد.
محمود نعمتیان به موج س��وم انتقال این بیماری
از راه آمیزش جنسی اشاره و تاکید کرد :اهداف
ای��ن هس��ته آم��وزش و اط�لاع رس��انی در بین
دانشجویان است.

ای��ن س��ایت اطالع��ات جامع��ی در م��ورد
بیماری هموروئید ،روش��های درمان ،تشخیص،
پیشگیری ،روش��های جراحی ،داروهای گیاهی،
تصاوی��ر و مراک��ز جراح��ی اطالع��ات جامع و
کاملی ارائه می دهد.

4

حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

انتصابات بهمن ماه 1391
•آق��ای دکتر محمد حس��ین اعرابی به عنوان
مسئول کمیته اس��اتید ،دانشجویی و طالب ستاد
دهه فجر شهرستان از تاریخ 91/11/7
•آقای دکتر حس��ین ی��اوری تبار به عنوان
پزش��ک معتم��د ایثارگ��ران دانش��گاه از
تاریخ91/11/22
•آقای دکتر محمد حس��ین خیاط کاشانی به
عن��وان دارو س��از معتمد ایثارگران دانش��گاه از
تاریخ 91/11/22
•آق��ای دکتر علی ژاله خ��واه به عنوان دندان
پزش��ک معتم��د ایثارگ��ران دانش��گاه از تاریخ
91/11/22
•آق��ای دکتر حمیدرض��ا خیاط کاش��انی به
عنوان سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
از تاریخ 91/11/17
•آقای��ان دکت��ر داوود خیرخواه ،دکتر س��ید
علیرضا مروجی ،دکتر احمد خورش��یدی ،دکتر
محمد حس��ین خی��اط کاش��انی و خانمها دکتر
فاطمه قریش��ی ،دکت��ر اخباری ب��ه عنوان عضو
کمیته برنامه جامع پیش��گیری ،درمان و کاهش
مسمومیت ناشی از الکل ازتاریخ 91/11/12
•آق��ای محمود س��امی به عنوان کارش��ناس
دانشگاه جهت تشخیص و ارزیابی اموال و لوازم
مازاد بر احتیاج و فرسوده از تاریخ 91/11/7
•آق��ای رض��ا رضائی ب��ه عنوان دبی��ر کمیته
آزمون استخدام تبدیل وضع کارکنان قراردادی
ب��ه پیمانی و آقای��ان دکتر امیرمس��عود فرزادفر،
س��ید محمد خبازی و محم��ود نعمتیان به عنوان
اعضای این کمیته از تاریخ 91/11/4
•آقای��ان دکت��ر حمیدرض��ا صاب��ری ،دکتر
اس��ماعیل فخاری��ان و دکت��ر مجتب��ی صحت،
دکت��ر احم��د یگانه مق��دم ،دکتر س��یاح ،دکتر
س��ید علیرضا مروجی ،دکتر مهرداد حسین پور،
دکتر عبدالحس��ین داوود آب��ادی  ،دکتر داوود
آقادوس��ت وغالمعباس موس��وی و خانم دکتر
الهه مصداقی نی��ا به عنوان عضو مرکز تحقیقات
تروما ازتاریخ  91/11/4به مدت یکسال
•آق��ای دکت��ر حمیدرض��ا بنفش��ه ب��ه عنوان
مدیر گ��روه مطالعات اعتیاد دانش��گاه از تاریخ
 91/11/2به مدت دو سال
•آقای دکتر محمدرضا شریف به عنوان مدیر
گروه اطفال از تاریخ  91/11/2به مدت دوسال

شماره  .129بهمن 1391

رئیس دانشگاه از دو ایثارگر دانشگاه دیدار کرد
به منظور گرامیداش��ت پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،رئیس دانشگاه
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به همراه مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری ،مس��ئول دفتر ایثارگران و تعدادی از کارکنان
ش��اغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان از دو
ایثارگر دانشگاه دیدار کرد.
به گزارش وب دا ،این دیدارها به مناس��بت عی��ادت و تقدیر از دکتر
س��ید مصطفی س��یدی و دکتر ناصر تحقیقی جانب��ازان جنگ تحمیلی
صورت گرفت.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در این
دیدارها جویای احوال این دو جانباز س��رافراز و خانواده ایش��ان شدند و از
نزدیک خاط��رات زمان جنگ را از زبان آنان اس��تماع و برایش��ان آرزوی
سالمتی کامل نمود.
گفتنی اس��ت دکتر ناص��ر تحقیقی حدود  24ماه در جبه��ه های حق علیه
باطل ،جانفش��انی کرده و در جبهه های غ��رب در اثر اصابت گلوله به ناحیه
کمر مجروح ش��ده و همچنین در حال حاضر سرپرس��ت اورژانس مرکزی
شهرستان می باشد.
گفتنی است دکتر سید مصطفی سیدی نیز حدود  44ماه در جبهه های حق
علی��ه باطل ،ایث��ار گری نموده و در عملیات ه��ای والفجر مقدماتی ،کمین،
کربالی  4و  5و  ...ش��رکت داشته و در منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش
به ناحیه کمر مجروح شدند.
ش��ایان ذکر اس��ت در پایان این دیدار به پاس ارج نهادن به زحمات بی
دریغ و صادقانه این دو ایثارگر و جانباز سر افراز در جبهه های جنگ حق
علیه باطل و خدمت صادقانه در عرصه س�لامت به رس��م یادبود از س��وی
ریاس��ت دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان لوح
تقدیر اهداء شد.

اعتبار بخشی بیمارستان متینی انجام شد

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

خانواده های محترم خصاف مفرد و حقیقی

كه در غم از دست دادن همکاران بازنشسته مان
آقای عباس خصاف مف��رد و خانم توران حقیقی
به سوگ نشسته ايد.
خان�واده محترم آقاییان كه در غم از دس��ت
دادن حج��ت االس�لام و المس��لمین احمد علی
آقاییان ،امام جماعت محترم ش��بکه بهداش��ت و
درمان آران و بیدگل به سوگ نشسته ايد.
همكاران ارجمند:
آقای�ان مهن�دس رس�ول لس�ان و مرتض�ی
علیزاده خانمها جهانتاب و طباطباییكه در غم

از دست دادن پــــدر به سوگ نشسته ايد.

آقایان س�ید علی سید ناصری ،علیرضا حسن
زاده  ،محم�د ه�ادی ،علی توس�لی ،مهندس
معماری ،ارش�ادیان و خانم عمرانی كه در غم

از دست دادن مادر به سوگ نشسته ايد.
آقای س�ید نظام موسوی كه در غم از دست
دادن خواهر به سوگ نشسته ايد.
آقایان س�ید حس�ین الجوردی ،مس�عود محس�نی

و خان�م قربانعل�ی زاده كه در غم از دس��ت دادن
عزیزانتان به سوگ نشسته ايد.
روابط عمومي دانش�گاه درگذشت عزيزانتان را

تس�ليت عرض نم�وده،از درگاه خداوند منّان براي
آن مرحومان آمرزش و براي ش�ما صبر و ش�كيبايي
مسئلت دارد.

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

بیست و پنجمین جلسه ش��ورای امر به معروف و
نهی از منکر در سال جاری با حضور رئیس دانشگاه
و س��ایر اعض��اء بع��د از ظه��ر روز یکش��نبه مورخ
 91/11/29در سالن شهدا ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی رئی��س
دانش��گاه ،در این نشس��ت در زمین��ه نحوه ادامه
رون��د فعالیت ش��ورای امر به مع��روف و نهی از
منکر دانشگاه رهنمودهایی را بیان داشت.
حس��ینعلی صادقی دبیر جلس��ه ش��ورای امر
به مع��روف و نهی از منکر ،نی��ز ضمن قرائت
دس��تور کار جلس��ه ،گزارش��ی در خصوص
وضعی��ت ج��اری فعالیت های ش��وراهای امر
به مع��روف و نه��ی از منکر واحده��ای تابعه
دانشگاه ارائه کرد.

اعتبار بخشی بیمارس��تان متینی به عنوان اولین
بیمارستان کاشان با حضور ارزیاب ارشد منتخب
وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��کی
انجام شد.
به گزارش وب دا ،دکتر حس��ین توانگر ،ارزیاب
ارشد منتخب وزارت بهداش��ت در نشست ارزیابی
بیمارس��تان متینی با اشاره به جایگزینی سیستم اعتبار
بخشی به جای سیستم ارزیابی سابق گفت :به حداقل
رس��اندن خطاها در بخش های مختل��ف ،باال بردن
پاس��خگویی و جلب رضایت خدمت گیرندگان از

مهم ترین مزایای اعتبار بخشی است.
وی ضمن اش��اره به اجرای برنامه حاکمیت بالینی
و تمدی��د گواهینام��ه (9001:2008 ISOمدیری��ت
کیفیت) در بیمارستان متینی افزود :براساس ارزیابی
که تاکنون در این بیمارس��تان انجام شده  85درصد
انتظارات برآورده شده است.
ارزی��اب ارش��د وزارت متبوع ،مابقی مش��کالت
را مرب��وط به فضای فیزیکی فرس��وده ،کمبود منابع
نیروی انسانی و مالی عنوان کرد.
رئیس دانشگاه نیز در این نشست ضمن تبریک ایام

مبارک دهه فجر و تقدیر از تمام دس��ت اندرکاران
گفت :ه��دف عالی مجموعه فعالی��ت های درمانی
دانشگاه بایستی ارتقای کیفیت خدمات بالینی باشد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی با بی��ان اینکه مبحث
اعتبار بخشی از اولویت های مهم دانشگاه در حوزه
درمان است ،اظهار امیدواری کرد با ارزیابی به موقع
مش��کالت و رفع آن در راس��تای ارتقای س�لامت
جامعه گام برداریم.
دکت��ر داود خیرخ��واه ،معاون درم��ان نیز در این
جلس��ه ،س��خنانی را پیرامون اهمیت اعتباربخشی از
دیدگاه وزارت بهداش��ت بیان کرد و اس��تمرار این
رون��د را در خصوص مابقی بیمارس��تان های تحت
پوش��ش دانش��گاه از اولویت ه��ای کاری معاونت
درمان برشمرد.
مدی��ر بیمارس��تان متین��ی نی��ز در این نشس��ت با
اش��اره به فعالی��ت تیمی و گروه��ی در بحث اعتبار
بخش��ی گفت :واحدهای مختلف بیمارس��تان شامل
مدیری��ت و رهب��ری ،اورژانس ،بهداش��ت محیط و
لنژری ،بهداش��ت حرفه ای ،رادیولوژی ،امور مالی،
تاسیس��ات ،آتش نش��انی ،س��اختمان ،آزمایشگاه،
فن��اوری اطالعات ،تجهی��زات پزش��کی ،مدارک
پزش��کی ،تغذی��ه ،حق��وق گیرن��دگان خدم��ت،
داروخان��ه ،کنترل و عفونت ،بخ��ش های جراحی،
اتاق عمل و پرستاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
دکتر خندان ،شایس��ته س��االری ،بهبود کیفیت و
عدال��ت در ارائه خدمات بالین��ی را از نتایج اجرای
سیستم اعتبار بخشی برشمرد.

دیدار رئیس دانشگاه از دو خانواده شهید شهرستان
به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی ،رئیس دانشگاه به همراه
مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،مسئول دفتر امور ایثارگران
و چند تن از کارکنان دانشگاه از دو خانواده شهید شهرستان دیدار کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،این دیدارها به مناس��بت تجلیل از خانواده ش��هیدان
کشمش��ی و قهرودی ص��ورت گرفت.دکت��ر محمد حس��ین اعرابی در این
دیداره��ا ضمن تش��کر و قدردانی از خان��واده این ش��هیدان بزرگوار اظهار
داشت :جامعه ایران اسالمی همیشه به این دالورمردان مدیون است و روحیه
باالی شما خانواده معظم شهدا بزرگترین درس برای ماست.
وی ،ش��هیدان را از افتخارات ایران اسالمی که دارای شناسنامهای فرا ملی
و بینالمللی است ،عنوان کرد و افزود :آنان هم در حوزهی اخالق و معرفت
و هم در حوزهی علم به قلههای فضیلت دست یافتند.
رئیس دانشگاه با بیان اینکه شهدا ارزشمندترین سرمایه بشریت هستند که هر چه
به آنان نزدیکتر باش��یم ،تکلیف ما نس��بت به اهداف آنان سنگینتر خواهد شد،
تصریح کرد :خانوادههای ش��هدا رسالتی سنگین بر عهده دارند چرا که اگر شهدا
کاری عاشورایی کردند و خانوادههای آنان نیز رسالتی زینبی بر عهده دارند.
دکتر اعرابی ادامه داد :راز ماندگاری راه ش��هیدان به انجام رسالت سنگین
بازماندگان و خانوادههای ش��هدا بس��تگی دارد ،هرچند وظیفه تک تک ما
برای حفظ راه شهیدان و ادامه راه آنان همواره سنگین است.
الزم بذکر است شهید محمد تقی کشمشی در سال  1344در کاشان چشم
به جهان گش��ود و در سن  18س��الگی در عملیات خیبر در جزیره مجنون به
لقاء پیوس��ت.گفتنی است شهید محمد قهرودی در س��ال  1362در سن 17
سالگی در منطقه غرب بعد از سه بار اعزام به جبهه و مدت یک سال دفاع از
اسالم و میهن به لقاء ا ...پیوست.
این گزارش حاکیس��ت ب��ه پاس ارج نه��ادن به مقام واالی این ش��هیدان
بزرگوار لوح تقدیری به خانواده هایشان اهدا شد.

واحد آموزش دانشگاه موفق به
کسب امتیاز  1796شد

واحد آموزش و توانمندس��ازی منابع انس��انی
دانش��گاه موفق به کسب امتیاز  1796از مجموع
 2000امتیاز شد.
به گ��زارش وب دا ،مدیریت توس��عه و منابع
انس��انی دانش��گاه با اعالم این مطلب گفت :این
امتیاز براس��اس ارزیابی عملکرد واحد آموزش
دانش��گاه در طول سال  90توس��ط تیم ارزیاب
منتخ��ب وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی انجام شده است.
رضا رضایی افزود :در این ارزیابی  6ش��اخص
شامل نیاز سنجی آموزشی ،طراحی و برنامه ریزی
آموزش��ی ،مدیریت اجرا  ،نظارت ،ارزشیابی و
اثر بخشی آموزشی ،س��امانه مدیریت اطالعات
آم��وزش ،تجهی��زات ،امکانات و س��ازماندهی
مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد :این ارزیابی بین دانشگاههای
هم قطب ش��هر کرد ،اراک ،یزد ،کاش��ان و قم
انجام می شود.

جلسه نظارت بر واحدهای بهداشتی،

مراکز تولید ،تهیه و توزیع مواد غذایی
برگزار شد

جلسه نظارت بر واحدهای بهداشتی ،مراکز تولید،
تهیه و توزیع مواد غذایی با حضور رئیس دانشگاه و
سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ  91/11/23در سالن
شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،اتخاذ تدابیر ویژه و افزایش
فعالیت ها جهت کنت��رل کیفیت ،تاریخ تولید و
انقضاء م��واد غذایی موجود در فروش��گاههای
بزرگ سطح ش��هر ،نظارت بر فعالیت داروخانه
ه��ا و کارخانه ه��ا ،اطالع رس��انی و تبلیغات از
س��وی معاونت های بهداش��تی و غذا و دارو در
راس��تای افزایش آگاهی جامع��ه از موضوعات
مورد بحث و بررسی این جلسه بود.

جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات
علمی دانشگاه برگزار شد

جلس��ه هیات اجرای��ی جذب اعض��ای هیات
علمی با حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء
روز سه ش��نبه مورخ  91/11/24در دفتر ریاست
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در این نشس��ت نیازهای
اس��تخدامی اعض��ای هی��ات علمی ب��ا توجه به
فراخ��وان بهمن ماه  91مورد بررس��ی و تصمیم
گیری اعضاء قرار گرفت.

کارگاه قابلیتهای شبکه های اجتماعی
تحقیقاتی برگزار شد

ب��رای نخس��تین ب��ار در دانش��گاه ،کارگاه
قابلیتهای ش��بکه های اجتماعی تحقیقاتی جهت
توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،سرپرس��ت دانش��کده
بهداشت دانش��گاه با اش��اره به نقش پژوهش و
تحقیق در توس��عه و پیش��رفت کشور گفت :این
کارگاه برای توانمند سازی اعضای هیات علمی
تشکیل گردید.دکتر مسعود مطلبی افزود :هدف
از برگ��زاری کارگاه ،آش��نایی پژوهش��گران با
ش��بکه های اجتماعی تحقیقاتی و کاربرد آن در
انجام تحقیقات است.
گفتنی اس��ت این کارگاه روز دوش��نبه مورخ
 1391/11/16در مرک��ز کامپیوت��ر دانش��کده
بهداشت دانشگاه برگزار شد.
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نشست مسئولین امور اداری
واحدهای مختلف دانشگاه برگزار شد

نشست مسئولین امور اداری واحدهای مختلف
دانشگاه روز سه شنبه مورخ  91/11/17در سالن
شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا ،معاون توس��عه مدیریت و
منابع دانشگاه در این جلسه بر لزوم تکریم ارباب
رج��وع تاکید کرد و گفت :بر حس��ب تفویض
اختیارات به واحدهای مختلف معاونت توس��عه
ضرورتی نیس��ت تمام امور توس��ط این معاونت
انجام شود.
دکتر مهرداد فرزندی پور با بیان اینکه سیاست
کل��ی ،ارتق��اء فرآینده��ا و رویه ه��ای موجود
اس��ت ،گفت :همگی باید در راستای این هدف
همکاری و تعامل داشته باشند.
وی ،ضم��ن تقدیر از مس��ئولین ام��ور اداری
واحده��ای مختل��ف دانش��گاه اظهار داش��ت:
وظایف حوزه اداری مش��خص اس��ت و بایستی
کارها ب��ه موقع و دقیق انجام ش��ود و انتظار می
رود مسئولین دانشگاه نیز در این زمینه هماهنگی
الزم را داشته باشند.
گفتنی است در این نشست هر یک از مسئولین
امور اداری واحدهای مختلف دانش��گاه به بیان
مشکالت و نقاط نظر خود پرداختند.

مسابقه اذان و آوازهای دشتی
برگزار شد

ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت ای��ام ا ...فرخنده
دهه فجر ،مس��ابقه اذان و آوازهای دش��تی برای
سالمندان از سوی دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر مروج��ی ،معاون
بهداشتی دانش��گاه گفت :این مسابقه با توجه به
ش��عار روز جهان��ی بهداش��ت (  7آوریل 2012
مصادف ب��ا 18فروردی��ن ماه  )1391ب��ا عنوان
«زندگی س��الم ،طول عمر بیش��تر» در جوشقان
استرک از توابع شهرستان کاشان اجرا شد.
گفتنی است این مسابقه به همت برنامه سالمندان
واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه
و با همکاری امور فرهنگی مس��جد چهار درخت
جوش��قان اس��ترک برگ��زار و ب��ه هف��ت نفر از
برگزیدگان هدایایی تقدیم گردید.
برگزاری کمیته تخصیص منابع و اعتبارات
کمیته تخصیص منابع و اعتبارات دانش��گاه با
حضور رئیس دانش��گاه ،معاون توس��عه و سایر
اعض��اء روز ش��نبه م��ورخ  91/11/21در دفت��ر
ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این جلسه در خصوص
اب�لاغ تخصی��ص ه��ای  12ماه��ه س��ال جاری
واحده��ای مختل��ف دانش��گاه تصمیمات الزم
اتخاذ شد.

برگزاری کمیته دانشگاهی انتقال خون
کمیت��ه دانش��گاهی انتقال خون ب��ا حضور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعض��اء روز چهارش��نبه م��ورخ
 91/11/25در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،این جلس��ه جهت بررس��ی
مش��کالت بانک خون بیمارستان ها و نظارت بر
مصرف بهینه خون و فرآورده های آن تش��کیل
می شود.این گزارش حاکیست ،بررسی زنجیره
تهیه ت��ا مصرف ف��رآورده های خون��ی ،برنامه
ریزی جهت استفاده از دستگاه پالکت فرزیس،
ل��زوم اجرای همووژیوالنس ،تجهیز بانک خون
بیمارس��تان ها ،بررسی عوارض ناش��ی از انتقال
خ��ون در بیم��اران ،و کالیبراس��یون تجهی��زات
آزمایش��گاهی از موضوع��ات م��ورد بح��ث و
بررسی این جلسه بود.

حيات

هدف اصلی اروپایی ها جلوگیری از تجدید عظمت اسالم است
دکتر محم��د حس��ین رجبی دوان��ی در جمع
دانشگاهیان علوم پزش��کی کاشان گفت :هدف
اصل��ی اروپایی ها جلوگی��ری از تجدید عظمت
اسالم است.
ب��ه گزارش وب دا ،این تاریخ ش��ناس اس�لام
در جلس��ه هم اندیشی اساتید و بسیجیان دانشگاه
اف��زود :کش��ورهای غرب��ی ب��ا ترجم��ه علومی
که توس��ط مس��لمانان تولید ش��ده بود به رش��د
چشمگیری دست یافتند.
دکتر محمد حسین رجبی دوانی تصریح کرد:
انقالب اس�لامی ایران به دنب��ال تجدید عظمت
گذشته اسالم است.
وی در ادامه افزود :غربی ها می دانند اگر این
نظام پیش��رفت کند به سرعت می تواند این عقب
ماندگ��ی ها را جبران کند در نتیجه مس��لمانان به
پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت و
تمدن غرب به حاشیه رانده خواهد شد.
دکت��ر دوان��ی در ادامه س��خنان خ��ود به طور

انقالب

کمیته دانشگاهی سالمت مادر و
نوزاد برگزار شد

اسالمی ایران

به دنبال تجدید

عظمت گذشته
اسالم است

مفص��ل به بیان موقعیت جامعه بش��ری در هنگام
ظهور اسالم پرداخت..
ش��ایان ذکر اس��ت این نشس��ت در دو بخش
جداگانه جهت اعضای هیات علمی و بس��یجیان

پایگاه حضرت حمزه سیدالشهداء (ع) ،با حضور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان و به همت دفت��ر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد.

کارگاه ابتکارات جامعه محور در دانشگاه برگزار شد
کارگاه ابت��کارات جامع��ه مح��ور ()CBI
ب��ا هدف آش��نایی و توانمند س��ازی پرس��نل
بهداشت محیط دانشگاه روز چهارشنبه مورخ
 91/11/4در سالن دکتر محمد قریب دانشگاه
برگزار شد.
معاون بهداش��تی دانشگاه در گفتگو با وب دا
گفت :دسترس��ی به زندگی ب��ا کیفیت بهتر و با
تحقق شعارس�لامت برای همه هدف اصلی این
کارگاه بود.
دکتر س��ید علیرضا مروجی ،افزایش درآمد،
یافتن راه حلهای مناس��ب توس��ط خ��ود مردم،
اجتناب از اقدامات موازی ،ارتقای سطح سواد
و مهارت های زندگی ،جلوگیری از مهاجرت،
بهبود وضعیت س�لامت ،تعیین نیازهای اساسی
جوام��ع ،اولوی��ت بندی و یافت��ن راه حل های
مناس��ب توس��ط مردم را از جمل��ه اهداف این
کارگاه برشمرد.
وی اف��زود :تقوی��ت هم��کاری بخش های
مختل��ف توس��عه ،جل��ب مش��ارکت آح��اد
جامع��ه بخصوص زنان در برنامه های توس��عه
ای ،ایج��اد تعهد سیاس��ی جه��ت حمایت از
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کمیته س�لامت مادر و ن��وزاد با حضور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز یک ش��نبه مورخ
 91/11/8در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه
برگزار ش��د .ب��ه گ��زارش وب دا ،برنامه ریزی
جه��ت اجرای ش��یوه نامه ه��ای اس��تاد معین و
ارتقای حضور متخصصین زنان به صورت مقیم
در بیمارس��تان های آموزشی و غیر آموزشی در
دانشگاه از موضوعات اصلی مورد بحث اعضاء
در این جلسه بود.براساس این گزارش ،همچنین
در این جلس��ه مقرر شد مدیر گروههای داخلی،
بیهوشی ،جراحی ،زنان و قلب لیست برنامه استاد
معین را تا بیست و پنجم هر ماه به معاونت درمان
دانشگاه ارسال کنند.
ای��ن گزارش حاکیس��ت ه��ر ی��ک از اعضاء
راهکاره��ا و پیش��نهادات خ��ود را در رابط��ه با
موضوعات جلسه بیان کردند.گفتنی است در این
جلسه افسانه همتی ،مسئول واحد مامایی دانشگاه
نیز به ارائه گزارش در این زمینه پرداخت.
شایان ذکر است ش��یوه نامه استاد معین (پزشک
مشاور) در راستی بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی
در راس��تای کاهش مرگ مادر و به منظور بهره -
من��دی متخصصین زنان از تجربیات علمی و عملی
متخصصین با تجربه در دانشگاه است.

کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادر
برگزار شد
برنام��ه های ابتکارات جامعه محور و س��ازمان
یافتگی اجتماعی ،برقراری روحیه خودیاری و
خوداتکای��ی در میان مردم ،تامین خودگردانی
مال��ی و خود اتکای��ی مالی ،تقویت و ش��کوفا
نم��ودن توان مدیری��ت در میان م��ردم عادی،
ارتقاء کیفیت ،سطح سواد و مهارتهای زندگی

و  ....را از دستاوردهای مهم اجرای برنامه CBI
عنوان کرد.
گفتنی اس��ت این کارگاه ب��ه همت معاونت
بهداش��تی دانش��گاه با همکاری دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی شهرکرد
برگزار شد.

آیین جشن روپوش سفید در دانشگاه برگزار شد
آئین جش��ن روپوش س��فید و آغاز دوره بالینی  32نفر از دانشجویان
ورودی مهر  1388دانش��کده پزش��کی در تاریخ  1390/11/3در سالن
بوعلی سینا این دانشکده برگزار شد.
به گزارش وب دا ،سرپرس��ت دانشکده پزشکی د ر این مراسم ضمن خیر
مقدم به حاضران در مورد اهداف برگزاری جشن ،مسئولیت خطیر و تعهداتی
که در این زمینه بر عهده دانشجویان می باشد ،سخنانی را عنوان کرد.
دکتر اس��ماعیل فخاریان با اشاره به اینکه آیین روپوش سفید در زمان
ورود دانش��جویان پزش��کی به بخشهای بالینی برگزار میشود ،گفت:
به تن کردن روپوش س��فید با برگزاری این آیین موجب افزایش حس
مس��ئولیت پذیری ،وظیفه شناس��ی،تقویت اخالق حرفه ای و احترام به
حقوق بیمار در دانشجوی پزشکی می شود.
سرپرست دانشکده پزش��کی افزود :دانشجویان پزشکی با شرکت در
کارگاههای اخالق پزش��کی و قرائت عهدنامه در آیین روپوش سفید،
آمادگ��ی ه��ای الزم را برای ورود به بخشه��ای بالینی و حفظ حقوق
بیماران کسب می کنند.
دکتر رزاقی معاون محترم آموزش بالینی دانش��کده پزشکی دانشگاه
در ادامه این مراس��م ضمن بیان اهمیت دوره کارآموزی ،دانش��جویان
برتر آزمون های دوره علوم پایه و پیش کارورزی را معرفی کرد.

دومین جلسه کمیته قرآن و عترت
دانشگاه برگزار شد

دکتر رزاقی ،همچنین در پایان سخنان خود با قرائت میثاق نامه پزشکی،
توصیه هایی را در خصوص حفظ حقوق بیماران برای دانش��جویان بیان
نمود.گفتنی اس��ت این آیین با حض��ور رئیس ،معاون و مدیران دانش��کده
پزشکی دانشگاه برگزار و سوگند نامه پزشکی توسط دانشجویان قرائت شد.

جلسه شورای دانشگاه تشکیل شد
جلسه شورای دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در سالن شهداء
ستاد مرکزی تشکیل ش��د.به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانشگاه ،در
این جلس��ه در خصوص سیاستهای کالن سال آینده دانشگاه با توجه به اوضاع
اقتص��ادی ،هماهنگی ام��ور مالی و تخصیصی ،حفظ ش��رایط موجود ،تقویت
دیدگاه مدیران در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها ،ارائه پروپوزال
های کاربردی توسط اعضای هیات علمی و  ...سخنانی را ایراد نمود.
دکتر سالمی معاون آموزشی دانشگاه ،نیز در این جلسه در رابطه با فرم پیشنهادی
و اصالح ش��ده اعطای پایه س��الیانه به اعضای هیات علمی دانش��گاه ،گزارشی از
برنامه استراتژیک حوزه این معاونت در پنج سال آینده ،پیشنهاد و راهکار مدیریت
تحصی�لات تکمیلی برای موفقیت بیش��تر دس��تیاران در آزمون ه��ای گواهینامه و
دانش��نامه ،اعالم اولویت های دانشکده های دانش��گاه جهت جذب اعضای هیات
علمی ،گزارش��ی از مصوبات شورای آموزش��ی دانشگاه در مورد موظفی تدریس
گروههای مختلف هیات علمی و غیر هیات علمی و نحوه پرداخت حق التدریس و
 ...سخنانی را عنوان کرد.گفتنی است قرائت مصوبات جلسه قبل و بیان پیشنهادات
و نقاط نظر توسط سایر اعضاء از دیگر موضوعات این جلسه بود.

کمیت��ه دانش��گاهی مراقبت مرگ م��ادر روز
چهار ش��نبه مورخ  91/11/18ب��ا حضور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعضاء در سالن ش��هداء ستاد
مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،این کمیت��ه در خصوص
کاه��ش مرگ و میر م��ادران با هدف بررس��ی
مشکالت موجود و تالش در خصوص حل این
مشکالت تشکیل می شود.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،تهی��ه تجهی��زات و
امکانات الزم ،بررسی شیوه پرونده نویسی و ....
از جمله موضوعات مورد بررسی این جلسه بود.

دومین جلس��ه کمیته قرآن و عترت دانش��گاه
روز چهارش��نبه مورخ  91/11/4در دفتر ریاست
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه با تاکید بر
ضرورت اخالص در کار و فعالیتها گفت :ترویج
معارف قرآنی به عن��وان یکی از وظایف اعضاء
در این جلسه است.
دکتر اعرابی با اش��اره به ض��رورت برنامه ریزی
جهت فعالیت های قرآنی دانشگاه افزود :این برنامه
ریزی باید با تعامل و مش��ارکت واحدهای مختلف
دانشگاه انجام و توسط این کمیته ابالغ شود.
وی ضمن اشاره به دستاوردهای قرآنی دانشگاه
از اعضاء کمیته خواس��ت فعالی��ت و برنامه های
مختلف قرآنی خود را تا جلسه آینده اعالم کنند.
رئیس دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از تشکیل
جلس��ات قرائت قرآن افزود :این جلسات نیازمند
برنامه ریزی است.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،در ای��ن جلس��ه در
خص��وص برنام��ه ری��زی فعالیت ه��ای قرآنی
دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی اس��ت کمیت��ه قرآن و عترت دانش��گاه
براس��اس آیین نام��ه ابالغی وزارت بهداش��ت،
درم��ان و آموزش پزش��کی در دانش��گاه علوم
پزشکی کاشان تشکیل گردیده است.
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دومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه
در سال جاری تشکیل شد

دومین جلس��ه هیات ممیزه دانش��گاه در
س��ال جاری با حضور رئیس دانش��گاه و
سایر اعضاء در سالن شهداء ستاد مرکزی
تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،بررسی آیین نامه ارتقاء
مرتبه اعضاء هیات علمی ،تشریح ماده یک
(فرهنگی اجتماع��ی) ،دو (علمی اجرایی)،
س��ه (پژوهش��ی) و چهار (آموزشی) ارتقاء،
تش��کیل دبیرخانه هیات ممیزه مرکزی طبق
آیین نامه ،پیگیری امور اجرایی ارتقاء تدوین
جزئیات امتیاز دهی به مقاالت پژوهش��ی در
قالب جدول ،بررسی اولیه پرونده ها توسط
کمیته های منتخب دانشکده و ارزیابی نهایی
توسط هیات ممیزه مرکزی و بررسی رکود
علم��ی اعضای هیات علم��ی از موضوعات
اصلی این جلسه بود.
گفتن��ی اس��ت هی��ات ممیزه ب��ه منظور
رس��یدگی و اظه��ار نظ��ر نس��بت ب��ه
صالحیت علم��ی داوطلبان (اعم از تبدیل
وضعاس��تخدامی اعض��ای هی��ات علمی
پیمان��ی به رس��می آزمایش��ی و رس��می
آزمایش��ی به رس��می قطع��ی) ،ارتقاء به
مراتب اس��تادیاری ،دانش��یاری و استادی
و همچنین رس��یدگی به احتس��اب سابقه
خدم��ت ،ب��ورس و فرص��ت مطالعات��ی
اعضای هیات علمی تشکیل می شود.

تشکیل جلسه هماهنگی اعتبار
بخشی بیمارستان کارگر نژاد
جلس��ه هماهنگی اعتبار بخش��ی بیمارس��تان
کارگرنژاد با حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر
اعضاء روز ش��نبه مورخ  91/11/28در س��الن
شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گ��زارش وب دا ،در این جلس��ه اش��کاالت
موجود در بحث شروع اعتباربخشی این بیمارستان
مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.
براس��اس این گ��زارش ،هر ی��ک از اعضای
جلس��ه به بیان نقاط نظر و مشکالت موجود در
این زمین��ه پرداخته و راهکاره��ای موجود در
راستای حل مشکالت را ارائه کردند.
این گ��زارش حاکیس��ت ،دکت��ر اعرابی نیز
در پایان جلس��ه جهت رفع مشکالت مطروحه
سخنانی را عنوان کرد.

جلسه کمیسیون ماده  11برگزار شد
جلس��ه کمیس��یون م��اده  11با حض��ور رئیس
دانشگاه و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 91/11/28
در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،کمیس��یون ماده  ،11بررسی و
پیگیری تقلبات و تخلفات مواد خوردنی ،آشامیدنی،
آرایشی  -بهداشتی و درمانی را برعهده دارد.
براساس این گزارش ،در این جلسه دو پرونده
مربوط به عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی مورد
بررسی قرار گرفت.

تشکیل شورای اداری شبکه بهداشت
و درمان آران و بیدگل
شورای اداری ش��بکه بهداشت و درمان آران و
بیدگل با حضور اعضاء برگزار شد.
در این جلس��ه ضمن بررس��ی مصوبات جلس��ه
قبلی ،مسائل و مشکالت واحد های زیر مجموعه
یک به یک بررس��ی و پس از جمع بندی تصمیم
مقتضی اتخاذ گردید.
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برگزاری کارگاه آموزشی شاخص های عدالت در سالمت در آران و بیدگل
کارگاه آموزشی سنجش ش��اخص های عدالت
در س�لامت ویژه کارشناس��ان مرکز بهداش��ت و
حوزه درم��ان و ادارات شهرس��تان آران و بیدگل
برگزار شد.
سرپرست ش��بکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
در ای��ن کارگاه در خص��وص اه��داف کارگاه و
انتظارات این ش��بکه از سایر دس��تگاه های اجرایی
شهرستان سخنانی را ایراد کرد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی به مصوبه هیئت
محت��رم وزی��ران اش��اره ک��رد و گف��ت :ب��ه رغم
پیش��رفتهای گس��ترده در عرص��ه س�لامت و ارائه
خدمات بهداش��تی درمان��ی ولی میزان دسترس��ی
آحاد و اقش��ار جامعه به این خدمات از لحاظ کمی
و کیف��ی یکس��ان نب��وده و از طرف دیگ��ر عوامل
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در توس��عه سالمت
موثرند که مشارکت س��ایر ارگانها و همکاری بین
بخشی را می طلبد.
دکتر س��ید محمد حس��ین مکی افزود :براس��اس
مصوبه هیات وزیران 52 ،شاخص سالمت بر اساس
نظ��ام ثبت داده ها و یا از طری��ق مطالعات مقطعی و

عوامل اجتماعی،
اقتصادی و
فرهنگی در
توسعه سالمت
موثرند و
مشارکت سایر
ارگانها و
همکاری
بین بخشی را
می طلبد.

نشست مشترک رئیس دانشگاه با مدیران
و اعضای گروههای بالینی چشم و ENT

نمونه گیری بصورت س��الیانه؛ محاس��به و در اختیار
مجریان و مس��ئولین نهادهای درگیر در امر سالمت
جهت برنامه ریزی قرار خواهد گرفت.
حبیب اله رحیمی کارش��ناس مسئول آمار معاونت

بهداش��تی دانش��گاه نیز در این نشس��ت در خصوص
اهداف کلی و نحوه محاس��به و س��نجش ش��اخصها،
نحوه مشارکت وظایف سازمان ها و ادارات شهرستان
برای شرکت کننده مطالب آموزشی را ارائه کرد.

بیست و نهمین س��مینار علمی دانشجویان
کارشناس��ی ناپیوس��ته بهداش��ت عموم��ی
ورودی روز یکش��نبه م��ورخ  91/11/8در
دانشکده بهداشت برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا،صباح��ی بیدگلی دبیر
علمی س��مینار ،در این مراسم گفت :امروزه
پژوهش در سازمان ها بخصوص سازمانهای
مرتبط با نظام س�لامت باید به یک فرهنگ
تبدیل شود.
محمد صباحی با اش��اره به نقش دانش��گاه
در تعلیم و تربیت نیروی انس��انی کارآمد و
پژوهشگر ،خواستار حمایت مستمر و مداوم
مسئولین دانش��گاه و نیز نگاهی متفاوت در
این زمینه شد.

نشست مشترک رئیس دانشگاه با مدیران و
اعضای گروههای بالینی چش��م و  ENTدر
محل سالن اجتماعات بیمارستان متینی برگزار
ش��د.به گزارش وب دا ،مدی��ران گروههای
چشم و  ENTدر این جلسه به بیان عملکرد
گروه های خود پرداخته و هر یک از اعضاء،
پیرامون مس��ائل آموزشی و پژوهشی چشم و
 ،ENTمشکالت و مسائل پیش رو ،کمبود
منابع و تقویت هر چه بیش��تر زیر ساختهای
موجود مطالبی را ارائه نمودند.
براس��اس این گزارش ،دکتر محمد حسین
اعرابی رئیس دانش��گاه س��خنان مبسوطی در
خصوص ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش
و پژوه��ش ای��راد ک��رد و در خصوص حل
مش��کالت مطروحه از جمله خرید تجهیزات
پزش��کی مورد نیاز بیمارستان به تفکیک هر
گروه قول مساعد داد.

بیش از  400کیلو گرم مواد غذایی فاسد
و فاقد مجوزهای بهداشتی معدوم شد

سمینار علمی دانش آموختگان بهداشت محیط دانشگاه برگزار شد

قالب گروههای دانشجویی ارائه می شود.
دکت��ر غالمرض��ا مصطفایی دبی��ر علمی
س��مینار ،ب��ا اش��اره ب��ه انجام ط��رح های

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از مع��دوم ش��دن  430کیلو گرم م��واد غذایی
فاسد و فاقد مجوزهای بهداشتی خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی به
اجرای طرح ضربت بازدید ویژه از فروشگاه های
مواد غذایی شهرستان کاش��ان در این راستا اشاره
کرد و گفت :این مواد غذایی شامل انواع لبنیات،
عرقیجات ،انواع شیرینی ،شکالت و  ...می باشد.
ب��ه گفته معاون بهداش��تی دانش��گاه ،در این
بازدی��د همچنین مق��دار  210کیل��و گرم مواد
غذایی مشکوک توقیف شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در این ط��رح  23نفر از
کارشناس��ان بهداش��ت محیط از  45فروشگاه
م��واد غذای��ی بازدی��د کردن��د ،اف��زود :ای��ن
کارشناسان ضمن بازرس��ی و نظارت بر تاریخ
تولید و انقضاء مص��رف کاالها و کنترل کیفی
مواد غذای��ی ،نکات بهداش��تی را به متصدیان
فروشگاه ها ارائه کردند.

تحقیقاتی ،زیر نظر اساتید راهنما خاطرنشان
کرد :نتایج آن در پایان به صورت مقاالت
علمی به چاپ خواهد رسید.

تشکیل کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ کودک  59 -1ماهه
کمیته دانش��گاهی مراقبت مرگ کودک
 59 -1ماهه با حضور رئیس دانشگاه و سایر
اعضاء روز دوش��نبه م��ورخ  91/11/30در
سالن شهداء ستاد مرکزی تشکیل شد.
ب��ه گزارش وب دا ،تهیه و تدوین منش��ور
مراقب��ت از ک��ودک در براب��ر ح��وادث
غیرعم��دی و ترافیک��ی توس��ط معاون��ت
درمان و ارس��ال آن به ش��ورای س�لامت و
امنیت غذایی شهرس��تان کاشان جهت ابالغ
به س��ازمان و ارگان های مختلف و تشکیل
دوره های باز آموزی در خصوص برخورد
مناس��ب با ک��ودکان بیم��ا ِر پرخطر جهت
پزش��کان ،پرس��نل اورژانس بیمارس��تانی و
پیش بیمارستانی و مراکز بهداشتی  -درمانی
از موضوعات اصلی این جلسه بود.
شایان ذکر اس��ت بررسی مصوبات جلسه
قب��ل و ارائه گزارش��ی از مرگ کودک در
کش��ور در س��ال جاری از دیگر برنامه های
این جلسه بود.

پزشکی دانشگاه تشکیل شد

کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزش��کی
با حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز
یکش��نبه م��ورخ  91/11/29در 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 علوم پزش��کی کاش��ان از
موضوعات مورد بحث و بررسی این جلسه بود.

سمینار علمی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه برگزار شد

بیست و یکمین سمینار علمی دانشجویان
کارشناس��ی ناپیوس��ته مهندس��ی بهداشت
محی��ط روز ش��نبه م��ورخ  91/11 /14در
دانشکده بهداش��ت دانشگاه علوم پزشکی
کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر مس��عود مطلبی
سرپرست دانش��کده ،در این مراسم ضمن
اش��اره به ش��روع فعالیت ه��ای تحقیقاتی
دانشجویان مهندس��ی بهداشت محیط در
محیط زیس��ت با ورود به دوره کارورزی
گفت :آش��نایی دانش��جویان با فعالیت ها
و ط��رح ه��ای تحقیقات��ی و اس��تفاده و به
کارگی��ری نتایج ای��ن تحقیقات در محیط
زیس��ت از اه��داف برگ��زاری ای��ن نوع
سمینارها است.
دکت��ر غالمرض��ا مصطفای��ی دبی��ر علمی
سمینار ،نیز با اش��اره به برگزاری ساالنه این
سمینار گفت :سمینار امروز ویژه دانشجویان
روزان��ه ورودی بهم��ن  1389اس��ت که در

کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات

پوشش امدادی مراسم راهپیمایی
 22بهمن توسط اورژانس  115کاشان
مس��ئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزش��کی دانش��گاه از پوش��ش امدادی مراسم
راهپیمای��ی  22بهم��ن توس��ط اورژان��س 115
کاشان طبق سنوات گذشته خبر داد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر ابوالفضل ش��جاعی
با اش��اره ب��ه اس��تفاده از یک دس��تگاه اتوبوس
آمبوالنس 4 ،دس��تگاه آمبوالنس و  1دس��تگاه
موتور آمبوالنس در این راهپیمایی گفت :عالوه
بر پرس��نل فع��ال در این مرک��ز 12 ،نفر اعم از
پزشک و پرستار و تکنسین فوریتهای پزشکی به
صورت ویژه در ای��ن راهپیمایی به ارائه خدمت
پرداختند.وی افزود :پرسنل این مرکز از ساعت
 8صبح قبل از شروع مراسم در محل های تعیین
شده مستقر شده و خدمات فوریتهای پزشکی را
به شرکت کنندگان ارائه نمودند.
گفتنی است مسیرهای راهپیمایی میدان کمال
الملک ،چهار راه و میدان  15خرداد نیز توسط
آمبوالنس��ها همراهی شده و خدمات اورژانسی
مناسب به همشهریان عزیزمان ارائه شد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

استفاده از زنجبیل در کاهش تهوع
صبحگاهی دوران بارداری موثر است
اس��تفاده از زنجبیل در کاهش استفراغ و تهوع
صبحگاهی در دوران بارداری موثر است.
ب��ه گ��زارش وب دا ،یک کارش��ناس مامایی
ضم��ن بیان این مطلب گفت :اغلب زنان در هفته
های  4تا  6بارداری حالت تهوع دارند که ممکن
است همراه با استفراغ باشد.
نازیال نقش��ین با بیان این که معموال این حالت
در صب��ح اتفاق می افتد ،ادام��ه داد :این عارضه
معموال تا هفته 14-16بارداری ادامه می یابد.
وی با اش��اره به روش��های کاه��ش و بهبودی
اس��تفراغ و تهوع صبحگاهی تصریح کرد :مادر
ب��اردار قبل از بیرون آم��دن از رختخواب مقدار
کمی نان برشته یا بیسکوئیت بخورد.
وی ب��ا بیان این مطلب که م��ادر باردار به هنگام
صبح به آهس��تگی از بس��تر برخی��زد و چند دقیقه
کنار بس��تر خود بنش��یند ،توصیه کرد :هر روز  5تا
 6عده غذای سبک و کم ادویه به نحوی که معده
ب��ه مدت طوالنی خالی نماند می تواند در بهبودی
این عارضه موثر باشد.این کارشناس مامایی توصیه
کرد :مادر باردار از ه��ر چیزی که باعث ناراحتی
و آشفته شدن اش می ش��ود مانند بوی عطر ،بوی
غذای سرخ شده و بوی صابون از خود دور کند.
نقشین با تاکید بر این که مادر باردار از مصرف
غذاهای چرب ،ش��یرین و محرک معده بپرهیزد
گفت :اس��تفاده از زنجبیل در کاهش استفراغ و
تهوع صبحگاهی در دوران بارداری موثر اس��ت.
به عن��وان مثال؛ چ��ای زنجبی��ل و کیک حاوی
زنجبیل از جمله این موارد است.

مصرف آسپرین موجب كاهش عوارض
پس از عمل جراحی قلب می شود
ف��وق تخصص جراحی قلب و ع��روق از تاثیر
مصرف آسپرین در كاهش عوارض قلبی پس از
عمل جراحی قلب خبر داد.
دكت��ر صادق پورعباس��ی در گفتگو ب��ا وب دا،
با اش��اره به تعداد زیاد بیماران قلب��ی و عروقی در
كاش��ان گف��ت :بیمارانی كه تح��ت عمل جراحی
قرار می گیرند اگر قبل از جراحی داروی آسپرین
مص��رف كنند نی��ازی به مصرف آن بع��د از عمل
ندارند .وی افزود :بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده
مصرف آس��پرین ،پنج روز قب��ل از عمل جراحی
قلب با كاهش مش��خص م��رگ و میر  30روز اول
همراه اس��ت .وی تصریح كرد :مصرف آس��پرین
موچ��ب كاه��ش ع��وارض قلبی و مغ��زی عمده،
نارس��ایی كلیه و مدت بس��تری بیم��اران در بخش
مراقبت های ویژه پس از جراحی قلب باز می شود.
عض��و هی��ات علمی دانش��گاه علوم پزش��كی
كاشان با اشاره به غلط بودن این تفكر كه آسپرین
خطر خونریزی پس از عمل را افزایش می دهد،
تاکید ك��رد :در حال حاضر در جراحیهای قلب،
احتمال خونریزی با مصرف داروهایی مثل ‹آنتی
فیبرلینولیتیك ها› كاهش می یابد.
به گفته وی ،فش��ار خ��ون و چربی باال ،س��یگار
كشیدن و دیابت از عوامل اصلی و خطرساز بیماری
ه��ای قلبی و عروقی بوده و ف��ردی كه تحت عمل
جراحی قرار گرفته اس��ت بایس��تی بیش از گذشته
مراقبت و تحت نظر پزشك معالج خود باشد.

عالیم بالینی ابتال به تاالسمی ماژور در
كودكان تا دو سالگی ظاهر می شود
كارش��ناس بیماری های خاص دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان گفت :عالی��م بالین��ی ابتال به
تاالس��می ماژور در كودكان معم��وال از  6ماهه
دوم آغاز و همیشه تا دو سالگی ظاهر می شود.
دکتر ج��واد الماس��ی در گفتگو ب��ا وب دا ،با
اش��اره به اینكه تاالس��می نوعی بیماری ژنتیكی
اس��ت ،گفت :ن��وع ش��دید(ماژور) تاالس��می،
اختالل ژنتیك س��نتز زنجیره بتاگلوبین است كه
در این نوع بیماری ،زندگی مبتالیان تنها با تزریق
منظم خون امكانپذیر است .وی افزود :اگر تزریق
خون ب��ه موقع و به میزان كاف��ی در این مبتالیان
انجام شود بسیاری از تظاهرات مشخص تاالسمی
ماژور در اوایل كودكی ظاهر نخواهند شد.
دکت��ر الماس��ی تاكید كرد :رش��د نامناس��ب
شیرخواران ،رنگ پریدگی ،افزایش نیافتن وزن،
بی اشتهایی ،اسهال ،بیقراری ،عفونت های مكرر
و بزرگی پیشرونده ش��كم از جمله عالیم بالینی
شایع ابتال به تاالسمی ماژور در كودكان است.
وی ،قابل لمس بودن اتفاقی طحال در معاینه ،تب
با علت نامش��خص و یا مشاهده صورتی یا قهوه ای
رنگ شدن كهنه بچه توسط مادر را از دیگر عالیم
نادر در كودكان مبتال به تاالسمی ماژور ذكر كرد.
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بهترین اوقات ورزش ،پس از خروج غذا از معده و کاملشدن هضم است
و س��پس دوباره به تدریج آهستهتر شود تا فرد از
ورزش باز ایستد.
ای��ن متخص��ص ط��ب فیزیکی توانبخش��ی
تصری��ح ک��رد :ب��رای ورزشک��ردن از نظر
جسمی ،شرایط افراد قابل توجه است.
آقایان ب��االی  55س��ال و خانمه��ای باالی
 45س��ال مش��روط بر ای��ن که س��ابقه بیماری
بخصوص بیماری قلبی  -عروقی نداشته باشند،
امکان فعالیت و ورزشکردن را دارند.
دکتر س��ید منصور رایگانی خاطرنش��ان کرد:
چنانچه افرادی کمتر از این س��ن باش��ند ،ولی
س��ابقه مصرف س��یگار یا س��ابقه بیماری قلبی
یا مواردی مش��ابه را داشته باش��ند باید قبل از
ورزشکردن بررس��ی ش��وند و سپس ورزش
کنند ت��ا عالوه ب��ر دریافت خ��واص و فواید
ورزش از عوارض احتمالی آن به دور باشند.

بهتری��ن اوق��ات ورزش ،پس از خ��روج غذا از
مع��ده و کاملش��دن هضم اس��ت ،ورزش کردن
بالفاصله پس از غذا مضر اس��ت ،همچنین ورزش
حین گرسنگی نیز توصیه نمیشود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر س��ید منصور
رایگانی متخصص طب فیزیکی توانبخش��ی با بیان
این مطلب اظهار داش��ت :اولین ش��رایط مناس��ب
برای ورزشکردن ،کفش مناس��ب ،لباس راحت
و محی��ط ف��ارغ از آلودگی و بهتری��ن زمان برای
ورزشکردن عصرهاس��ت .ورزشکردن باید در
دمای مناس��ب ،نه سرما و گرمای زیاد انجام پذیرد
و ب��ا در نظرگرفت��ن ای��ن ش��رایط ،ورزش اثرات
ایدهآل و خوبی خواهد داشت.
وی افزود :شروع ورزش باید با حرکات آهسته
باشد و به تدریج حرکات سختتر شود و به حدی
برسد که قوت فرد ورزشکار میتواند تحمل کند

مصرف متعادل چای و قهوه در کاهش جذب آهن برای بیماران تاالسمی موثر است
یک کارشناس بیماری های خاص اظهار داشت:
مصرف متعادل چای و قهوه در کاهش جذب آهن
برای بیماران مبتال به تاالسمی بسیار موثر است.
دکتر جواد الماس��ی در گفتگو با وب دا ،با اشاره
به اینکه تاالس��می نوع��ی بیماری ژنتیکی اس��ت،
گفت :بیماران مبتال به تاالس��می ب��ه علت دریافت
خون ه��ای مکرر ،کمبود هموگلوبین با درجاتی از
هیپوکس��ی (کمبود اکسیژن) و جذب آهن بیشتر از
مواد غذایی برای تولید س��لول ه��ای خونی ،نه تنها
دچار کمبود آهن نیستند بلکه در معرض مسمومیت
نیز قرار دارند.
وی افزود :به همین منظ��ور مصرف مواد غذایی
که میزان جذب آهن را در بدن این بیماران کاهش
می دهد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی تصریح کرد :مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین
Dش��امل زرده تخم مرغ ،لبنی��ات و ماهی که موجب
جذب کلس��یم به عنوان عامل��ی در کاهش جذب آهن
می شود نیز به بیماران مبتال به تاالسمی توصیه می شود.

این کارش��ناس بیماری های خ��اص تاکید کرد:
پرهیز از مصرف مواد غذایی غنی شده با آهن مانند
برخی از بیس��کویت ها ،ماکارونی ها و شکالت ها
و مصرف متعادل گوش��ت ،جگر و فرآورده هایی
مانند همبرگر ،سوسیس و کالباس از جمله مواردی
اس��ت که به کاهش می��زان جذب آه��ن در مورد
بیماران تاالسمی کمک بسیاری می کند.
دکتر الماسی خاطرنشان کرد :همچنین ،حبوبات،
س��ویا ،کره ،ب��ادام زمینی ،گندم ،کل��م بروکلی و
دیگر س��بزیجات برگ س��بز ،هندوانه ،کش��مش،
نخودفرنگی ،آب آلبالو ،آلو ،خرما ،انگور و نخود
نی��ز از دیگر موادی هس��تند که به عل��ت دارا بودن
آهن فراوان بایس��تی این بیم��اران در حد اعتدال از
آنها استفاده کنند.
وی یادآور ش��د :رعایت اص��ول تغذیه در مورد
مبتالیان به تاالس��می که از ابتدا ت��ا انتهای عمر با
این بیماری دس��ت و پنجه ن��رم می کنند ضرورت
بسیاری دارد.

سیب زمینی سرخ شده و خطر ابتال به سرطان پروستات

مصرف منظم غذاهای سرخ شده خطر ابتال به سرطان پروستات را افزایش میدهد.
به گزارش وبدا ،به نقل از نش��ریه ساینس دیلی ،گروهی از محققان با بررسی
 1549مرد مبتال به س��رطان پروس��تات و مقایس��ه آنها با  1492مرد سالم با همان
محدوده س��نی دریافتند مصرف زیاد غذاهای س��رخ شده مانند سیبزمینی سرخ
ش��ده ،مرغ و ماهی س��رخ ش��ده به صورت حداقل یک ب��ار در هفته خطر وقوع
س��رطان پروس��تات را افزایش میدهد.براس��اس این گزارش محقق��ان افزودند:
خوردن غذاهای س��رخ ش��ده حداقل یک ب��ار در هفته و یا بیش��تر بین  30تا 37

درصد میتواند گروه مصرف کننده را نس��بت به کسانی که کمتر از یک بار در
ماه از این غذاها استفاده میکنند در معرض وقوع این بیماری قرار دهد.
نتایج حاصل از این گزارش میافزاید :س��رخ کردن عمیق مواد غذایی میتواند
باعث تشکیل مواد س��رطانزا در غذا شود و مکانیس��مهای احتمالی این افزایش
خطر شامل این واقعیت است که روغن هنگامیکه به درجه حرارت مناسب برای
س��رخ کردن عمیق مواد غذایی برسد به طور بالقوه باعث ایجاد ترکیبات سرطان
زا در مواد غذایی میشود.
نتای��ج دیگ��ر این مطالعه افزود :بروز ترکیبات س��می ش��امل آکریل آمید (که
بر غذاهای غنی از کربوهیدرات مانند س��یبزمینی س��رخ ش��ده پیدا میش��وند)
آمینه��ای هتروس��یکلیک و هیدروکربنه��ای آروماتیک چند حلق��های (مواد
شیمیایی تشکیل شده درگوشتهایی که در دمای باال پخته میشوند) ،آلدهیدها
(ترکیبات ش��یمیایی موجود در عطرها) و آکرولئین (یک ماده ش��یمیایی موجود
در علفکشها) با اس��تفاده مجدد از روغنها و طوالنی ش��دن زمان سرخ شدن
افزایش مییابند.
ب��ه گفت��ه محققان غذاهای طبخ ش��ده در حرارت باال همچنین حاوی س��طوح
باالیی از (AGESمحصول نهایی گلیکاس��یون پیش��رفته) میباش��د که با التهاب
مزمن و استرس اکسیداتیو همراه است که به عنوان مثال میتوان بیان کرد که سینه
مرغ سرخ شده در طول زمان  20دقیقه بیش از  9برابر دارای  AGEsدرمقایسه با
سینه مرغ پخته شده به مدت  1ساعت است.

گیاهخواری خطر ابتال به
بیماریهای قلبی را کاهش میدهد

گیاهخواری میتوان��د خطر وقوع بیماریهای
قلبی را تا یک سوم کاهش دهد.
به گزارش وبدا ،به نقل از نش��ریه آمریکایی
تغذیه بالینی محققان دانش��گاه آکسفورد با انجام
تحقیقات خ��ود روی  45000فرد در انگلس��تان
و اس��کاتلند که  34درصد آنها گیاهخوار بودند
مشاهده کردند خطر بستری شدن در بیمارستان و
نیز وقوع مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی با
گیاهخواری تا  32درصد کاهش مییابد.
براساس این گزارش محققان همچنین افزودند:
گیاهخ��واران فش��ارخون و س��طوح کلس��ترول
کمتری نسبت به غیرگیاهخواران داشتهاند که به
نظر میرسد این عوامل دلیل اصلی کاهش خطر
وقوع بیماریهای قلبی بوده است.
به گفت��ه محقق��ان به ط��ور معمول ش��اخص
ت��وده بدن��ی ( )BMIو نی��ز م��وارد ابت�لا ب��ه
دیاب��ت در گیاهخ��واران مورد مطالع��ه کمتر از
غیرگیاهخ��واران بوده اس��ت که ای��ن پدیده به
عن��وان نتیج��های از رژیم غذایی آنها میباش��د
و در ص��ورت حذف اث��ر  BMIاحتمال ابتال به
بیماریهای قلب��ی درگیاهخ��واران بازهم تا 28
درصد کمتر نسبت به بقیه افراد است.
گفتنی اس��ت :یافتههای حاص��ل از این تحقیق
همچنین نش��ان میدهد ک��ه بیماریه��ای قلبی
بزرگترین عامل بروز مرگ و میر در کشورهای
توسعه یافته است چرا که به تنهایی مسئول وقوع
 6500مرگ و میر در هر سال در انگلستان است.

شیر شبانه مهم ترین عامل
پوسیدگی دندان كودكان است
یك كارش��ناس بهداشت دهان و دندان گفت:
مصرف ش��یر در هنگام ش��ب ،مه��م ترین عامل
پوسیدگی دندان های كودكان است.
دكتر عف��ت المع در گفتگو ب��ا وب دا افزود:
بیش��تر مادران در طول شب به دفعات مكرر و یا
با هر بار بیدار شدن كودك به او شیر می دهند.
وی تصریح کرد :این در حالیس��ت كه درصد
باالیی از پوس��یدگیهای دندانی كودكان ناشی
از شیر دادن به آنها در هنگام شب است.
دكتر عفت الم��ع ادامه داد :برای پیش��گیری
از پوس��یدگی دندانهای ك��ودك بعد از یك
س��الگی بایستی شیر شب به صورت كنترل شده
به او داده شود.
ای��ن كارش��ناس مس��ئول تصری��ح ك��رد:
خوراندن اندكی آب نیز پس از صرف شیر به
كودك ،در كاهش پوس��یدگی دندان های او
بسیار موثر است.

مصرف روزانه  20نخ س�یگار خطر سرطان لوزالمعده
را در مردان چند برابر افزایش می دهد؟

مصرف قلیان برابر با استعمال  45تا 70نخ سیگار است
کارش��ناس بیماریهای غیرواگیر دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی
درمانی کاش��ان گفت :مص��رف یک قلیان به م��دت  45دقیقه براب��ر با مصرف
 45تا 70نخ سیگار در عرض یک ساعت است.
مه��رداد جزای��ری در گفتگو با وب دا با اش��اره به
اینکه مق��دار نیکوتین موجود در قلیان چندین برابر
نیکوتی��ن س��یگار اس��ت ،اف��زود:
قلی��ان به خاط��ر ذغالی که در
سوختن آن به کار می رود
ح��اوی مق��دار زی��ادی از
مونوکسیدکربن می باشد.
وی تصری��ح کرد :مصرف
روزانه  20نخ س��یگار خطر سرطان
لوزالمعده در مردان  5برابر و در زنان
 6برابر افزایش می دهد.
وی گف��ت 90 :درص��د س��رطانهای
ریه و  83درصد مرگ و میر ناشی از
سرطان ریه در اثر استعمال دخانیات است.

جزای��ری ادامه داد :عامل خطر دخانیات به عنوان عامل خطر ثابت ش��ده
در ایج��اد حداقل  8نوع س��رطان از جمله دهان ،حنجره ،ری��ه ،پانکراس،
مثان��ه ،کلیه ،م��ری و معده و عامل احتمالی در س��رطان های روده بزرگ،
دهانه رحم ،س��رطان خون ،کبد ،غددفوق کلیوی ،کیسه صفرا ،حفره بینی
و سینوس ها می باشد.
کارش��ناس بیماریهای غیرواگیر دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی
درمانی کاش��ان با اش��اره به اینکه مصرف س��یگار یکی از مهمترین عوامل خطر
س��رطان ریه اس��ت ،تصریح کرد :مواجهه زودرس با دود س��یگار مخصوصاً در
کودکان و نوجوانان خطر سرطان ریه را چندین برابر افزایش میدهد.
این کارش��ناس با اش��اره به اینکه افراد س��یگاری  2برابر بیش��تر از افراد غیر
س��یگاری در خطر ابتال به س��رطان پوس��ت ق��رار دارند ،یادآور ش��د :مردان
س��یگاری  70درصد و زنان س��یگاری  40درصد احتمال بیشتری برای ابتال به
سرطان کلیه و مثانه دارند.
جزایری با بیان اینکه بیش از  4هزار ماده ش��یمیایی در دود س��یگار وجود دارد
که بیش از  40نوع آن س��رطان زا است ،اظهار داشت :مصرف تنباکو در فرمهای
جویدن��ی و مصرف پیپ نیز یک عامل خطر مهم برای س��رطان های دهان ،حلق
و مری می باشد.

الف)  6برابر
ج)  8برابر

ب)  4برابر
د)  5برابر

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 )129به س��امانه پیام
کوتاه دانشگاه به شماره  30001423تا  15فروردین ماه
 92ارسال 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  127نشريه حیات:

نرگس غالمحسینی -بیمارستان شهید بهشتی

ایران دارای رتبه چهارم در تولید علوم ناباروری است
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
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سومین جلسه هیأت امناء دانشگاه
علوم پزشکی کاشان برگزار شد

س��ومین جلس��ه هی��ات امن��ا دانش��گاه علوم
پزشکی کاش��ان در سال جاری روز شنبه مورخ
 91/11/14در تهران برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،این جلس��ه ب��ا حضور
دکتر حسن امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع،
ش��وراها و هی��ات امن��اء دانش��گاههای علوم
پزش��کی ،دکتر اعرابی رئیس دانشگاه ،اعضاء
هیأت امن��اء و نمایندگان معاونت های وزارت
متبوع تش��کیل گردید.این گزارش حاکیست،
بررس��ی گزارش حسابرس��ی س��ال  90دانشگاه
محور اصلی این جلسه بود.
شایان ذکر است همچنین در ادامه 10 ،دستور
کار مشترک و پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

صدورمجوز راه اندازی رشته کارشناسی
ارشد فیزیک پزشکی در دانشگاه

سرپرس��ت وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کی طی نامه ای به رئیس دانشگاه
علوم پزش��کی کاش��ان مجوز راه اندازی رشته
کارشناس��ی ارش��د فیزی��ک پزش��کی در ای��ن
دانشگاه را صادر کرد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،ب��ه اس��تناد رای صادره
در دویس��ت و بیس��ت و یکمین جلس��ه شورای
گس��ترش دانش��گاههای علوم پزش��کی مورخ
 ،91/10/20با راه اندازی رش��ته فیزیک پزشکی
مقطع کارشناس��ی ارش��د ناپیوس��ته ب��ا ظرفیت
پذیرش  4دانش��جو برای یک دوره در دانشگاه
موافقت به عمل آمد.

برگزاری جلسه شورای اداری استان
جلسه شورای اداری استان با حضور استاندار،
معاونین اس��تاندار ،جمع��ی از نمایندگان مردم
اس��تان در مجل��س ش��ورای اس�لامی ،رئیس
دانشگاه ،مدیران دس��تگاه های اجرائی استان،
فرمان��داران ،جمع��ی از فرمانده��ان نظام��ی،
انتظامی و شهرداران صبح روز پنج شنبه مورخ
 91/11/5در مح��ل س��الن اجتماع��ات زندان
مرکزی اصفهان برگزار شد.

برگزاری یکصد و بیست و پنجمین

نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان

فروش ذخایری
چون معادن
و نفت افتخار
نیست بلکه
آنچه ارزشمند
است صادرات
دستاوردهای
مغزها است
که توسط
دانشمندان
محقق میشود.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزش��کی گفت :ایران دارای رتبه چهارم
منطقه در تولید علوم ناباروری و باروری است.
به گ��زارش وب دا ،دکتر مصطفی قانعی در آیین
تقدیر از پژوهش��گران برتر دانش��گاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان ،وجود مراکز
باروری و ناباروری به ویژه مرکز رویان را از عوامل
این موفقیت ذکر کرد.
وی همچنین از تولید  30درصد علم کشور توسط
دانش��گاههای علوم پزشکی خبر داد و اظهار داشت:
 50دانشگاه علوم پزشکی کشور با داشتن پنج درصد
دانش��جو از مجموع  2500دانشگاه و موسسات عالی
کشور ،تولید کننده این میزان است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ای��ران در تولی��د علم در

حوزه پزش��کی ،رتبه هیجدهم جهانی و دوم منطقه
خاورمیانه را دارا می باش��د ،ادامه داد :دستاوردهای
موج��ود در حالی به دس��ت آمده ک��ه تنها حداکثر
ت علمی این دانش��گاهها به
 40درصد از اعضاء هیا 
پژوهش و تحقیق می پردازند.
وی علم و فناوری را زمینه س��از توسعه و پیشرفت
کش��ور عنوان و تصریح کرد:فروش ذخایری چون
مع��ادن و نفت افتخار نیس��ت بلکه آنچه ارزش��مند
اس��ت صادرات دستاوردهای مغزها است که توسط
دانشمندان محقق میشود.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی با اشاره به افزایش  50درصدی
مق��االت تولید ش��ده در ح��وزه پزش��کی از لحاظ
کمیت تاکید کرد :تاسیس شرکت های دانش بنیان

و تبدیل این علوم به فناوری ،صنعت و تجارت زمینه
س��از پیشرفت و توسعه کشور در عرصه های جهانی
است.
دکتر قانعی ،صدور مجوز تأس��یس ش��رکت های
دانشبنی��ان خصوصی ،راه اندازی صندوق نوآوری
و ش��کوفایی و معافیتهای مالیات��ی و گمرکی این
ش��رکتها را از جمله اقدامات ص��ورت گرفته در
این راستا عنوان کرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در این
آیین ضمن عرض خیر مقدم به همه مدعوین گفت:
رش��د و ترقی امروزه دانش��گاه مره��ون تالش های
اعضاء هیات علمی و پژوهشگران است.
دکتر اعرابی افزود :قرار گرفتن جمهوری اسالمی
ای��ران در رتبه های برتر علم��ی منطقه ای و جهانی

همراه با جهش های چش��مگیر در س��ال های اخیر،
نوید آینده روشنی را برای پیشرفت کشور می دهد.
وی ،تاس��یس دو مرکز تحقیقات��ی و اقدام جهت
اخذ مج��وز مراکز تحقیقاتی تخصص��ی دیگر را از
اقدام��ات اخیر این دانش��گاه عنوان ک��رد و تصریح
کرد :دانش��گاه های علوم پزش��کی در کنار افزایش
امیدوار کننده مقاطع تحصیالت تکمیلی و گسترش
کمی پژوهش های حوزه س�لامت ،نیازمند حمایتها
و تجهیزات الزم برای فتح قله های پیش��رفت در این
حوزه تاثیرگذار جهانی است.
وی اظهار امیدواری کرد :انعقاد قرارداد با دانشگاه
کاشان و ش��رکت باریج اسانس در خصوص انجام
تحقیقات مش��ترک باعث رشد و ترقی علم و تولید
محصوالت شود.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
نیز در این جلس��ه با اش��اره به فرمای��ش مقام معظم
رهب��ری مدظل��ه العالی» باید با جدی��ت و صمیمیت
به روند علمی کش��ور ش��تاب دهیم» گفت :از 102
طرح مصوب س��ال  73 ، 1390ط��رح ( 70درصد)
در راس��تای اولویت های پژوهش��ی این دانشگاه در
عرصه علوم پزشکی طراحی و اجرا شده است.
دکتر غالمعلی حمیدی با اش��اره به افزایش تعداد
مقاالت چاپ شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در
مجالت داخلی و خارجی در سال گذشته افزود :در
 9ماه نخست سال جاری  108طرح تحقیقاتی علمی
و پژوهشی در این دانشگاه به تصویب رسیده است.
مع��اون پژوهش��ی دانش��گاه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه
تع��داد مقاالت ایندکس س��طح ی��ک و دو (ISIو
 )Pubmedدر س��ال گذشته  69مورد بوده است،
اظهار داش��ت :تع��داد این مقاالت در نه ماهه س��ال
ج��اری  42مورد می باش��د.گفتنی اس��ت در پایان
این آیین از پژوهش��گران و مولفان برتر حوزه علوم
پزش��کی شهرس��تان کاش��ان با حضور معاون وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تقدیر شد.

جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد
جلس��ه هم اندیش��ی اعض��ای هی��ات علمی
دانش��گاه با حضور حجت االسالم و المسلمین
حمی��د روحانی م��ورخ بزرگ تاری��خ انقالب
اس�لامی در س��الن دکتر محمد قریب دانشگاه
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،حجت االس�لام حمید
روحانی در این جلس��ه با اشاره به فرمایش امام
خمینی (ره) « اگر می خواهیم ایران از استعمار
خارج شود باید این خاندان پهلوی را از قدرت
به زیر آوریم» اظهار داشت 16 :مهر  1341روز
آغاز نهضت امام خمینی بود.
وی گف��ت :ام��ام راح��ل معتقد ب��ود قدرت
م��ردم از قدرت بمب برای مبارزه با دش��منان و
استعمارگران قوی تر است.
حجت االس�لام و المس��لمین روحانی ،خود
س��ازی ،پرهی��زکاری و ت��وکل به خ��دا را از
ویژگ��ی های ب��ارز امام ذک��ر و تصریح کرد:
همین توس��ل و توکل به خ��دا نقش مهمی در
پیروزی انقالب داشت.

حجت االس�لام حمی��د روحانی با اش��اره به
فرمای��ش تاریخی امام (ره) «آمریکا هیچ غلطی
نمی تواند بکند» اذعان داشت :امام خمینی(ره)
قدرت مادی را عامل موفقیت نمی دانست.

حج��ت االس�لام و المس��لمین روحانی،
ایمان را س�لاح ملت ای��ران معرفی کرد و
یادآور ش��د :آمریکا به دنبال این می باشد
تا مردم این س�لاح را از دس��ت بدهند که

آمریکا به دنبال
این می باشد
تا مردم این
سالح را از
دست بدهند که
انشاءا ...این
آرزو را به گور
خواهد برد.

انشاءا ...این آرزو را به گور خواهد برد.
م��ورخ ب��زرگ تاریخ انقالب اس�لامی
ایران با تاکید به اینکه امام از همان شروع
نهض��ت آزادی ه��دف بران��دازی رژیم
پهلوی را داش��ت ،ادامه داد :امام با جنبش
مس��لحانه مخالف ب��ود و از آن خودداری
می کرد.
حجت االس�لام و المسلمین روحانی در پایان
دالی��ل ام��ام راح��ل در خ��ودداری از جنبش
مسلحانه را به شرح ذیل برشمرد:
• با از میان برداش��تن ی��ک مهره ،مهره ای
دیگر و چه بس��ا بدتر از ف��رد قبلی جایگزین
خواهد شد.
• ب��ا فعالی��ت مس��لحانه جهانیان ام��ام (ره)
و نهض��ت مق��دس او را تروریس��ت خطاب
خواهند کرد.
• برای پیشبرد هدف نیازی به این کار نمی دید.
گفتنی اس��ت این نشست با پرس��ش و پاسخ
پایان پذیرفت.

مردم با بصیرت ایران اسالمی ،حماسه ماندگار دیگری راخلق کردند
رئیس دانش��گاه تصریح کرد :دشمنان و معاندین
انقالب بایستی بفهمند که مردم ایران در هر شرایطی
ک��ه قرار بگیرند ،از حرکت خود به س��وی قله های
افتخ��ار و آرمان ه��ای امام راحل و ش��هدا منحرف
نخواهند شد.
گفتن��ی اس��ت دانش��گاهیان علوم پزش��کی نیز با
حضور حماس��ی و گس��ترده خود در راهپیمایی 22
بهمن به دنیا ثابت کردند که تهدید ،تطمیع ،تحریم،
جن��گ و تروره��ای ناجوانمردانه در ع��زم و اراده
مصمم آنها هیچ تاثیری ندارد.
ش��ایان ذکر اس��ت جامعه پزش��کی کاش��ان با
برپایی ایستگاه س�لامت به همشهریان عزیز ارائه
خدمت کردند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت :مردم
با بصیرت و دشمن ش��ناس ایران اسالمی در یوم ا...
 22بهمن ضمن به نمایش گذاش��تن اوج حمایت از
نظام اسالمی یادگار ماندگار دیگری را خلق کردند.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی اظهار داش��ت :سی و
چهار سال از کاشت و آبیاری نهال انقالب می گذرد و
در تمام این سالها فرزندان این مرز و بوم برای تنومندی
و اقتدار آن ،با تمامی مشکالت و سختی ها جنگیده اند.
وی افزود :اس��تکبار جهانی از ه��زاران توطئه و ترفند
برای ایجاد شکاف بین مردم و والیت استفاده می کند.
وی گفت :با این وجود ،تمام جهانیان مش��اهده کردند
که ملت ایران برای استحکام بخشی به ارکان نظام مقدس
جمهوری اسالمی از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.

برای نخستین بار در کاشان عمل جراحی خارج کردن تومور از قلب بیمار انجام شد
یکصد و بیس��ت و پنجمین نشس��ت شورای
برنامه ریزی و توس��عه استان با حضور استاندار،
رئی��س دانش��گاه و کلیه اعضا صبح روز ش��نبه
مورخ  91/11/7تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در این جلس��ه پیرامون
مصوب��ات کارگروه تخصصی ام��ور زیربنایی
و شهرس��ازی و وظای��ف و اقدام��ات صندوق
توس��عه ملی در خصوص اعطای تس��هیالت به
بنگاههای اقتصادی بحث و بررسی به عمل آمد
و تصمیماتی اتخاذ شد.

دکت��ر محمد ص��ادق پور عباس��ی گف��ت :برای
نخس��تین بار ،عمل خارج کردن تومور از قلب بیمار
در مرکز فوق تخصصی قلب و عروق امام علی (ع)
کاشان با موفقیت انجام شد.
به گزارش وب دا ،رئیس بخش جراحی قلب مرکز
ف��وق تخصصی قلب و عروق ام��ام علی (ع) مجتمع
بیمارس��تانی ش��هید بهشتی کاش��ان افزود :جوان 29
س��اله ای که به علت تنگی نفس به اورژانس مجتمع
بیمارستانی شهید بهش��تی کاشان مراجعه نموده،پس
از تشخیص قطعی کاردیولوژی به سرویس جراحی
قلب ارجاع شد.

دکتر پورعباسی با اش��اره به اینکه این بیمار سابقه
جراحی تومور بدخیم قفسه سینه ،کموتراپی (شیمی
درمانی) و رادیوتراپی داش��ته است ،تصریح کرد :به
علت وجود توده بزرگی در دهلیز چپ که از ورید های
ریوی چپ منش��اء گرفته بود تحت جراحی قلب باز
قرارگرف��ت.وی ،ابعاد توده را حدود  10*7س��انتی
متر عنوان کرد که س��بب تنگی ش��دید و نارس��ایی
میترال بیمار شده بود.
رئی��س بخش جراحی قلب مرکز فوق تخصصی قلب و
عروق امام علی (ع) یادآور ش��د :با توجه به اینکه تومور
در ناحیه پش��ت قلب و در داخل دهلیز چپ قرار داشت با

بازکردن دهلیز راس��ت و برداشتن تیغه بین دو دهلیز وارد
دهلیز چپ شده و تومور بهطور کامل از قلب بیمار خارج
ش��د.وی اظهار داشت :سپس قس��متهایی از قلب که به
علت چس��بندگی به تومور برداشته شده ،با قسمتهایی از
بافت پریکارد که دور قلب را احاطه کرده بود ،ترمیم شد.
وی ادامه داد :اکن��ون بیمار پس از عمل جراحی،
بدون هیچگون��ه عارضهای از دس��تگاه قلبی ریوی
خارج ش��ده و پس از انتقال به بخ��ش مراقبتهای
ویژه در شرایط کام ً
ال مساعدی به سر می برد.
گفتنی است مرکز قلب امام علی (ع) این بیمارستان
با جدیدترین تجهیزات استاندارد و به روز دنیا و تیم

مجرب و با س��ابقه جراحی در  30بهمن ماه  1389با
حضور وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی راه
اندازی ش��د و اولین عمل جراحی قلب باز در اسفند
 1389انج��ام و پس ازحضور دکتر پورعباس��ی در
تیرماه سال  1390فعالیت مستمر خود را آغاز کرد.
این مرکز با ش��بانه روزی ش��دن خ��ود آمادگی
کام��ل در پذی��رش بیماران از اس��تانهای همجوار و
شهرستانهای آران و بیدگل ،اردستان ،نطنز ،بادرود،
دلیج��ان و محالت را دارد و بیش از 400عمل موفق
جراح��ی قلب باز از زمان راه اندازی مرکز قلب امام
علی (ع) طی دو سال گذشته ،انجام شده است.

