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ارتقای سالمت با مشارکت
مردم و دستگاه های اجرایی
امکان پذیر است
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با همکاری یونیسف و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

اجرای طرح پایلوت ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان در کاشان
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آیین جشن
بانوی مهر در دانشگاه
برگزار شد
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دانشجویان دانشگاه
در مناطق عملیاتی
میهمان شهدا بودند
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اجرای طرح ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در کاشان

تاثیر انکار ناپذیر فناوری اطالعات در چرخه فعالیت سازمان ها

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از اجرای طرح ملی تکمیلی فلج اطفال (ماپینگ آپ) در سال جاری در
کاشان خبر داد.دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با وب دا ،اظهار اشت :این طرح جهت کودکان زیر پنج سال اتباع
خارجی در منطقه تحت پوشش این دانشگاه (شهرستان های کاشان و آران وبیدگل) اجرا می شود.
وی ،زمان اجرای این طرح را ش��امل دو نوبت ،نوبت اول در  30فروردین تا دوم اردیبهش��ت و نوبت دوم :سوم لغایت
هفتم خردادماه سال جاری عنوان کرد و گفت :گروه هدف این طرح شامل متولدین اتباع خارجی از  30فروردین 1388
تا هفتم خرداد ماه  1393اس��ت.معاون بهداش��تی دانشگاه ،با اش��اره به اجرای این طرح ملی با مشارکت  80تیم بهداشتی
متش��کل از پرسنل بهداشتی درمانی و رابطین بهداش��تی دانشگاه افزود :بیش از  4800کودک زیر پنج سال در این طرح
علیه بیماری فلج اطفال در دو شهرس��تان کاش��ان و آران و بیدگل واکسینه می شوند.وی ،با بیان اینکه بیماری فلج اطفال
مسری می باشد که کشور جمهوری اسالمی ایران در آستانه ریشه کنی آن است ،تصریح کرد :اما
یکی از بیمار ی های ّ
وجود این بیماری در کشور های همسایه ایران (افغانستان و پاکستان) و همچنین بروز موارد جدید این بیماری در کشور
سوریه و عراق ،خطر روز افزون ورود ویروس را به کشور ایران افزایش داده است.
دکتر مروجی ،لزوم حفظ پوش��ش واکسیناس��یون متداول ،تشدید برنامه های مراقبتی و اجرای موفق طرح ایمن سازی
تکمیلی فلج اطفال را از راهکار های اصلی مقابله با این بیماری عنوان کرد.
معاون بهداش��تی دانشگاه تاکید کرد :براساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی ،ضروری است برای اطمینان یافتن
از عدم ورود و چرخش ویروس وحش��ی فلج اطفال عملیات ایمن س��ازی تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال به ویژه جهت
کودکان زیر  5سال اتباع خارجی انجام شود.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان گفت :در محیط متغیر و رقابتی امروزی،
فناوری اطالعات در فعالیت سازمان ها بسیار موثر است.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی در جمع کارشناس��ان ITدانش��گاه ضم��ن تقدیر از زحمات
و موفقی��ت های این حوزه طی چند س��ال اخیر افزود :فناوری اطالعات و ارتباط��ات در دنیای امروز یکی از
مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به شمار می آید.
وی ،حوزه فن آوری اطالعات دانشگاه را یکی از نقاط قوت مجموعه دانشگاه دانست و تصریح کرد :به روز
بودن ،وجود زیرساخت های مناسب و مدیریت صحیح از مهم ترین ویژگی های این حوزه است.
دکتر اعرابی ،با اش��اره به اینکه نباید به رتبه های کس��ب ش��ده بس��نده و بر لزوم برنامه ریزی جهت کس��ب
افتخارات بیشتر در سالهای آتی تأکید کرد و ادامه داد :استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل این مجموعه می
تواند موجبات رشد و پیشرفت دانشگاه را فراهم کند.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه نیز در این جلسه ،نقش و جایگاه فناوری اطالعات در سازمان ها را
پررنگ دانست و اظهار داشت :وجود و به روز بودن این حوزه یک ابزار ضروری هر ارگان می باشد.
دکتر مهرداد فرزندی پور ،خدمات ارائه ش��ده توس��ط مرکز آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه و همچنین
حوزه ITدر کلیه واحدهای تابعه دانشگاه را بسیار رضایتمند توصیف کرد.
گفتنی است ارائه گزارش از وضعیت موجود و عملکرد چند سال اخیر حوزه ITدانشگاه توسط مدیر مرکز
آمار و فن آوری اطالعات و اهدای لوح تقدیر به کارشناسان این حوزه از دیگر برنامه های این نشست بود.

سیاست های ابالغی سالمت فرصت مغتنمی برای تحول بنیادی در نظام سالمت

خودآگاهی اولین گام برای رسیدن به خودمراقبتی

رئی��س دانش��گاه
علوم پزشکی کاشان
گفت :سیاست های
ابالغی از سوی رهبر
انق�لاب اس�لامی
(مدظله العالی) زمینه
س��از دس��ت یاب��ی
آح��اد م��ردم ب��ه
خدم��ات س�لامت
است.
دکتر محمد حسین
اعراب��ی در گفتگو با وب دا ،با اش��اره به اینکه این
ابالغیه نش��ان از توجهات و عنایات ایش��ان به حوزه
مهم و کلیدی س�لامت افراد جامعه میباش��د ،افزود:
ابالغ سیاستهای کلی سالمت ا الگویی است که می
تواند منجر به اقدامی بنیادین در عرصه بهداش��ت و
سالمت شود و جامعه دانش��گاهی علوم پزشکی در
اجرای این سیاس��ت ها از هیچ کوشش��ی فروگذار
نخواهد بود.
دکتر اعرابی ،با اش��اره به ابالغ سیاست های کلی
س�لامت برای اولین بار در طول تاریخ ایران توسط
باالترین مقام مدیریتی کشور ،اظهار امیدواری کرد:
اجرای آن موجب حل مشکالت این حوزه شود.
وی افزود :سیاس��ت های ابالغ��ی در حوزه نظام

صفحه 4

سالمت بر رفع نقاط
ضعف کنونی تاکید
دارد که امید است با
عملیاتی ک��ردن این
سیاس��ت ها کش��ور
ب��ه برنامه های س��ند
چش��م انداز توس��عه
در حوزه بهداشت و
درمان دست یابد.
رئی��س دانش��گاه
عل��وم پزش��کی و
خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان ،ضمن اشاره به
جامعیت این سیاس��ت ها یادآور ش��د :سیاست های
ابالغ��ی تحقق عدالت در س�لامت در تمام زمینه ها
را فراهم می کند و بایس��تی بخش بهداشت و درمان
همراه با تعامل ارگان ها و دستگاه های اجرایی مسئول
در این راستا با انجام سیاست گذاری ،برنامه ریزی،
هماهنگی و نظارت فعال شوند.
وی ،با بیان وظیفه و رسالت سنگین جامعه پزشکی
با توجه به ابالغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
تصری��ح کرد :اجرای این سیاس��ت ها با همکاری و
مش��ارکت همه دس��تگاه های اجرایی مرتبط امکان
پذیر است و ارتقای س�لامت را در کشور به همراه
خواهد داشت.

رئی��س دانش��گاه
عل��وم پزش��کی
کاش��ان گف��ت:
خودآگاه��ی اولی��ن
گام برای رس��یدن به
خودمراقبتی است.
به گزارش وب دا،
دکتر محمد حس��ین
اعراب��ی در جلس��ه
اداری
ش��ورای
شهرس��تان کاشان با
اش��اره به آغاز هفته س�لامت از  18فروردین (هفتم
آوریل) و روز جهانی بهداش��ت افزود :شعار امسال
این هفته در ایران «یک عمر سالمت با خود مراقبتی
است» نامگذاری شده است.وی ،برنامه ریزی را اولین
گام در خ��ود مراقبتی و اولین ق��دم در برنامه ریزی
را خودآگاهی ،دانش و تغییر نگرش دانست.
وی ،خودمراقبتی را افزایش دانش ،مهارت و توان
فرد در راس��تای ارتقای س�لامتی عن��وان و تصریح
کرد :خودمراقبتی گام اول سالمت است و 85 – 65
درصد از مراقبت هایی که به سالمت افراد منجر می
شود محصول همین خودمراقبتی است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان ،با تاکید
بر گس��ترش این مراقبت در جامعه به ویژه در بین

فرزن��دان ،خانواده،
دوستان ،همسایگان
و همشهریان یادآور
ش��د :متاس��فانه
خودمراقبت��ی در
افراد بدلیل اش��تغال
ب��ه ام��ور زندگ��ی
مغفول مانده است.
به گفته وی ،تاثیر
خودمراقبت��ی در
کاه��ش مراجعه به
پزش��کان عمومی تا  40درصد و پزشکان متخصص
 17درص��د ،کاه��ش پذی��رش در اورژان��س تا 50
درصد و بس��تری شدن نیز تا  50درصد است و یکی
از جنبه های مهم مدیریت استرس است.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کاشان 99 ،درصد
درمان را با خود بیمار و از طریق خودمراقبتی یادآور
شد و گفت :خود مراقبتی جنبه های جسمی ،روانی،
عاطفی ،معنوی و اجتماعی دارد.
وی اظهار داش��ت :یافته های پژوهش��ی نشان داده
اس��ت خود مراقبتی در بیماری ه��ای مزمن به ویژه
دیابت و پرفشاری مراجعه به مراکز درمانی و تحمیل
هزینه های درمان را کاهش می دهد.
ادامه در صفحه2

مقام آوران قرآنی دانش��گاه در هفدهمین جشنواره
قرآنی اس��اتید و کارکنان وزارت بهداشت با حضور
نماینده محترم ولی فقیه در کاشان تقدیر شدند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،نماینده محترم ول��ی فقیه در
کاش��ان در این نشس��ت گفت :پی��روی از دین مبین
اس�لام ،فهم دقیق ق��رآن و انس عالمانه ن��ه عامیانه با
قرآن و معارف آن تنها راه نجات انسان ها است.
آیت اهلل عبدالنبی نمازی امام جمعه کاش��ان ضمن
تبریک موفقیت های قرآنی به کارکنان و مس��ئولین
دانش��گاه اظهار داشتند :عملکرد کس��انی که امروز
مدعی حقوق بش��ر هستند و سیاست حاکمیت بر دنیا
را دنبال می کنند بیانگر این اس��ت که بشر قبل از این
که نیازی به پیش��رفت های علوم مادی داش��ته باش��د
نیازمند به مسلح شدن در علوم آسمانی است.
ایش��ان فرمودند :هرچه به پای��ان تاریخ نزدیک می
شویم نیاز بش��ر به علم ،آن هم نه علوم مادی بلکه به
علوم آس��مانی و مسلح ش��دن جامعه بشری به سالح
معرفت اهلل بیشتر احس��اس می شود چون علم منهای
معرفت پاسخگو نیست و آنچه باعث تعالی و تکامل
بشر می شود شناخت خداوند متعال است.
آیت اهلل نمازی ،جهل را دش��من بشریت و علم را
باعث پیشرفت و تعالی بشریت دانست و ادامه دادند:
هر علمی باعث رش��د و تعالی انس��ان ها نیست و تنها
علمی نجات بخش انس��ان ها است که از انسان فرشته
بس��ازد نه حی��وان درنده که هرچه جلوت��ر می رویم
جنایات ،س��تم ها ،ظلم ها ،کشتارها و براندازی های
نسل بشر لحظه به لحظه در حال افزایش است.
ایش��ان یادآورش��دند :ام��روز م��ا در ی��ک فضا و
عرصه جه��اد جهانی قرارگرفته ایم که باید جوانان و
دانش��جویان را به علومی مس��لح کنیم که پاسخگوی
همه نیازها و جوانب بش��ر اعم از مادی و معنوی باشد
و این بدون معرفت شناس��ی و بدون مس��لح شدن به
دانش خداشناسی امکان ندارد.
به گفته ایشان ،بش��ر زمانی به کمال خواهد رسید
که آفریدگار و اس��رار هس��تی را بشناس��د و متوجه
باش��د که برای چه آمده اس��ت؟ چه کاره است؟ از
کجا آمده است؟ در چه موقفی قرارگرفته است؟ و
کمال سعادت او در چیست؟.
عضو مجلس خبرگان رهبری ،ریشه همه جنایاتها
ب به دنیا دانس��تند و گفتند:
دنیا را در جاه طلبی و ُح ّ
تمام��ی بالیا و جنایات ام��روز جهانی به دلیل بیگانه
شدن انسان به خالق هستی است اما انسانی که موحد
و عارف باش��د هیچگاه مجذوب جاذبه های کاذب
دنیا نمی شود.
ادامه در صفحه 2
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معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگی:
محمد رزاقی نشلجی
تاريخ تولد1335 :
شغل مورد تصدی:
نگهبانی
تحصيالت :ابتدایی
مدت خدمت
درجبهه 21 :ماه
نوع ایثارگری :
جانباز  50درصد
خاطرات:
بعد از گذش��ت یک شب س��خت در حالیکه آتش
دش��من خیلی ش��دید بود  .توپ ها را جهت ش��لیک
آماده کردی��م تا جواب توپ های عراق��ی را بدهیم،
گلوله توپ گیر کرد ،در حال آزاد کردن گلوله شدم
که ب��ا اصابت راکت مواج��ه و از ناحیه کمر مجروح
شدم و در حالیکه دالدال حرکت می کردم ،خود را به
آمبوالنس رساندم و به بیمارستان لشکر امام حسین (ع)
منتقل ش��دم ،بعلت کمب��ود جا م��را نپذیرفتند ،یکی
از رزمندگان اهل کاش��ان مس��تقر در آن بیمارس��تان
خواس��ت مرا پیاده کند که من حاضر نش��دم (به علت
کمبود جا) و به بیمارس��تان نجف اشرف انتقال یافتم .
در همی��ن حین صدای مهیبی به گوش رس��ید که بعد
از پرس و جو متوجه ش��دیم که بیمارس��تان لشکر امام
حسین (ع) مورد حمله هوایی قرار گرفتند.
ادامه از صفحه1

خودآگاهی اولین گام برای رسیدن
به خودمراقبتی
دکت��ر اعراب��ی ،مخاطبان خ��ود مراقبتی را
همه م��ردم جامعه عنوان کرد و گفت :وزارت
بهداش��ت مخاطب اصلی خودمراقبتی را قشر
نوج��وان و جوان معرفی کرده اس��ت چرا که
س�لامت این نس��ل س�لامت آین��ده جامعه را
تامین می کند.
وی ،هم��کاری و رس��الت تمام��ی مس��ئوالن
ادارات شهرس��تان در راس��تای ایج��اد م��وج
و حرک��ت جدی��د در سیاس��ت گ��ذاری های
س�لامت ،تش��کیل کمیت��ه تدوین چش��م انداز
س�لامت ،تدوین برنامه اس��تراتژی ( 5 -3سال)
فرهنگ سازی س�لامت ،توجه مسئولین ادارات
به موض��وع خودمراقبتی ،برنام��ه ریزی و ایجاد
انگیزه خودمراقبتی برای افراد از طریق آموزش
خودمراقبت��ی و تغی��ر نگ��رش در ای��ن زمینه و
تشکیل جلسات هم اندیش��ی و جلب مشارکت
در این زمینه را ضروری دانست.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت تش��کیل کمیته ای
جهت همکاری دس��تگاه های زیربط شهرستان
در راستای تحقق هر چه بهتر شعار هفته سالمت
یکی از مصوبات این نشست در حوزه بهداشت
و درمان بود.
گفتن��ی اس��ت این جلس��ه با حض��ور نماینده
محت��رم ولی فقیه در کاش��ان ،نماین��ده مردم در
مجلس شورای اس�لامی ،فرماندار و مسئولین و
روسای ادارات شهرستان کاشان تشکیل شد.

بیش از سه هزار بیمار در مراکز
بهداشتی درمانی کاشان
و آران و بیدگل درمان شدند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مراجعه
بی��ش از س��ه ه��زار بیم��ار در مراکز بهداش��تی،
درمان��ی حوزه معاونت بهداش��تی در کاش��ان و
آران و بیدگل از  29اسفند سال گذشته تا چهارم
فروردین امسال خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی
افزود 1589 :بیمار از این تعداد به مراکز بهداشتی،
درمانی کاشان و حدود  777نفر به مراکز درمانی
آران و بیدگل مراجعه کرده اند.
وی ،انجام تزریقات ،پانسمان ،بخیه و نوار قلب
را از جمله خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده به
بیماران و مس��افران نوروزی عنوان کرد و اظهار
داش��ت :همچنین  56م��ورد غربالگری تیروئید و
 156مورد انجام واکسیناسیون کودکان ،هاری و
حیوان گزیدگی ارائه شده است.
دکتر اعرابی ،ضمن اشاره به تشکیل کمیته های
بیم��اری های واگی��ردار ،مبارزه ب��ا بیماری های
هاری و گزیدگی ،زنجیره س��رد واکسیناسیون و
گروه واکنش س��ریع در تعطیالت نوروز تصریح
کرد :در روس��تاهای کاش��ان نیز مراکز درمانی و
تیم های س�لامت به ص��ورت فع��ال در این ایام
حضور دارند.
رئیس دانش��گاه تاکی��د کرد :در ای��ن ایام ،دو
مرکز بهداش��تی درمانی شبانه روزی ،شش مرکز
با دو شیفت کاری و  9مرکز با یک شیفت کاری
فعال هستند.

شماره .142فروردین 1393
ادامه از صفحه1

مقام آوران قرآنی دانشگاه تقدیر شدند

باید از مسائل کوچک
خارج شده و بزرگ
فکر کنیم و جهانی
بیاندیشیم و یقین
داشته باشیم که آینده
غرب و اروپا و جهان
از آن اسالم است.

ایشان اظهار داش��تند :جمهوری اسالمی امروز به
عن��وان الگوی جهانی قرارگرفته اس��ت که آرزو و
همه آرمان آنها دس��تیابی به نظامی مبتنی بر طهارت
و پاکی و تقوا و توحید اس��ت و م��ا امروز به عنوان
الگوی آنان باید پاسخگوی آنها باشیم.
به گفته عض��و خبرگان رهب��ری ،جوانان را باید
ب��ه معرفت تجهیز نم��وده تا به حقایق بیاندیش��ند و
مج��ذوب جاذبه های فریبنده دنیا و گرفتار دام های
دنیوی نش��وند و تح��ت تاثیر اینترن��ت و فیلم های
هالی��وودی که آمریکایی ها ب��رای دنیا برنامه ریزی
کرده اند نشوند.
آیت اهلل نمازی ،با اشاره به این که آمریکا امروز
ب��ا فیل��م های هالیوودی دنیا را به س��مت و س��وی
اهداف خودش��ان نزدیک می کند ،تصریح کردند:
در چنین عرصه ای رسالت سنگینی را برعهده داریم
تا جامعه را به س��مت و سوی ظهور امام زمان (عج)
هدایت کنی��م و در این راه نیاز اس��ت تا خود را به
دانش و معرفت ظهور مجهز کنیم و کارهای بیهوده

دنیا ما را مشغول نکند.
نماینده محترم ولی فقیه در کاش��ان تاکید کردند:
باید از مس��ائل کوچک خارج ش��ده و بزرگ فکر
کنیم و جهانی بیاندیش��یم و یقین داش��ته باش��یم که
آینده غرب و اروپا و جهان از آن اسالم است.
رئیس دانشگاه نیز در ابتدای این مراسم ،با اشاره به
نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله
العال��ی) با عنوان»اقتص��اد و فرهنگ ب��ا عزم ملی و
مدیریت جهادی» بر عمل به فرمایش ایش��ان به ویژه
توجه به مقوله فرهنگ تاکید کرد.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ،با بی��ان اینکه توجه
ب��ه مقوله ق��رآن در زندگ��ی راهنما و گرهگش��ای
بسیاری از امور است ،گفت :دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان طی سه سال متوالی موفق به کسب مقام اول
مسابقات قرآنی کش��ور در میان دانشگاه های علوم
پزشکی کشور شده است.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه ،نیز در این
نشس��ت ،گزارش��ی از عملکرد فعالیت های قرآنی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان را ارائه داد.
دکتر طاه��ره مازوچی ،با تاکید بر ترویج فرهنگ
قرآنی در میان جوانان و دانش��جویان گفت :ترویج
مفاهی��م قرآن��ی در میان قش��ر جوان کش��ور ،س�� ّد
محکمی در برابر بسیاری از مشکالت پیش رو است.
وی خاطرنشان کرد :این دانشگاه با الگو قرار دادن
قرآن در امور فرهنگی موفق به کس��ب عناوین برتر
در مسابقات کشوری شده است.
مع��اون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه ،برگزاری
دورههای روخوانی و تجوید ،مفاهیم قرآنی و طرح
حفظ قرآن کریم با حضور کارمندان و دانش��جویان
را از مهمتری��ن طرحهای قرآنی دانش��گاه برش��مرد
و تصری��ح ک��رد :به منظ��ور ارزیابی س��طح قرآنی
دانش��جویان هر س��اله از دانش��جویان جدیدالورود
ارزیابی قرآنی صورت میگیرد.
دکت��ر مازوچی یادآور ش��د :ثبتن��ام نوزدهمین
جشنواره قرآنی دانش��گاههای علوم پزشکی کشور
آغاز شده که تاکنون دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه نخست بیش��ترین ثبتنامی اعضای هیئت علمی
دانش��گاههای پزشکی کش��ور را به خود اختصاص
داده است.
این گ��زارش حاکیس��ت در پایان این مراس��م از
مقام آوران قرآنی دانش��گاه در هفدهمین جشنواره
قرآنی اساتید و کارکنان وزارت بهداشت با حضور
آی��تاهلل عبدالنبی نم��ازی نماینده ولیفقی��ه و امام
جمعه کاشان تجلیل شد.شایان ذکر است پس از پایان
برنامه ،مراس��م نماز جماعت در محل مسجد دانشگاه
به امامت حضرت آیت اهلل نمازی برگزار شد.
گفتن��ی اس��ت ای��ن مراس��م ب��ه هم��ت معاونت
دانشجویی فرهنگی دانش��گاه در سالن دکتر محمد
قریب دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.

ارتقای سالمت با مشارکت و هماهنگی مردم و دستگاه های اجرایی امکان پذیر است
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان گفت:
ارتقای س�لامت جامع��ه با مش��ارکت و هماهنگی
م��ردم و دس��تگاه ه��ا و س��ازمان ه��ای اجرای��ی
امکان پذیر است.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی
در جلس��ه هماهنگی هفته س�لامت در سالن شهداء
ستاد مرکزی ،با اشاره به ش��عار امسال هفته سالمت
با عنوان «یک عمر س�لامت با خود مراقبتی» افزود:
س�لامت عرصه وس��یعی اس��ت که با مش��ارکت و
هماهنگی تمامی جامعه امکان پذیر است.
وی ،س�لامت را به عنوان بزرگترین و مهمترین
نعم��ت اله��ی برش��مرد و تصریح ک��رد :تامین و
ارتقای س��طح س�لامت در جامعه یک وظیفه ی
همگانی است و افزایش سواد سالمت مردم باعث
توانمندی و مش��ارکت بیش��تر آحاد م��ردم در امر
سالمت می شود.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی ،به برنام��ه ریزی
مبتکرانه در جهت تبیین شعار سال برای گروه هدف
و مخاطب��ان اش��اره کرد و حمایت سیاس��تگزاران
و مدی��ران ارش��د در پش��تیبانی از برنام��ه ه��ای
سالمت و مشارکت سازمان های غیردولتی مردم
نهاد در س�لامت جامع��ه را لزوم اج��رای دقیق و
کامل شعار سال دانست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز
در این نشس��ت ضمن اش��اره به ش��عار هفته سالمت
امسال ،لزوم دستیابی به این شعار را افزایش آگاهی
جامعه بیان کرد.
دکت��ر س��یّد علیرض��ا مروج��ی ،ه��دف از ای��ن
نامگ��ذاری را فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی در
راستای ارتقای سالمت و تأکید بر اصالح روشهای
زندگ��ی ب��رای تأمین س�لامتی بیان ک��رد و اظهار
داش��ت :این مقوله تنها به هفته س�لامت اختصاص
نداش��ته و در طول سال به طوری جدی برنامه ریزی
و پیگیری خواهد شد.
مس��ئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
نیز در این جلسه گفت :آموزش و اطالع رسانی
در این راس��تا برای حفظ س�لامت ،نقش بسیار

مهم و اساسی دارد.
علیرضا کاش��انی ن��ژاد ،با بیان ضرورت س��رمایه
گذاری در زمین��ه افزایش آگاهی ها و دانش عموم
تاکید کرد :افزایش دانش و سطح آگاهی های مردم
به خصوص بیماران به عن��وان مهم ترین فاکتور در
صرفه جویی هزینه های بهداش��تی اس��ت و تا زمانی
که بح��ث آموزش م��ردم جدی گرفته نش��ود نمی
توان رضایتمندی و کیفی��ت زندگی مردم جامعه را
افزایش داد.
کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سالمت
معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه نی��ز در این جلس��ه،
سیاس��تهای اجرای��ی ،برنامه های پیش��نهادی س��تاد
برگزاری هفته س�لامت وزارت متبوع و دانشگاه در
راستای تببین شعار سال و اجرای هرچه بهتر آن در
سطح منطقه کاشان را ارائه داد.
دکتر مس��عود دهقانی ،تبیین اهمیت سالمت در
برقراری «توسعه پایدار» و تبیین شعار «انسان سالم؛
محور توس��عۀ پایدار» را از اهداف هفته س�لامت
بیان کرد.
شایان ذکر اس��ت در این نشس��ت همچنین هر

یک از واحدها و معاونت های دانشگاه نیز نظرات
و پیشنهادات خود را در راستای اجرای هرچه بهتر
شعار سال هفته سالمت بیان کردند.
گفتنی است هفته سالمت امسال از تاریخ 93/2/1
لغایت  93/2/7نامگذاری شده و روزشمار این هفته
به شرح ذیل می باشد:
دوشنبه اول اردیبهشت :توانمندسازی نوجوانان و
جوانان برای خود مراقبتی
س��ه ش��نبه دوم اردیبهش��ت :عموم مردم ،نیازمند
خودمراقبتی
چهارش��نبه س��وم اردیبهش��ت :خانواده ،خاستگاه
خودمراقبتی
پنج ش��نبه چهارم اردیبهشت :رس��انه ها ،مر ّوجان
خودمراقبتی
جمع��ه پنج��م اردیبهش��ت :نهادها و پای��گاه های
مردمی ،کانون های خود مراقبتی
ش��نبه شش��م اردیبهش��ت :تی��م س�لامت ،مربیان
خودمراقبتی
یکش��نبه هفتم اردیبهشت :سیاستگذاران و مدیران
اجرایی ،حامیان خود مراقبتی

دیدار نوروزی اعضای بسیح حمزه سیدالشهداء دانشگاه با مسئول بسیج حوزه ادارات امام رضا (ع)
اعضای پایگاه بس��یح حضرت حمزه سیدالشهداء
دانش��گاه با مسئول بسیج حوزه ادارات امام رضا (ع)
شهرستان کاشان دیدار کردند.
به گزارش وب دا ،علیرضا کاش��انی نژاد مس��ئول
پایگاه بسیح حضرت حمزه سیدالشهداء دانشگاه در
این دیدار ،با بیان تبریک س��ال جدید و تسلیت ایام
فاطمیّه ،ضمن معرفی اعضای این پایگاه ،گزارش��ی
از عملکرد و فعالیت های انجام ش��ده س��ال گذشته
را ارائه کرد.

مسئول بسیج حوزه ادارات امام رضا (ع) شهرستان
کاش��ان ،نی��ز در این دی��دار ن��ورزوی ،از حضور
اعضای پایگاه بس��یح حضرت حمزه سیدالش��هداء
دانشگاه علوم پزشکی کاشان و ارائه گزارش تقدیر
و تشکر کرد.
محس��ن محمد نظری ،با اشاره به اینکه بسیج نماد
ایثار ،اخالص ،فداکاری و عش��ق به اس�لام اس��ت،
گفت :یکی از برکات نظام اس�لامی تش��کیل بسیج
مستضعفین است.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت میالد
حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن

رئیس دانشگاه در پیامی میالد فرخنده دخت نبی
اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام
زن و روز مادر را تبریک گفت.به گزارش وب دا،
متن پیام تبریک دکتر اعرابی به این شرح است:
باسمه تعالی
بیس��تم جمادی الثانی مصادف با میالد پربرکت
بانوی بانوان جهان از آغاز خلقت تا پایان روزگار،
در کش��ور ما ب��ه عنوان روز زن نامگذاری ش��ده
اس��ت .روزی که به برک��ت و حرمت بزرگ زن
دو عالم ،حضرت فاطمه زهرا (س) بهانه ای است
برای قدردانی از همراهان همیشگی؛ زنانی که در
کنار نقش پراهمیت خود در خانواده دوش��ادوش
م��ردان در جامعه گام برمی دارن��د و یک لحظه
سکون و ایستایی را برخود نمی پسندند.
قرآن کریم در آیات متعددی ضمن پرداختن به
ویژگی ها و حقوق زنان و مردان ،زن را از جنس
مرد و از یک گوهر معرفی می کند و تقوا ،پاداش
اخ��روی و قرب الهی را برای ه��ر دو جنس برابر
می داند.در اس�لام میدان فعالیت و تالش علمی،
اقتصادی ،سیاسی و حتی نظامی برای زنان به طور
کامل باز است و حضور زنان در صحنه به کرات
توسط بزرگان دین یادآوری شده است:
امام خمینی (ره) ضم��ن تاکید بر باالبودن نقش
زن در جامعه نسبت به مردان در این زمینه فرمودند:
«اگر زن های انس��ان س��از از ملت ها گرفته شود،
ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید».
مقام معظم رهبری (مدظل��ه العالی)« :در جامعه
انقالبی ما اگر ش��أن زن از مرد بیشتر نباشد ،کمتر
نیس��ت و روی این اصل باید ویژگی های زن در
زمینه ه��ای گوناگون ،مانند آموختن علم ،جهاد،
ارتب��اط با مرد ،نقش مادری (که [در] تمام این ها
زندگی حض��رت زهرا(علیهاالس�لام) یک نمونه
است) ،مورد بررسی قرار گیرد».
ای��ن روز را باید گرامی و پاس داش��ت ،چرا که
بهان��ه در بهان��ه اس��ت ،اول تولد دخ��ت نبی اکرم
(ص) ک��ه با قدوم مبارکش ش��ادی و ش��عف را به
قل��ب مهربان پدر میهمان کرد و الگویی الهی برای
زنان جهان شد ،دوم روز بزرگداشت زن و به ویژه
مادران این مرز و بوم اس��ت .آن��ان که با پیروی از
آداب اخالق��ی و منش زندگی حضرت زهرا (س)
محیط خانواده و اجتماع خود را نظام می بخشند و
با مشارکت در امور مختلف سیاسی و اجتماعی در
تالش هستند و برای آینده ای بهتر گام برمی دارند.
اینجانب س��الروز میالد خجس��ته بزرگ بانوی
اس�لام حض��رت فاطمه زه��را (س) و مقام واالی
زن را به مادران و بانوان بزرگوار دانشگاه تبریک
عرض می نمای��م و از خداوند متعال می طلبم که
گام های پس��ین را قرین پویای��ی و پایایی بدارد و
در حرکت بسوی تعلیم و تربیت ،سیره جاودانه ی
حضرت صدیقه کبری را سرلوحه خود قرار دهند.

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت روز
آزمایشگاه و آزمایشگاهیان

رئیس دانشگاه در پیامی روز علوم آزمایشگاهی
را به متخصصان فعال در این عرصه تبریک گفت.
ب��ه گ��زارش وب دا؛ متن پیام دکت��ر اعرابی به
شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
س��ی ام فروردین ماه ،روز علوم آزمایشگاهی
مصادف ب��ا روز زادروز حکیم س��یّد اس��ماعیل
جرجان��ی ،در واق��ع بهانه ای برای پاسداش��ت و
تقدیر از زحمات فعاالن این عرصه است.
این روز فرصتی اس��ت ت��ا از جامعه فرهیخته و
تالشگر علوم آزمایشگاهی که انصافاً از گروه های
پر تالش و دلسوز نظام سالمت به شمار می روند،
قدردانی شود.
متخصص��ان علوم آزمایش��گاهی ،دی��ده بانان
عرصه س�لامت هس��تند که با تش��خیص به موقع
عوام��ل بیم��اری زا ،افتخ��ار مدافعی��ن خط��وط
اول نب��رد ب��ا بیماری ها را از آن خ��ود نموده و با
فداکاری و گذشت ،س�لامت و آسایش خود را
در راه اعتالی ارزش های واالی انقالب اسالمی
و سالمت جامعه گذاشته اند.
اینجانب ای��ن روز بزرگ را به تمامی همکاران
عل��وم آزمایش��گاهی تبریک و تهنی��ت گفته و
توفیق روز افزون ش��ما عزی��زان را در راه خدمت
به همنوعان از خداوند متعال خواستارم .امیدوارم
همواره در جهت نیل به هدف نهایی این مجموعه
بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

3

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه
معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)

اختالل كم توجهي و بيش فعالي در كودكان

تدوي��ن :معصوم��ه
حس��ينيا ن  -د كتر
محمدرصا شريف
انتشارات  :مرسل
در بي��ن تم��ام
مش��كالت رفت��اري
ش��ايع درك��ودكان
اختالل نارسايي توجه/
كم توجهي و بي��ش فعالي به عنوان اختاللي اس��ت
كه بيش��ترين پژوهش هاي علمي در خصوص آن
صورت گرفته است و با وجود اهميت اين اختالل و
حجم زياد پژوهش هاي علمي انجام شده بحث هاي
دامن��ه داري در خصوص ماهيت دقي��ق اين اختالل
وج��ود دارد ك��ه با وجود حج��م گس��ترده و تنوع
مطالعات انجام ش��ده هنوز خال ناشي از عدم وجود
منابع غني ك��ه بتواند جوابگوي بخش��ي از نيازهاي
والدين ،معلمان و متخصصان باسد وجود دارد.
در اين كتاب كه تاليف و تلخيصي در راس��تاي
شناخت مشكالت كودكان بيش فعال و مراقبتهاي
آنان مي باشد سعي شده است مطالب تا حد امكان
به ص��ورت موج��ز و مختصر جه��ت راهنمايي و
آموزش والدين و معلمان گردآوري گردد.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
مفاتیح السعاده یا راههای خوشبختي

مسیری در جهت رسیدن نسل جوان و نوجوان
به مرز پیروزی در زندگی

نویس��نده :عیس��ی
كیانیهرچگانی
موضوع :
خوشبختی  -جنبههای
مذهبی – اسالم
ناشر  :روحانی
«در ای��ن نوش��تار
ش��قاوت و س��عادت
از منظر ق��رآن ،احادیث و روایات ش��رح و تبیین
ش��ده اس��ت .برخی مباحث كتاب عبارتاند از» :
نزدیكترین راه س��عادت»« ،نش��انههای س��عادت»،
«پ��ارهای از رئوس فضایل در راس��تای س��عادت»،
«س��عادت از دیدگاههای مختلف «و «نقش عقل و
اراده در سعادتمندی انسان »».
اين مجموعه مختص��ر در نقش پذيري جوانان و
در عرصه پيش��برد زندگي به واقعيات مفيد و مثمر
به ثمر خواهد بود .
گفتن��ي اس��ت اي��ن كت��اب در كتابخان��ه نهاد
نمايندگ��ي مقام معظم رهبري واقع در طبقه فوقاني
مسجد دانشگاه موجود مي باشد .

معرفي سايت

pezeshkonline.ir

بزرگترین شبکه اطالع رسانی
و مشاوره پزشکی به زبان فارسی

آموزش  2500نمازگزار در طرح
مساجد مروج سالمت
مع��اون بهداش��تی دانش��گاه از آم��وزش 2500
نمازگزار در طرح مس��اجد مروج سالمت در سال
گذش��ته خبر داد.دکتر س��ید علیرض��ا مروجی در
گفتگو با وبدا ،اظهار داش��ت :ای��ن طرح با هدف
ارتقای سالمت ،ترویج ،توسعه و تعمیق رفتارهای
س��الم در میان نمازگ��زاران از نیمه دوم س��ال 92
در مس��اجد منتخ��ب (الزهرا ،ولی عص��ر ،علی بن
ابی طالب ،جواداالئم��ه ،امیرالمومنین ،محمدی و
صاحب الزمان) معرفی شده از سوی دفتر رسیدگی
به امور مساجد شهرستان کاشان ،اجرا شد.
وی گفت :در مجموع در س��ال  92موضوعات
مختلفی مانند بیماری آنفلوانزا ،ایدز ،فش��ارخون
باال ،دیابت ،اعتیاد و سرطان و راه های پیشگیری
از آن به نمازگزاران آموزش داده شده است.
دکتر مروجی ،با اشاره به برگزاری این جلسات
به م��دت  30دقیقه و بعد از نماز مغرب و عش��اء
ب��رای نمازگزاران افزود :این دوره ها با اس��تفاده
از ش��یوه های مختلف آموزش��ی از جمله پرسش
و پاسخ ،سخنرانی و با اس��تفاده از وسایل کمک
آموزش��ی مانند پاورپوینت ،ویدئ��و پروژکتور و
پمفلت آموزشی برگزار شد.

حيات

دندانپزشکان یکی از ارکان اساسی نظام سالمت کشور هستند
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان گفت:
دندانپزش��کان یکی از ارکان اساسی نظام سالمت
کشور هستند که با دانش و مهارت ،خدمات ارزنده ای
در راستای ارتقای سالمت ارائه می دهند
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین اعرابی در
مراسم گرامیداش��ت روز دندانپزشک دردانشگاه،
ضم��ن تبریک بیس��ت و س��وم فروردی��ن ماه روز
دندانپزش��ک به تمام تالش��گران این عرصه گفت:
افتت��اح دانش��کده دندانپزش��کی در کاش��ان زمینه
س��از ارائه خدمات باکیفیت و بهت��ری برای جامعه
می باشد.
وی ،همچنین با اشاره به ارتقای جایگاه و ظرفیت
علمی دانش��گاه با راه اندازی این دانش��کده افزود:
تعیین روزی به عنوان روز بزرگداشت دندانپزشکان
فرصت مغتنمی برای تبادل نظر راجع به حل مس��ائل
و مشکالت جامعه دندانپزشکی و شنیدن دغدغه ها
و مش��کالت صاحبان این حرفه و توجه به این مقوله
مهم اس��ت که همگان باید دریابند حفظ س�لامت
ده��ان و دندان م��ی تواند تضمین کننده تندرس��تی
آنان باشد.
وی ،با اش��اره به افتتاح دانشکده پزشکی در بیش
از  25س��ال پیش اظه��ار امیدواری ک��رد :آینده و
جایگاه علمی رشته دندانپزشکی باتوجه به استقبال
زیاد متخصصین این رشته جهت فعالیت در دانشگاه
مطلوب پیش بینی می شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان تصریح
ک��رد :با بهره گیری از تج��ارب و دانش تخصصی
اعض��ای هی��ات علم��ی و فعالی��ت و هم��کاری
دانش��جویان می توان ضمن ارائ��ه خدمات بهینه به
مردم ،تحول و تغییر در نگرش جامعه نسبت به این
مجموعه ایجاد کرد.
رئی��س دانش��گاه ،با تاکی��د بر اصل پیش��گیری
بخص��وص در زمین��ه بهداش��ت ده��ان و دن��دان
ادامه داد :معاونت بهداش��تی دانش��گاه می تواند با
بهره گیری از پتانس��یل های دانشکده دندانپزشکی

ش��اخص های بهداشت دهان و دندان را در منطقه
ارتقا دهد.
دکتر محمد حس��ین اعراب��ی ،در بخش دیگری
از س��خنان خ��ود با اش��اره ب��ه نامگ��ذاری هفته
س�لامت س��ال جاری با عنوان «یک عمر سالمت
با خودمراقبتی» تاکید کرد :دانش��جویان بایستی با
تغیی��ر در نگرش و افزایش توانمندی های خویش
براس��اس ش��رایط آین��ده ،برنامه ری��زی کرده و
فعالیت داشته باشند.
دکت��ر اعراب��ی ،ای��ن روز را به اعض��ای هیات
علمی دانشکده دندانپزشکی ،دندانپزشکان عرصه
بهداش��ت عمومی ،دانش��جویان و کارکنان خدوم
این دانشکده تبریک گفته و توفیق روز افزون آنان
را از خداوند مسئلت نمود.
سرپرست دانش��کده دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان نیز در
این مراسم گفت :موضوع «پیشگیری بهتر از درمان
است» باید سرلوحه فعالیت همه ما در حوزه درمان

و نظام س�لامت باش��د که در این رش��ته تخصصی
بیشتر جلوه دارد.
دکتر محمود س�لامی افزود :در شرایط کنونی از
جامعه دندانپزش��کان انتظار می رود با همت واال و
عزم راسخ ،ضمن افزودن روزافزون بر گستره دانایی
خویش ،آرامش و س�لامت را برای مردم به ارمغان
آورند.
همچنین در این مراسم دکتر احمد قطبی به عنوان
یکی از قدیمی ترین و پیشکس��وتان دندانپزش��کی
کاشان نیز در این مراسم ،ضمن تبریک این روز به
بیان سخنانی پرداخت.
شایان ذکر اس��ت این مراس��م به همت مسئولین
دانش��کده دن��دان پزش��کی ،روز یکش��نبه مورخ
 93/1/24در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی
دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است اولین دانشجویان رشته دندانپزشکی
دانشگاه در نیمس��ال دوم تحصیلی  93-92به تعداد
 35دانشجو پذیرش شده اند.

دیدار نوروزی معاونین ،مدیران و
کارکنان با رئیس دانشگاه
به مناس��بت آغاز س��ال نو ،معاونی��ن ،مدیران و
کارکن��ان واحده��ای مختلف با رئیس دانش��گاه
دیدار کردند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در ای��ن دیداره��ا رئیس
دانش��گاه ضم��ن تبری��ک عید ن��وروز ب��ه کلیه
همکاران ،از تالش ه��ا و زحمات آنان که منجر
به موفقیت های متعدد دانش��گاه در سال  92شد،
تقدیر کرد.
دکتر اعرابی ،با اش��اره به نامگذاری سال جدید
از س��وی مقام معظ��م رهبری (مدظل��ه العالی) با
عنوان «اقتص��اد و فرهنگ ،با عزم ملی و مدیریت
جهادی» خواس��تار تالش همه در راس��تای تحقق
من ّویات ایشان شد.
وی اظهار امی��دواری ک��رد :در آینده نزدیک
با همت و تالش ش��ما همکاران و اس��اتید گرامی
ش��اهد روز افزون موفقیت های دانش��گاه باش��یم
و ب��رای کلیه هم��کاران در س��ال جدید آرزوی
موفقیت کرد.

بیش از هفت هزار بیمار در مراکز
بهداشتی درمانی کاشان
و آران و بیدگل درمان شدند

پزشکی دانشگاه در ایام تعطیالت نوروزی با آماده
باش کامل و  24ساعته در خدمت هموطنان بوده و
کلیه حوادث جاده ای و شهری و نیز پذیرش های
بیمارس��تانی بین شهری را در کمترین زمان ممکن
پوشش می دهند.

رئیس مرکـز مدیـریـت حـوادث و فـوریـتهـای
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،با اشاره به شروع دور
دوم س��فرهای نوروزی ،بر رعایت قوانین و مقررات
به ویژه رعایت فاصله و سرعت مجاز در رانندگی را
به رانندگان تاکید کرد.

افتتاح اولین کانون فرهنگی تخصصی سالمت استان در مساجد کاشان
ارتقاء جلوه طبابت و
سالمت به حوزه معنویت و
اخالق اسالمی،
افزایش مهارت اعضای
کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد کشور و
ترویج ،از دستاوردهای
آتی این کانون است.

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اظهار داشت :همزمان با آغاز هفته سالمت ،اولین
کانون فرهنگی تخصصی سالمت استان اصفهان
در معاونت بهداشتی این دانشگاه افتتاح می شود.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر س��یّد علیرض��ا
مروجی گف��ت :این کان��ون به همت دانش��گاه
علوم پزش��کی کاشان و با مش��ارکت ستاد عالی
کانون ه��ای فرهنگی هنری مس��اجد کش��ور و

انتصابات فروردین 1393
•آق��ای دکترداورخواه ربانی به عنوان عضو
کمیت��ه راهب��ری برنامه ایمنی آب آش��امیدنی
شهرستان از تاریخ 93/1/5
•خانم دکتر نگین مس��عودی علوی به عنوان
مدیرگروه پرس��تاری داخلی جراحی دانشگاه
از تاریخ  93/12/18به مدت  2سال
•خان��م دکتر فرزانه فیروزه ب��ه عنوان عضو
عضو شورای آموزشی شعبه بین الملل دانشگاه
از تاریخ  93/1/18به مدت  1سال
•آق��ای غالمعب��اس موس��وی ب��ه عن��وان
مدیرگ��روه آمار زیس��تی و اپیدمیول��وژی از
تاریخ  93/1/20به مدت  1سال
•آق��ای رض��ا نعن��اکار ب��ه عنوان مس��ئول
کارگروه ارزیابی عملکرد دانش��گاه و خانمها
اعظ��م کاظم��ی و زهره باغش��یخی ب��ه عنوان
اعضای این کارگروه از تاریخ 93/1/23

افزایش  12درصدی مصدومین حوادث جاده ای در دور اول سفرهای نوروزی در کاشان
رئیس مرکـز مدیـریـت حـوادث و فـوریـتهـای
دانشگاه علوم پزشکی کاش��ان از افـزایـش 12/5
درصدی مصدومین حوادث جاده ای در دور اول
س��فرهای نوروزی در جاده های منتهی به کاش��ان
خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکـتـر سید محـمـد حـسـین
مکی گف��ت :از تاریخ  92/12/25تا  93/1/5تعداد
ح��وادث ترافیکی و تصادفات ج��اده ای که منجر
ب��ه ب��روز مصدومیت و اع��زام کده��ای عملیاتی
فوریتـه��ای پزش��ـکی گردی��ده اس��ت ،حـ��دود
10درصد کاهش داشته است.
رئیس مرکـز مدیـریـت حـوادث و فـوریـتهـای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کاش��ان ،ب��ا اش��اره به کاه��ش ش��دت تصادفات
ج��اده ای تصریح کرد :طی این م��دت هیچگونه
م��ورد فوتی در محدوده تحت پوش��ش دانش��گاه
عل��وم پزش��کی نب��وذه و کاهش ش��ش برابری را
در این زمینه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته
شاهد هستیم.
دکتر مک��ی ،رعایت نکردن قوانین و مقررات از
سوی رانندگان را علت اصلی وقوع تصادفات بیان
و تصریح کرد :مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
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دفتر آموزش و ارتقاء س�لامت وزارت بهداشت
راه اندازی می گردد.
وی ،هدف از تاسیس این کانون را در راستای
ابالغ سیاس��ت های کلی س�لامت از سوی مقام
معظ��م رهب��ری (مدظل��ه العالی) عن��وان کرد و
افزود :گس��ترش فرهنگ س��بک زندگی سالم،
افزایش آگاهی ،مس��ئولیت پذیری ،توانمندی و
مشارکت فعاالنه فرد ،خانواده و جامعه در تأمین،

حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها
و س��ازمانهای فرهنگی ،آموزش��ی و رس��انهای
می باشد.
دکتر مروجی ،افزایش اطالع��ات نمازگزاران در
رابطه با سالمت ،بهداشت خانواده ،مبارزه با بیماری
ها ،بهداشت محیط،بهداشت روان ،آشنایی نزدیک
ب��ا نیازمندی ه��ای بهداش��تی مردم و تحقق ش��عار
س�لامت در مس��اجد را از دیگر اهداف این کانون
برشمرد.
وی ادام��ه داد :ارتق��اء جلوه طبابت و س�لامت به
ح��وزه معنویت و اخالق اس�لامی ،افزایش مهارت
اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مس��اجد کشور
و ترویج ،توس��عه و تعمیق رفتارهای س��الم در میان
اعض��ای کانونه��ای فرهنگ��ی هن��ری ،از دیگ��ر
دس��تاوردهای آت��ی این کانون تخصصی س�لامت
است.
وی تصری��ح ک��رد :ای��ن کانون در راس��تای
تفاه��م نام��ه فی مابین س��تاد عال��ی کانون های
فرهنگی هنری مس��اجد کش��ور و دفتر آموزش
و ارتقاءس�لامت وزارت بهداش��ت راه اندازی
می شود.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان از مراجعه
بی��ش از هفت هزار بیم��ار در مراکز بهداش��تی،
درمانی حوزه معاونت بهداشتی در کاشان و آران
و بیدگل از  29اس��فند س��ال گذش��ته تا پانزدهم
فروردین امسال خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی
اف��زود 4330 :بیم��ار از ای��ن تع��داد ب��ه مراک��ز
بهداش��تی ،درمانی کاش��ان و حدود  2785نفر به
مراکز درمانی آران و بیدگل مراجعه کرده اند.
رئیس دانش��گاه تاکی��د کرد :در ای��ن ایام ،دو
مرکز بهداش��تی درمانی شبانه روزی ،شش مرکز
با دو شیفت کاری و  9مرکز با یک شیفت کاری
فعال هستند.

بازدید داوطلبان سالمت دانشگاه از
سازمان انتقال خون شهرستان کاشان
داوطلبان س�لامت دانش��گاه از س��ازمان انتقال
خون شهرستان کاشان بازدیدکردند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در گفتگو با وب دا ،با اش��اره به آغاز آموزش
کت��اب اه��داء خ��ون از مجموع��ه آموزش��ی
داوطلبان س�لامت گفت :رابطین بهداش��ت در
قالب گ��روه ه��ای  20نفره از دی م��اه لغایت
اس��فند ماه  92از س��ازمان انتقال خون کاش��ان
بازدید کردند.
دکتر سید علیرضا مروجی تصریح کرد :در این
بازدیده��ا آنان با مراحل اهداء خون ش��امل ثبت
نام ،مصاحبه و معاینه ،خودخذفی محرمانه ،خون
گیری ،استراحت و پذیرایی آشنا شدند.
وی ادامه داد :رابطین بهداش��ت از آزمایش��گاه
روتی��ن و فرآورده ه��ای خونی ،زنجیره س��رما،
مح��ل نگهداری خ��ون و فرآورده ه��ای خونی
بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت دیگر رابطین بهداش��ت از نیمه
دوم س��ال جدید از س��ازمان انتقال خون بازدید
خواهند داشت.
الزم به ذکر اس��ت درحال حاضر حدود 1350
نفر داوطلب س�لامت با دانش��گاه علوم پزشکی
کاشان همکاری می نمایند.

اجرای طرح پایلوت ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان در کاشان
با آموزش
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معرفی یکی از اساتید دانشگاه به
عنوان پژوهشگر برتر
دکتر روح اله دهقانی از اعضای هیات علمی
دانش��گاه به عنوان برجس��ته ترین پژوهشگر در
زمینه مطالعه عقرب ها معرفی شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،ب��ر اس��اس آخری��ن
کتابنامه چاپ ش��ده در زمین��ه عقرب ها تحت
عن��وان «World Wide Bibliography
Of Scorpions: Antiquity To
2ndEdition)/ Gérard( Nowadays
 « Dupre. Eric Ythierدکت��ر دهقانی به
عنوان برجس��ته ترین پژوهشگر در بین محققین
ایرانی ،بیش��ترین رفرانس را در این کتاب یعنی
ب��ه می��زان  3صفحه (صفحات 204ت��ا  )206به
خود اختصاص داده است.
ش��ایان ذکر اس��ت در این اثر ،مقاالت چاپ
ش��ده در موضوع «عقرب ها در دنیا» از ابتدای
مطالعه علمی روی این جانوران (از ابتدای قرن
 19تا پایان سال  2013میالدی) معرفی شده اند.
گفتنی اس��ت نویسنده این کتاب دکتر ژرارد
دوپره استاد دانشگاه پاریس است.

دانشجویان دانشگاه در مناطق
عملیاتی میهمان شهدا بودند

دانش��جویان بس��یجی دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان امس��ال نیز در آستانه س��ال جدید میهمان
شهدا بودند.معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه
در گفتگ��و ب��ا وب دا گف��ت :اردوی فرهنگ��ی
زیارتی «س��وی دیار عاش��قان» با حضور  150نفر
از دانش��جویان و در قالب س��ه اتوبوس از تاریخ
 92/12/22از کن��ار قب��ور مطهر ش��هدای گمنام
دانشگاه آغاز و روز یکشنبه  26اسفند پایان یافت.
دکتر طاهره مازوچی ،تشکیل حلقه های صالحین،
گفتگ��وی روحانی��ون و دانش��جویان ،دعاخوانی،
مداح��ی و س��ینه زنی ،اج��رای گروه نمایش��ی در
منطقه شرهانی ،مسابقه های روزانه و اهدای جوایز،
هم خوانی ،پرس��ش و پاس��خ را ازجمله برنامه های
فرهنگی این س��فر عن��وان کرد.وی ،با اش��اره به
اهداء بس��ته های فرهنگی در طول مسیر افزود:
پخش فیلم و مداحی در هر منطقه ،توزیع نشریه
روزانه بین دانشجویان ،حضور گروه مستندساز
زائران آفتاب و روایت گری در مناطق توس��ط
راوی برجس��ته کش��وری حاج حس��ین یکتا و
آقای��ان ح��اج آقا حس��ینی و حجت االس�لام
ماندگاری از دیگر برنامه ها بود.
دکتر مازوچی،در پایان ادامه داد :دانشجویان
در ای��ن اردو از یادم��ان ش��هدای اروندکنار،
سرزمین شلمچه ،دهالویه ،طالئیه ،پاسگاه زید،
هویزه ،فکه،ش��رهانی  ،دوکوه��ه ،فتح المبین،
بیمارستان امام علی(ع) بازدید نمودند.

اساتید دانشگاه بیشترین آمار ثبت
نامی را به خود اختصاص دادند

اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیشترین آمار
ثبت نامی نوزدهمین جش��نواره ق��رآن و عترت (ع)
دانشگاهیان وزارت بهداش��ت را به خود اختصاص
دادند.معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در گفتگو
ب��ا وب دا ،از حضور پررن��گ اعضای هیئت علمی
دانشگاه در این جشنواره ابراز خرسندی کرد.
دکتر طاهره مازوچی با اش��اره ب��ه مهلت ثبت
نام این جش��نواره تا پایان فروردین ماه بر اس��اس
اعالم سایت معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت
متبوع گفت :اعضای هیات علمی دانش��گاه های
علوم پزشکی کاشان ،س��بزوار و شیراز به ترتیب
بیش��ترین آمار ثبت نامی در نوزدهمین جش��نواره
قرآن و عترت(ع) دانشگاهیان را دارند.
وی افزود :همچنین دانشگاه های علوم پزشکی
ش��یراز و کاشان تاکنون بیش��ترین آمار کلی ثبت
نام نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت(ع) اساتید،
کارکنان و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
کشور را نیز به خود اختصاص داده اند.

خودمراقبتی به

نوجوانان و جوانان
میتوان از بروز

بسیاری از

بیماری ها و عوارض
فعالیت فیزیکی

ناکافی در

سال های آینده

پیشگیری کرد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت :طرح
کش��وری پایلوت ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان
در کاشان اجرا می شود.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین اعرابی افزود:
این طرح در بهار امسال با همکاری یونیسف (ﺻﻨﺪوق

ﮐﻮدﮐﺎنﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ) و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی کشور اجرایی می شود.
رئیس دانش��گاه با اش��اره به ش��عار امس��ال هفته
سالمت با عنوان «یک عمر سالمت با خود مراقبتی»
افزود :مخاطبان اصلی این ش��عار نوجوانان به عنوان

تشکیل دهندگان جامعه آینده هستند.
دکتر اعرابی ،با اش��اره به اینکه امروزه بحث عدم
تح��رک فیزیکی به خص��وص در بی��ن نوجوانان و
جوان��ان یک تهدید و نگران��ی جدید است ،تصریح
کرد :با آموزش خودمراقبتی به این گروه سنی میتوان

از بروز بس��یاری از بیم��اری ها و ع��وارض فعالیت
فیزیکی ناکافی در سال های آینده پیشگیری کرد.
وی ،با اش��اره به اینکه این دانش��گاه به عنوان تنها
دانش��گاه منتخب جه��ت ارتقای فعالی��ت فیزیکی
نوجوانان می باشد ،ادامه داد :در این راستا مشارکت
و همک��اری تمامی سیاست ها و ادارات و ارگان ها
ضروری است.
دکت��ر اعرابی گف��ت :این طرح ب��ا ایجاد موج و
حرکت جدیدی در مبحث سالمت در سیاست های
دستگاه های اجرایی و ارگان ها با همکاری ادارات
به ویژه کمیته سالمت ش��هرستان در شش ماهه اول
سال جاری اجرا می شود.
وی ،ارتق��ای سالم��ت جامعه را با مش��ارکت و
هماهنگی مردم ،دستگ��اه ها و سازمان های اجرایی
امکان پذیر دانس��ت و گفت :تدوین برنامه فرهنگ
سالمت ،تشکیل جلسات هم اندیشی ،پایش سالمت
کارکنان ادارات و دستگاه های ش��هرستان و اجرای
آم��وزش ه��ای خودمراقبتی از جمل��ه راهکارهای
تحقق ش��عار «یک عمر سالمت با خود مراقبتی» در
سال جاری است.
رئیس دانش��گاه ،بر لزوم تدوین برنامه ساالنه خود
مراقبتی در ارگان ها و اطالع رسانی و فرهنگ سازی
در بین عموم تاکید کرد و اظهار داش��ت :اولین گام
در بح��ث سالمت خود مراقبت��ی برنامه ریزی از راه
تغییر نگرش و خودآگاهی با آموزش است.

آیین جشن بانوی مهر در دانشگاه برگزار شد
به مناسب��ت میالد حض��رت فاطمه زه��را (س) و
بزرگداشت مقام زن و روز مادر ،آیینی جشن بانوی
مهر در دانش��گاه برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا،
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه ،در این مراسم
ضمن تبریک این روز گفت :حضرت زهرا (س) از
لحاظ نسبی و فضائل بزرگترین بانوی جهانیان است.
دکتر طاهره مازوچی ،با اشاره به شان نزول  50آیه
در ق��رآن در خصوص حض��رت فاطمه (س) افزود:
لیله القدر و حضرت زهرا (س) از نظر «برترین شب
و برترین زن» « ،مش��خص نبودن دقیق ش��ب قدر در
لیالی قدر و مخف��ی بودن قبر حضرت زهرا (س)» و
«حتک حرمت در لیله القدر و کش��ته شدن حضرت
عل��ی (ع) و نیز حتک حرمت به حضرت زهرا (س)
و شهادت ایشان» و  ...با هم شبیه هستند.
مشاور رئیس دانش��گاه در امور بانوان ،با بیان اینکه
حض��رت فاطم��ه (س) اگرچه یک مخل��وق زمینی

است ول��ی در واقع دارای سیرت بهش��تی و ملکوتی
اس��ت ،تصری��ح کرد :ایش��ان بزرگتری��ن الگو برای
بانوان مس��لمان می باشد.دکتر مازوچی ،ضمن اشاره
ب��ه اینکه حضرت فاطمه (س) تمام ابعاد یک انس��ان
کامل را دارا می باش��د ،یادآور ش��د :امیدوارم تمام
فعالیت هایمان با الگو قرار دادن ایش��ان باشد و مورد
رضای باریتعالی قرار گیرد.مجید زجاجی ،نیز با تقدیر
از زحم��ات تمامی دست اندرکاران در برگزاری این
جش��ن گفت :حض��رت فاطم��ه (س) واالترین مقام
معنوی و مادی را در بین زنان دو عالم دارد.
وی ضم��ن تبریک این روز عزیز به مادران و زنان
کشور ،بیان فضائل معنوی ایشان را غیرقابل توصیف
بیان کرد و افزود :در بعد مادی ایش��ان در سه میدان
«همس��رداری و فرزندداری»  »،عبادت» و « اجتماع»
بانوی نمونه اند.شایان ذکر است در این مراسم از 34
بانوی نمونه دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

آموزش و اطالع رسانی مهم ترین نقش در خودمراقبتی
کارش��ناس مس��ئول واح��د آم��وزش و ارتقاء
س�لامت دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان گفت:
آم��وزش و اط�لاع رس��انی مهم تری��ن نقش در
خودمراقبتی و ارتقای سالمت جامعه را دارد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر مس��عود دهقانی در
جلس��ه هم ندیشی بین بخش��ی با مسولین ادارات
شهرستان کاشان ،با اش��اره به شعار هفته سالمت
امسال با عنوان «یک عمر سالمت با خودمراقبتی»
افزود :خودمراقبتی ،عملی اس��ت که در آن،هر
ف��ردی از دان��ش ،مهارت و توان خ��ود به عنوان
یک منبع اس��تفاده می کند تا به صورت کارآمد
از سالمت خود مراقبتکند.
وی ،با اشاره به اینکه آموزش همگانی سالمت
در خود مراقبت��ی افراد به منظور حفظ س�لامتی
آنان نقش مهم��ی دارد ،تصریح کرد :کاهش بار
بیماری ها مس��تلزم ارتقای سطح آگاهی مردم و
تغییر رفتار سالمت آنها است.
کارش��ناس مس��ئول واح��د آم��وزش و ارتقاء
سالمت دانشگاه یادآور شد :راهبرد خودمراقبتی،
ی��ک ض��رورت در برنام��ه های فعل��ی وزارت
بهداشت اس��ت که با گس��ترش این فرهنگ در
س��ایه مش��ارکت مردم��ی و همکاری ه��ای بین

بخش��ی می توان در پیش��برد برنامه های سالمت
جامعه گام موثری برداشت.
دکتر دهقانی ،اصالح روش های زندگی برای
تأمین سالمتی ،تبیین اهمیت سالمت در برقراری
«توسعۀ پایدار» و تبیین ش��عار» انسان سالم؛ محور
توسعۀ پایدار» و جلب مشارکت سیاست گذارن،
مس��ئولین و جامع��ه در راست��ای توج��ه به نقش
سالمت و پیش��گیری برای داشتن جامعه ای سالم
را از مهم ترین اهداف در این راستا عنوان کرد.
گفتنی است نشس��ت هم اندیش��ی بین بخش��ی
مس��ولین ادارات ش��هرستان کاش��ان در راستای
هرچه بهتر اجرا ش��دن ابالغیه مقام معظم رهبری
(مدظل��ه العالی) و تبیین ش��عار هفت��ه سالمت با
حضور مس��ئولین و نمایندگان ادارات شهرستان
کاشان و کارش��ناسان معاونت بهداشتی دانشگاه
برگزار شد.
برپایه این گزارش ،اعضاء حاضر در این جلسه
پیشنهادات و نحوه همکاری در اجرای برنامه های
هفته سالمت را بیان کردند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت اول تا هفتم اردیبهش��ت
هفته سالمت با ش��عار «یک عمر سالمت ،با خود
مراقبتی» نامگذاری شده است.

آغاز طرح پایلوت ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان از آغاز طرح
پایلوت ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان در کاش��ان
خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر محمد حسین اعرابی
در نشس��ت آغاز اجرای این برنامه کشوری ،با تاکید
بر توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به اصالح
س��بک زندگی گفت :کم تحرکی و کاهش فعالیت
یکی از عوارض تغییر سبک زندگی در کشور است
که سالمت نسل آینده را تهدید می کند.
دکتر اعرابی ،به عوارض جسمانی و روحی روانی
کم تحرکی اشاره و تصریح کرد :اختالالت متابولیک،
مش��کالت س��اختاری  -اس��کلتی و بیم��اری های
روح��ی -روان��ی از ع��وارض ع��دم فعالی��ت در
جامعه است.
وی ،ضم��ن اش��اره به اج��رای پایل��وت این طرح
در کاش��ان ب��ه عن��وان اولی��ن دانش��گاه منتخ��ب
افزود :ای��ن طرح با هم��کاری یونیس��ف (ﺻﻨﺪوق
ﮐﻮدﮐﺎنﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ) و وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��کی کش��ور اجرا می شود و
مخاطبان اصلی این ش��عار نوجوانان به عنوان تشکیل
دهندگان جامعه آینده هستند.
رئیس دانشگاه ،با اش��اره به اینکه این دانشگاه در
گذش��ته ،اج��رای پایلوت چندین ط��رح را بر عهده

داش��ته است که با موفقیت به مرحله اجرا درآورده،
تصریح کرد :این امر نش��ان از هم��ت و عزم جدی
دست اندرکاران و مسئولین دانشگاه و همکاری بین
بخشی و تعامل دستگاه های اجرایی مختلف است.
معاون بهداش��تی دانشگاه ،نیز در این مراسم اظهار
داش��ت :طرح ارتقای فعالیت فیزیک��ی نوجوانان و
جوانان در راستای برنام��ه ملی فعالیت بدنی مصوبه
شورای عالی سالمت مورخ  92/3/25اجرا می شود.
دکتر سیّ��د علیرضا مروجی ،با اش��اره به پژوهش
انجام ش��ده در خص��وص کاهش فعالی��ت فیزیکی
نوجوانان در کاش��ان افزود :این تحقیقات نشان داده
 24درص��د دختران و  13درصد پس��ران در ساعات
ورزش تمایل به فعالیت نداشته اند.
دکتر مروجی ،با بی��ان اینکه این تحقیقات حاکی
از آن اس��ت ک��ه  46درص��د پس��ران و  57درصد
دختران نوجوان از نظر توده بدنی نرمال هستند ،بیان
کرد :ع��دم اطالعات و آگاهی یک��ی از مهم ترین
مشکالت در این خصوص است.
معاون بهداش��تی دانش��گاه ،پایین بودن میزان مصرف
میوه و سبزیجات در بین نوجوانان اشاره کرد و ادامه داد:
برنام��ه ریزی و سیاست گذاری برای جوانان و نوجوانان
به عنوان آیندهسازان کشور یک امر جدی می باشد.

خود مراقبتی با مراجعه به اورژانس را  50درصد کاهش می دهد
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان گفت:
خودمراقبت��ی بارمراجع��ه به اورژانس و بس��تری
بیمارستانی را  50درصد کاهش می دهد.
دکتر محمد حسین اعرابی در گفتگو با وب دا،
با اشاره به شعار امسال هفته سالمت با عنوان «یک
عمر سالمت با خود مراقبتی» افزود :خودمراقبتی
همچنین  40درصد مراجعه به پزشکان عمومی و
 17درص��د مراجعه به پزش��کان متخصص را نیز
کاهش می دهد.
وی ،با اش��اره به اینکه امروزه بیماری های غیر
واگیر مسئول  60درصد از موارد مرگ و میر در
جهان است ،بر نق��ش کلیدی آموزش های خود
مراقبت��ی در کاه��ش بار بیماری ه��ای مزمن هم

چون دیابت ،آسم و  ...تاکید کرد.
دکتر اعرابی ،با بیان اینکه بر اساس آمار جهانی
خ��ود مراقبتی عامل سالم��ت  65تا  85درصدی
اف��راد است ،تصری��ح ک��رد :خودمراقبتی عملی
اس��ت که فرد بر اساس آگاهی ،مهارت ،دانش و
توان خود برای تامین سالمتش به کار می گیرد.
به گفته وی ،مبحث خودمراقبتی ساده و بسیار
مهم است و تاثیر آن بسیار بیشتر از رعایت موارد
بهداشتی برای افراد است که توسط دیگران برای
آنها تصمیم گیری می شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان ،آغاز
تس��ری آن ب��ه افراد
خودمراقبت��ی توسط فرد و
ّ
جامع��ه را تاکید ک��رد و اظهارداش��ت :متاسفانه

خودمراقبتی در افراد بدلیل اشتغال به امور زندگی
مغفول مانده است.
وی ،با بیان اینکه خود مراقبتی بخشی از زندگی
روزانه مردم و شامل مراقبتی است که به فرزندان،
خانواده ،دوستان ،همسایگان و اجتماعات محلی
نیز گس��ترش می یابد تاکید کرد :خودمراقبتی را
نباید با خود درمانی اشتباه گرفت.
وی خاطرنشان کرد :در واقع خود مراقبتی شامل
اعمالی است که مردم انجام می دهند تا تندرست
بمانند و از سالمت جسمی خود نگهداری کنند،
نیازه��ای اجتماع��ی و روان��ی خود را ب��رآورده
سازند ،از بیماری ها یا حوادث پیش��گیری کنند،
ناخوشیها و وضعیت های مزمن را بهبود بخشند و

نیز از سالمت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص
از بیمارستان حفاظت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کاشان ،با تاکید
بر ل��زوم افزایش آگاه��ی و اطالعات صحیح در
خ��ود مراقبتی ادام��ه داد :داش��تن سبک زندگی
سال��م ش��امل تح��رک و فعالی��ت بدن��ی ،تغذیه
سال��م و پیروی از رژیم غذای��ی صحیح از جمله
راهکاره��ای خودمراقبتی و ارتق��ای سالمتی در
جامعه است.
گفتن��ی اس��ت ش��عار امس��ال این هفت��ه «یک
عم��ر سالمت با خ��ود مراقبتی» نامگذاری ش��ده
و برگ��زاری ای��ن هفت��ه ب��ه روز» اول ت��ا هفتم
اردیبهشت» تغییر یافته است.

