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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

طرح تحول در نظام سالمت
در حوزه بهداشت در کاشان
کلید خورد

رضایتمندی بیماران مهم ترین هدف طرح تحول سالمت است

4

آیین گرامیداشت
روز پزشک و داروساز در
دانشگاه برگزار شد

دانش�جویان دانش�گاه علوم پزش�کی
کاشان موفق به کسب مقام پنجم شدند

5

دیدار خادمین آستان مقدس
مشهدالرضا(ع) از بیماران
مرکز دیالیز کاشان
5

تجمع بزرگ
جامعه پزشکی کاشان در
حمایت از مردم غزه
6

افتخار آفرینی دانشجویان
ورزشکار دانشگاه با کسب
 13مدال
7

دانشجویان دانشگاه
موفق به کسب
شش مدال شدند
8

خانه بهداشت
روستای علوی
افتتاح شد

کسب مقام پنجم جشنواره فرهنگی توسط دانشجویان دانشگاه

8

باطری قلبی برای بیماری با موفقیت تعبیه شد

 11هزار بیمار بستری از بسته کاهش میزان پرداختی بهره مند شدند

سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان اظهار داشت :برای نخستین بار ،باطری قلبی برای بیماری با
موفقیت در این شهرستان تعبیه شد.به گزارش وب دا ،دکتر سیّد مهدی موسوی ،با اشاره به اجرای طرح تحول
نظام سالمت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور از  15اردیبهشت ماه سال جاری گفت :هزینه این عمل شامل
بسته خدمتی کاهش میزان پرداختی بیماران بستری به میزان  10درصد طرح سالمت شد.
وی با اش��اره به انجام این نوع عمل در تعداد معدودی از اس��تان های کشور افزود :این عمل برای خانمی 65
ساله با افت کارکرد قلب به میزان  20درصد در بیمارستان شهید بهشتی انجام شد.
دکتر موسوی تصریح کرد :زمانی که کارکرد قلب به میزان  35درصد برسد از باطری ( )CRGبرای افزایش
کارکرد قلب اس��تفاده می ش��ود.وی ادامه داد :در حال حاضر وضعیت عمومی بیمار مناس��ب و از بیمارس��تان
مرخص ش��ده است .دکتر موس��وی ،همچنین از تعبیه اولین شوکر ( )ICDبرای خانمی  45ساله با موفقیت در
این بیمارس��تان خبر داد و اظهار داش��تICD :یک باطری درون قلبی است که حمالت نامنظم و کشنده قلبی
را شناس��ایی و به بیمار برای پیش��گیری از این حمالت ش��وک وارد می کند.وی ،با اشاره به وضعیت عمومی
خ��وب این بیمار ادامه داد :هر دو عمل توس��ط دکتر اهلل یار گالبچی متخصص قلب ،فلوش��یپ فوق تخصص
الکتروفیزیولوژی و پیس میکر و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شده است.وی ،با ابراز
خردس��ندی از انجام این نوع عمل ها در کاش��ان افزود :کاهش هزینه ها و عدم س��ختی رفت و آمد بیماران به
شهرهای بزرگ از مزایای این عمل است.شایان ذکر است شهروندان می توانند برای معاینه بعدازظهر روزهای
یکشنبه و سه شنبه به بیمارستان نقوی و بعدازظهر روز دوشنبه به مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی مراجعه کنند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت :از ابتدای طرح تحول نظام سالمت تاکنون 11 ،هزار بیمار بستری در
بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه از بسته خدمتی کاهش میزان پرداختی به میزان  10درصد بهره مند شدند.
دکتر محمد حس��ین اعرابی در گفتگو با وب دا ،افزود :این تعداد بیمار در کلیه بیمارس��تان های مش��مول در
کاشان و آران وبیدگل از سهم یارانه طرح تحول سالمت استفاده کرده اند و بیش از  12میلیارد ریال توسط این
دانشگاه در این راستا هزینه شده است.وی تاکید کرد :رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان ها در خصوص
کاهش پرداخت هزینه های درمانی مهم ترین دستاورد این دانشگاه از اجرای طرح تحول سالمت است.
وی ،تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بیمارس��تان و وجود پزشک متخصص مقیم را از دیگر بسته
های خدمتی این طرح برش��مرد و تصریح کرد :متخصصان مقیم ش��امل جراحی ،قلب و عروق ،زنان و زایمان،
بیهوش��ی ،داخلی ،طب اورژانس به صورت  24س��اعته در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و همچنین متخصصان
داخلی و جراحی در بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل فعالیت دارند.
رئیس کمیته برنامه تحول نظام س�لامت در دانشگاه علوم پزش��کی کاشان ،با اشاره به آغاز فعالیت های بسته
ارتقای هتلینگ در بیمارس��تان های تحت پوش��ش یادآور ش��د :ایجاد فضای فیزیکی مناسب با نیاز و آسایش
بیماران از اهداف این بسته خدمتی است.
دکتر اعرابی ،از افزایش  15درصدی زایمان طبیعی از آغاز اجرای طرح تاکنون نس��بت به مدت مش��ابه سال
قبل خبر داد و اظهار داشت :در این مدت  450زایمان طبیعی در مجموعه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه
انجام شده است.

بیش از  900عمل موفق جراحی قلب باز در این مرکز انجام شد

آیین اختتامیه چهارمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید برگزار شد

از زمان راه اندازی
مرکز قلب امام علی
(ع) بیمارستان بهشتی
کاش��ان طی سه سال
گذشته ،بیش از 900
عم��ل موفق جراحی
قلب باز در این مرکز
انجام شد.به گزارش
وب دا ،رئیس بخش
جراح��ی قلب مرکز
ف��وق تخصصی قلب
و ع��روق ام��ام علی (ع) مجتمع بیمارس��تانی ش��هید
بهشتی کاشان با اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران
گف��ت :جراحی قلب ب��از انجام ش��ده در این مرکز
ش��امل بای پس عروق کرونر ،جراحی دریچه قلب،
بیماران م��ادرزادی ،تومورهای قلبی ،جراحی مربوط
به پارگی آئورت و  ...بوده است.
وی ،می��زان هزینه اعمال جراح��ی قلب را در این
بیمارستان براس��اس تعرفه دولتی بیان و تاکید کرد:
با اجرای طرح ملی تحول نظام س�لامت در کش��ور
بیماران بس��تری فقط  10درصد از هزینه های درمان
خود را پرداخت می کنند.
دکتر پور عباسی ،با اشاره به اینکه عوارض پس از
عمل جراح��ی در مرکز قلب و عروق امام علی (ع)

صفحه 4

پایین تر از استاندارد
جهانی است ،افزود:
می��زان م��رگ و میر
بعد از عمل جراحی
نی��ز در ای��ن مرک��ز
در ح��د اس��تاندارد
جهان��ی یعنی حدود
س��ه درصد است که
حتی از پیشرفته ترین
مراک��ز قل��ب دنی��ا
پایینتر می باشد.
دکت��ر پورعباس��ی ،ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مجتمع
بیمارس��تانی ش��هید بهش��تی کاش��ان به عن��وان تنها
بیمارس��تان جنرال منطقه قم تا اصفهان است ،افزود:
بخش کاردیولوژی مداخله ای از زمان افتتاح مرکز
قلب امام علی (ع) و بخ��ش الکتروفیزیولوژی قلب
(تعبی��ه باتری قلبی) نی��ز به تازگ��ی فعالیت خود را
در ای��ن مرکز آغاز کرده اس��ت.به گفت��ه وی ،این
مرکز با ش��بانه روزی ش��دن خ��ود عالوه ب��ر ارائه
خدمات به بیماران قلبی شهرس��تان کاشان ،بیماران
قلبی از شهرستانهای آران و بیدگل ،نطنز،دلیجان،
مح�لات ،اردس��تان ،ب��ادرود و اراک و همچنی��ن
استانهای ش��مالی ،کردستان ،کرمانشاه ،خوزستان،
قم ،مرکزی و حتی تهران را نیزپذیرش کرده است.

ادامه در صفحه2

مراس��م اختتامی��ه
دوره
چهارمی��ن
طرح ضیافت اندیشه
اس��اتید در روز پنج
شنبه مورخ 93/4/19
با حضور مسئول هم
اندیش��ی اس��اتید و
نخبگان دانشگاه های
کشور در محل سالن
اجتماع��ات دکت��ر
قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانش��گاه،
در این مراس��م ضمن تبریک ماه مبارک رمضان از
حض��ور اعضای هیات علم��ی در این طرح تقدیر و
تشکر کرد.
حجت االس�لام و المس��لمین دکتر س��ید مهدی
س��اداتی نژاد ،در این مراس��م ضمن عرض تبریک
فرارس��یدن ماه بهار ق��رآن و آرزوی قبولی طاعات
و عب��ادات گفت :اس��اتید دانش��گاه بای��د عالوه بر
نقش آموزش و پژوهش ،رس��الت و نقش فرهنگی
داشته باشند.
وی ،با اش��اره به آیین نامه ارتقاء آموزشی اساتید،
ارائه مشاوره تحصیلی و مذهبی به دانشجویان اظهار
داش��ت :ارائ��ه کتاب ب��ا رویکرد دین��ی ،برگزاری

کارگاه ه��ای دانش
افزای��ی ،برگ��زاری
جلسات هم اندیشی
و دوره ه��ای طرح
ضیاف��ت اندیش��ه از
مهمتری��ن راه ه��ای
افزای��ش ارتق��ای
فرهنگ��ی اس��اتید
است.
دکتر ساداتی نژاد،
با اش��اره ب��ه حضور
پرشور اس��اتید در کارگاه های دانش افزایی گفت:
تاکنون حدود  40هزار از اساتید دانشگاهی کشور در
طی س��ه سال گذشته در این دوره های دانش افزایی
شرکت داشته و امسال نیز 16هزار از اساتید در 523
مرکز دانش��گاهی در طرح ضیافت اندیش��ه اس��اتید
شرکت کرده اند.
وی ،بالندگی ،پویایی و نشاط را از مهمترین اهداف
برگزاری طرح ضیافت اندیش��ه اس��اتید دانس��ت و
افزود :شرکت اساتید و اعضای هیأت علمی در یک
محیط کام ً
ال صمیمی و دوس��تانه جهت هم اندیشی
و طرح ایده ها و رفع و حل مش��کالت دانش��گاه و
جامع��ه از دیگ��ر اه��داف برگ��زاری کارگاه های
دانش افزایی است.
ادامه در صفحه2

در شش��مین جشنواره فرهنگی دانش��جویان علوم
پزشکی کشور ،دانش��جویان دانشگاه علوم پزشکی
کاشان از بین  52دانشگاه موفق به کسب مقام پنجم
شدند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،معاون دانش��جویی فرهنگی
دانشگاه با اش��اره به دس��تیابی به یک پله صعود در
کس��ب رتب��ه در بین دانش��گاه های برتر نس��بت به
س��ال گذشته گفت :دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
با ارس��ال  1264اثر فرهنگ��ی و  13رتبه برگزیده با
کسب این مقام ارزشمند برگ زرین دیگری بر دفتر
فرهنگ دانشگاه افزود.
دکتر طاهره مازوچی با اشاره به رشد چشم گیر
رتبه های کس��ب ش��ده از لحاظ کیفیت نسبت به
س��ال گذشته افزود :در س��ال  92تنها  2رتبه اول،
یک رتب��ه دوم 5 ،رتبه س��وم و  7شایس��ته تقدیر
توسط دانشجویان کس��ب شد در حالیکه در سال
جاری دانشجویان فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان حائ��ز  6رتب��ه اول 5 ،رتب��ه دوم و  2رتبه
سوم شدند.
مع��اون دانش��جویی فرهنگ��ی دانش��گاه در
خص��وص برپای��ی غرف��ه در ای��ن جش��نواره
گفت:دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جشنواره
امس��ال با برپایی غرفه ایی با شعار هویت ایرانی
اس�لامی ،دانش��جویی با نش��اط و امیدوار و دو
موض��وع وی��ژه عترت (س��بک زندگ��ی پیامبر
اعظم (ص)) و پزش��کی (مص��رف دارو) و نیز
ارائ��ه عملکرد جامع و کامل یکس��اله در حوزه
مدیریت فرهنگی حضور فعالی داشت.
دکتر مازوچی با اش��اره به تالش های بی شائبه
کارشناس��ان فرهنگی دانشگاه از آذر سال گذشته
تاکنون اظهار داش��ت :در غرفه دانشگاه عالوه بر
نمایش گوشه ای از دستاوردهای یکساله فرهنگی
دانش��گاه ،تولیدات فرهنگی مثل بس��ته فرهنگی
جالبیب(حجاب و عفاف) ،نش��ریات دانشجویی
و لوح فش��رده تمام کرس��ی های آزاد اندیش��ی،
تریبون آزاد ،کارگاه ها ،مراس��مها و برنامه های
اجرا ش��ده در س��ال 92در بین بازدی��د کنندگان
توزیع شد.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان همچنین ب��ه برگ��زاری مس��ابقه اطالعات
عمومی پیرامون موضوعات و شعار جشنواره جهت
بازدید کنندگان غرفه دانشگاه و اهداء جوایز به آنان
اشاره نمود.
ادامه در صفحه2
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگي:
حسینعلی صادقی
پست مورد تصدی :
حس��ابدار وکارشناس
بودجه
تاريخ تولد1342 :
تاريخ استخدام:
1365/11/4
نوع ایثارگری:
رزمنده و خانواده شهید
مدت حضور در جبهه  17 :ماه
آخرين مدرك تحصيلي:
فوق لیسانس مدیریت دولتی
سوابق اجرايي:
 حسابدار و مس��ئول اعتبارات و بودجه از سال 1365لغایت  1369در واحد امور مالی دانشگاه
 مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضاءهیأت علمی دانشگاه
 عضو هسته گزینش دانشگاه از سال  1376تا کنون مس��ئولیت دبیرخانه های گزینش استاد و دانشجو ودبیرخانه مرکزی دانشگاه
 کارشناس دفتر ریاست دانشگاه دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه عضو شورای پایگاه بس��یج کارکنان حضرت حمزهسیدالشهداء(ع) دانشگاه و عضویت کادر
خاطره:
بعداز تقسیم بندی افراد درلشگر  21حمزه درمهرماه
س��ال  1363ب��ه منطقه جن��وب عملیات��ی خط مقدم
ش��لمچه اعزام شدم  .درس��اعت اولی که وارد شدم با
پذیرائ��ی خمپاره  60مواجه و با معرفی خود به فرمانده
خط ،ایش��ان گفت که من رفیق خود را پیدا کردم و
درهمان لحظه بنده حقیررابه عنوان معاون معرفی کرد
این رفاق��ت تاچند ماه دوام نیافت بلکه درعملیات بدر
به درجه رفیع شهادت نائل آمد .روحش شاد .
ادامه از صفحه1

 11هزار بیمار بستری از بسته کاهش
میزان پرداختی بهره مند شدند
وی ،ع��دم مراجعه بیمار و ی��ا همراه وی جهت
تهیه دارو و ملزومات پزشکی به بیرون بیمارستان،
افزایش س��طح دسترس��ی بیم��اران مراجعه کننده
ب��ه متخصصین با طرح مقیمی پزش��کان ،افزایش
س��رعت درخدمت رس��انی ب��ه بیماران بس��تری،
جلوگی��ری از س��ردرگمی بیماران جه��ت انجام
خدم��ات پاراکلینیک��ی ،جل��ب رضایتمن��دی
پزشکان ش��اغل در مناطق محروم جهت خدمت
رس��انی س��ریع و به موقع ،نوس��ازی و زیبا سازی
بیمارس��تانها جهت افزایش رضایتمندی بیماران و
ارائه خدمات درمانی و پش��تیبانی با کیفیت باالتر
را دیگر دس��تاوردهای طرح سالمت در دانشگاه
عنوان کرد.گفتنی اس��ت اجرای طرح تحول نظام
س�لامت از تاریخ  15اردیبهشت ماه سال جاری با
هشت بس��ته خدمتی شامل کاهش میزان پرداختی
بیماران بس��تری به میزان ده درصد ،رایگان ش��دن
زایم��ان طبیعی ،حضور پزش��کان متخصص مقیم
در بیمارس��تان ه��ای تحت پوش��ش ،حمایت از
ماندگاری پزش��کان در مناطق مح��روم ،حمایت
مالی از بیم��اران صعب العالج ،خ��اص و نیازمند
و همچنین نظارت بر حس��ن اجرای طرح در کلیه
دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شده است.
ادامه از صفحه1

آیین اختتامیه چهارمین دوره طرح
ضیافت اندیشه اساتید برگزار شد
مسئول هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه های
کش��ور ،بهترین زمان برای برگ��زاری طرح ضیافت
اندیش��ه اس��اتید و همچنین برگ��زاری کارگاه های
دان��ش افزای��ی را در ماه مبارک رمضان دانس��ت و
تصری��ح کرد :ماه رمضان ،به��ار دانش افزایی ،بهار
قرآن و بهترین فرصت معنوی و فرهنگی برای اساتید
می باشد.وی ،از دیگر ضروریات این کارگاه ها را،
حضور مدرسین مجرب ،آگاه و دارای سواد علمی
باال برشمرد و ادامه داد :طرح دانش افزایی ،مدرس
محور اس��ت و تمام سعی و تالش مرکز هم اندیشی
اساتید و نخبگان دانشگاه های سراسر کشور ،اعزام
اساتید با مدرک دکترا به باال و سواد علمی به مراکز
برگزاری این طرح ها است.
گفتنی اس��ت در پایان این آیین ،مراس��م قرعه
کش��ی حج عم��ره ویژه اس��اتید ش��رکت کننده
در چهارمین دوره طرح ضیافت اندیش��ه اس��اتید
برگ��زار و به قید قرعه ب��ه دو نفر از اعضای هیات
علمی دانشگاه «دکتر زهرا واحدپور و دکتر احمد
طالبیان» سهمیه این دوره اهداء شد.
نفرات ذخیره این قرعه کشی به شرح ذیل است:
 – 1دکت��ر اعظ��م مصداقی نی��ا – 2دکتر اژدر
حی��دری – 3دکت��ر همای��ون نادری��ان – 4دکتر
حمیدرضا بنفشه – 5دکتر غالمعلی حمیدی
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جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت برگزار شد

جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام
س�لامت در تاریخ های پنج��م ،دوازدهم ،نوزدهم،
بیس��ت و پنجم و بیست و شش��م تیرماه سال جاری
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در جلسه مورخ
 ،93/4/19ب��ر اج��رای دقیق مصوبات توس��ط کلیه
اعض��ا تاکید کرد و خواس��تار هم��کاری و همدلی
بیش��تر مس��ئولین و مدیران اجرایی برنامه تحول در
نظام سالمت شد.
دکتر خیرخواه معاون درمان و دبیر اجرایی کمیته
دانش��گاهی برنامه تح��ول نظام س�لامت نیز در این
جلس��ه ،به بیان گزارش��ی از روند اجرایی این برنامه
در بیمارستان های مشمول پرداختند.
تش��کیل کمیت��ه دارو و تجهیزات دانش��گاه در
اسرع وقت ،برگزاری جلسه ای با حضور معاونت
توس��عه مدیریت و منابع و مدیر خدمات پرستاری
دانش��گاه در خص��وص پرداخ��ت ح��ق الزحمه
نیروهای مراق��ب بیمار و مکاتبه معاونت توس��عه
ب��ا وزارت متب��وع در خصوص نح��وه پرداخت،
انعکاس پیش��نهادات و معضالت موجود در روند
اجرای برنامه از س��وی س��ازمان های بیمه پایه به
ستاد اجرایی ،نظارت بیش��تر در خصوص فرآیند
و گ��ردش کار کلینیک های ویژه بیمارس��تان ها
توسط روسای بیمارستان ها ،تجهیز کلیه کلینیک
های ویژه دانش��گاه به امکان��ات مورد نیاز در حد
امکان ،معرفی نماینده ای از سوی بیمارستان های
مش��مول در خصوص پیگی��ری برنامه تحول نظام
سالمت به دبیرخانه اجرایی برنامه ،ارسال شاخص

ادامه از صفحه1

رضایتمندی بیماران مهم ترین هدف طرح تحول سالمت است

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان گفت:
رضایتمندی بیماران و کاه��ش هزینه های درمانی
مهم ترین هدف طرح تحول نظام سالمت است.
دکت��ر محمد حس��ین اعراب��ی در گفتگو با وب
دا ،با بی��ان اینکه اجرای کامل ط��رح نیازمند عزم
ملی اس��ت ،افزود :ط��رح تحول س�لامت گامی
موثر از س��وی دولت در زمینه ایج��اد عدالت در
جامعه است.
وی ،با اش��اره به نقش رس��انه ها در این راس��تا
تصریح ک��رد :به تدری��ج با اجرای ط��رح تحول
نظام س�لامت مش��کالت مردم در زمینه بهداشت
و درمان برطرف میش��ود که اطالعرس��انی دقیق
و ش��فاف به مردم نقش مهمی در پیش��رفت طرح
خواهدداشت.
رئیس دانش��گاه با اشاره به اینکه اجرای این طرح
آثار و برکات زیادی برای مردم در حوزه س�لامت
به هم��راه دارد ،اظه��ار امیدواری ک��رد :با اجرای
کامل برنامه نظام س�لامت در کشور ،طبق فرمایش
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بیماران مش��کلی
جزء درد و رنج بیماری نداشته باشند.
وی ی��ادآور ش��د :ط��رح تحول س�لامت از 15
ادامه از صفحه1

های کلیدی ارزیابی مسیر هزینه دارو و تجهیزات
به معاون��ت غذا و دارو توس��ط کلیه بیمارس��تان
های مش��مول ،اصالح و اطالع رس��انی ش��اخص
های تدوین ش��ده از طرف معاونت درمان جهت
ارائه گزارش توس��ط بیمارس��تان ها و  ...از جمله
مصوبات این جلسه بود.
این گزارش حاکیس��ت ،جلس��ه مورخ 93/4/25
به منظور بررس��ی توافقنامه بیمه روس��تایی پزشک
خان��واده طبق دس��تورالعمل نس��خه  15کش��وری
تشکیل شد.
در این نشس��ت ضمن بررس��ی ارائ��ه خدمات به
حاش��یه شهرهای کاشان و آران و بیدگل مقررشد با
انجام آمارگیری در م��رداد ماه و ورود اطالعات به
سامانه کشوری سالمت ،در خصوص ارائه خدمات
به افراد شناس��ایی شده در کمیته دانشگاهی سالمت
تصمیم گیری شود.
دکتر اعرابی ،در جلس��ه م��ورخ  93/4/26بر لزوم
جدی��ت پیگیری در مورد بس��ته ه��ای برنامه نظام
س�لامت بخصوص بسته های خدمتی طرح هتلینگ
و ارتقاء ویزیت تاکید کرد.
این گزارش حاکیست ،کارگروهی جهت تدوین
شرح وظایف پزشکان مقیم تشکیل گردید و تاکید
ش��د در راس��تای افزای��ش رضایتمن��دی بیماران،
اقدامات س��ریعی جه��ت ترخیص به موق��ع آنان
فراهم آید.
در نشس��ت مورخ  ،93/4/5معاون درمان دانشگاه
گزارش مبس��وطی از اجالس معاونین درمان سراسر
کشور ارائه داد.

دکتر محمد حسین صالحی مسئول دبیرخانه ستاد
اجرایی دانش��گاه ،در این جلس��ه گزارشی از بازدید
جمعی از مس��ئولین دانشگاه از دانشگاه صدوقی یزد
جهت بسته خدمتی هتلینگ در بیمارستانهای تحت
پوش��ش آن دانش��گاه و همچنین در خصوص بسته
خدمتی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم به ستاد
اجرایی دانشگاه ارائه داد.
گفتنی است در این جلس��ه مصوبات جلسه قبل و
همچنین دس��تورالعمل های ابالغی از سوی وزارت
متبوع مرور و پیگیری شد.
رئیس دانش��گاه در نشست مورخ  ،93/4/12ضمن
ابالغ مصوبات جدید خواس��تار تعامل بیش��تر روسا
و مدیران بیمارس��تان های مش��مول این طرح شد و
همچنین ضمن تشکر از بیمه های پایه به دلیل نهایت
همکاری با دانش��گاه در روند اج��رای این طرح ،بر
لزوم همکاری و تعامل گروه های مختلف آموزشی
بیمارستان ها در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح
ملی تاکید کرد.
دکتر خیرخواه معاون درمان و دبیر کمیته اجرایی
برنامه تحول سالمت دانش��گاه در این جلسه ،ضمن
اش��اره به بازدید از بیمارس��تان های تحت پوش��ش
دانش��گاه در هفته گذشته ،گزارشی از روند اجرای
بس��ته خدمتی ارتقای هتلینگ در این بیمارس��تان ها
ارائه دادند.
دکت��ر محمد عل��ی دولتی مدیر امور آزمایش��گاه
های دانشگاه ،نیز در این جلسه در خصوص زنجیره
ارجاع به آزمایش��گاه ها در سطح دانشگاه گزارشی
را ارائه داد.
وی ،از انج��ام آزمای��ش هایی که قب� ً
لا در مراکز
درمانی تحت پوش��ش دانش��گاه انجام نمی شده (به
خارج از مراکز درمانی و یا ش��هرهای دیگر ارجاع
داده می ش��د) خب��ر داد و افزود :از ای��ن به بعد این
آزمای��ش ه��ا در س��طح آزمایش��گاه ه��ای دولتی
شهرستان انجام می شود.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت ،همچنی��ن در ای��ن
جلس��ه مصوبات جلس��ه قبل و همچنی��ن نامه ها و
دس��تورالعمل های ابالغی از س��وی وزارتخانه طی
هفته گذشته مرور و پیگیری شد و دبیر کمیته های
مختلف این طرح گزارش��ی از فعالیت های خود را
ارئه دادند.
برپای��ه این گزارش ،دبی��ران کمیته های مختلف
برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه نیز این جلسات
ب��ه بیان گزارش��ی از فعالی��ت ه��ا و عملکرد خود
پرداختند.

اردیبهش��ت در سراسر کش��ور آغاز شده و کاهش
میزان پرداختی بیماران بستری به میزان  10درصد،
رای��گان ش��دن زایم��ان طبیعی ،حضور پزش��کان
متخصص مقیم در بیمارس��تان های تحت پوشش،

ارتق��اء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارس��تان ها،
ارتق��اء کیفی��ت هتلین��گ ،حمای��ت از ماندگاری
پزش��کان در مناطق محروم و همچنی��ن نظارت بر
حسن اجرا ،از بسته های خدمتی این برنامه است.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق به کسب مقام پنجم شدند

مع��اون دانش��جویی فرهنگ��ی دانش��گاه عل��وم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان افزود:
برگزاری کارگاه های ویژه دانش��جویان ،نشس��ت
معاونین دانش��جویی فرهنگی و مدیران فرهنگی از
دیگر برنامه های این جشنواره بود.
گفتن��ی اس��ت :شش��مین جش��نواره فرهنگی
دانش��جویان دانش��گاه های علوم پزشکی کشور
از تاری��خ  1ال��ی  3ش��هریور ماه س��ال جاری به
میزبانی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهشتی
برگزار شد.
در مرحله کشوری جشنواره  11دانشجو با  13اثر
موفق به کسب مقام های ذیل شدند:
س��عید غزنوی:بخش ادبی رش��ته شعر کالسیک

(مقام اول)
سید محمد س��جاد س��جادیان:بخش پژوهشی-
رشته طرح تحقیقاتی (مقام اول)
طیبه احترام :بخش پژوهش��ی –رشته مقاله علمی
پژوهشی (مقام اول)
محمدرض��ا س��لطانی:بخش هن��ری -رش��ته
خوشنویسی زمینه کتابت (مقام اول)
هانیه محمدی:بخش هنری -رشته نقاشی
(مقام اول)
علیرضا اش��رفی:بخش هنری –رشته فیلم کوتاه-
زمینه داستانی (مقام اول)
زه��را اش��راقی:بخش هنری -رش��ته نمایش نامه
نویسی -زمینه صحنه ای (مقام دوم)

محمدرضا باخدا آرانی:بخش فناوری اطالعات-
رشته وبالگنویسی (مقام دوم)
امی��د تمتاجی:بخ��ش فناوری اطالعت -رش��ته
نرم افزار مالتی مدیا (مقام دوم)
علیرضا اشرفی:بخش نشریات دانشجویی -رشته
نشریه برتر زمینه طنز (مقام دوم)
سید پیمان خام ه چی:بخش نشریات دانشجویی-
رشته اثر برتر زمینه سرمقاله (مقام سوم)
شیرین شریفی :بخش هنری -رشته صنایع دستی
–دست بافت (مقام سوم)
علیرضا اش��رفی :بخش هنری –رشته فیلم نامه -
نویس -زمینه داستانی (مقام سوم)

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کاشان به مناسبت روز پزشک

رئی��س دانش��گاه در پیامی روز پزش��ک را به
جامعه پزش��کی به وی��ژه اس��اتید ،اعضای هیات
علمی و پزشکان شاغل در دانشگاه تبریک گفت.
ب��ه گ��زارش وب دا ،متن پیام دکت��ر اعرابی به
شرح ذیل است:
تاریخ طبابت در ایران مملو از افتخاراتی اس��ت
که میل بازگش��ت به گذش��تهی اصیل را بهعنوان
ثروت��ی تاریخ��ی ،یادآوری و تقوی��ت میکند و
«روز پزش��ک» یادآور همان اصالت بزرگان طب
و یادمان��های ب��رای همذاتپنداری و اش��تیاق به
واکاوی «حکمت» گذشتگان است.
پزشک ضامن س�لامت جامعه و امنیـت روحی
بیماران اس��ت که درد جسم را با روح بلند خود،
در سایه لطف الهی التیام می بخشند و سالمت در
آموزههای دینی و فرهنگ ایرانی جایگاه خاصی
دارد .در این راستا حرفه پزشکی عالوه بر سالمت
جسم ،سالمت روح را نیز در برمیگیرد.
این��ک با گذر از قرنه��ای افتخار ،ما نیز وظیفه
داریم در زمرهی افتخارآفرینانی باشیم که فراتر از
عالج بیماران و با وسعت نظر ،به شناخت و درمان
دردهایی مش��غولاند که مدتهاست بر پیکره و
روح «سالمت» مستولی گشته است.
یکم ش��هریور ماه ،زاد روز دانش��مند بزرگ و
طبیب برجسته ونامدار ایرانی ،شیخالرئیس ابوعلی
س��ینا فرصتی مغتنم و مناس��ب ب��رای یادآوری و
درک اهمیت و جایگاه جامعه پرتالش و توانمند
پزشکان کشور است تا تالشهای ارزنده آنها که
به واس��طه مهارت ،دانش ،ایثار و اخالص همواره
نویدبخش حیات و س�لامت مردم اس��ت ،مورد
تقدیر و تکریم قرار گیرد.
اینجانب فرا رس��یدن اول ش��هریورماه ،زاد روز
حکیم بوعلی س��ینای بزرگ و روز پزشک را به
جامعه پزشکی به ویژه پزشکان شاغل در دانشگاه
تبریک عرض می نمایم .امیدوارم پزشکان عزیر
در سایه ایزد منان ،همواره هدف عالی شفابخشی
را که فطرت آشنای تمامی انسان هاست ،سرلوحه
تالش بی وقفه خود قرار دهند.
دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان
طبیعی برگزار شد
در راس��تای طرح تحول نظام س�لامت ،کمیته
دانش��گاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور اعضاء
در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،این کمیت��ه در خصوص
اقدامات انجام ش��ده در خصوص بس��ته خدمتی
«ترویج زایمان طبیعی» برنامه تحول نظام سالمت
تشکیل گردید.
مس��ئول واحد مامایی دانشگاه ،نیز در این جلسه
گزارشی از آمار زایمان ها به تفکیک نوع زایمان،
علل س��زارین و عام��ل زایمان در بیمارس��تانهای
تحت پوشش را ارائه کرد.
گفتنی اس��ت کاه��ش دادن میزان س��زارین به
2.5درص��د وضع موج��ود طی  3ماهه اول س��ال
جاری در بیمارس��تان های تحت پوشش دانشگاه
یکی از اهداف برنامه نظام تحول س�لامت بس��ته
خدمت��ی «تروی��ج زایم��ان طبیعی» می باش��د که
خوش��بختانه دانش��گاه موف��ق به کاه��ش میزان
سزارین به میزان مطلوب شده است.

کسب رتبه برتر سال  92توسط
واحد حمایت از تحقیقات بالینی
معاون پژوهشی دانشگاه با اعالم این خبر گفت:
واحد حمایت از تحقیقات بالینی دانشگاه رتبه برتر
سال  1392را کسب کرد.به گزارش وب دا ،دکتر
غالمعلی حمیدی افزود :بر اس��اس نتایج ارزیابی
استخراج ش��ده از سوی مرکز توسعه و هماهنگی
تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در سال ،1392
در خصوص فعالیتهای واحدهای توسعه تحقیقات
بالینی ،واحد توس��عه تحقیقات بالینی بیمارس��تان
ش��هید بهشتی کاش��ان موفق به کس��ب رتبه برتر
گردیده است.
دکتر غالمعلی حمیدی ،کسب این رتبه را به کلیه
پژوهشگران و دانشگاهیان تبریک گفته و از زحمات
سرپرس��ت و اعض��ای هی��ات علمی واحد توس��عه
حمایت از تحقیقات بالینی تقدیر و تشکر کرد.
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معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)
غربالگري ناهنجاري هاي شايع جنيني

تا ليف  :مر ج��ا ن
همتي��ان – محبوب��ه
كفايي عطريان
چ��اپ اول– س��ال
 -1393ناشر :مرسل
اي��ن كت��اب ب��ه
ناهنجاري مادرزادي
ك��ه در زم��ان لق��اح
يا ط��ي دوران تكامل داخل رحم��ي رخ ميدهد و
هن��گام تولد ظاهر ميش��ود  ،و همچنين غربالگري
جهت تشخيص زود هنگام پرداخته است.
معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
«راهي به سوي نور»
پيرامون «ارتباط روحي با امام زمان (عج)»

نويسنده:
عليرضا نعمتي
در اي��ن كت��اب
كوشيده ش��ده است
كه اين ب��اور را براي
م��ردم ايج��اد نماي��د
ك��ه اگر ب��راي ظهور
حض��رت بقي��ه اهلل
(ارواحنا فداه) يكپارچه شويم و امكانات فرهنگي
و تبليغ��ي و غيره را در اين جه��ت بكار اندازيم به
سرعت موجب ظهور آن حضرت خواهيم شد .
اي��ن كتاب ش��امل  3بخ��ش مي باش��د  ،كه در
بخ��ش اول كت��اب  ،ارتباط ش��يعيان با ام��ام زمان
(ع) را ارزياب��ي نموده  ،درباره تش��رف به محضر
آن حض��رت و س��پس عل��ت غيب��ت آن حضرت
را بررس��ي م��ي نماي��د  .در بخ��ش دوم  ،به علل
مظلوميت آن حضرت اشاره كرده و در بحثي مهم
ابعاد مختلف حمالت ش��يطان ب��ر امام زمان (ع) و
يارانش را بررس��ي نموده اس��ت  .در بخش س��وم
نيز راههاي ارتباط روحي ش��يعيان را مورد بررسي
قرار داده و آنچه سبب ظهور آن حضرت مي شود
كه ما ش��يعيان باي��د آن را انجام دهيم را گوش��زد
نم��وده و در نهايت تزكي��ه را  ،راه اصلي ارتباط با
آن حضرت دانس��ته  .گفتني اس��ت اين كتاب در
كتابخانه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري واقع در
طبقه فوقاني مسجد دانشگاه مي باشد .

معرفي سايت
www.research.kaums.ac.ir

با مراجعه به س��ايت دانش��گاه علوم پزش��كي
كاش��ان – معاونت پژوهش��ي – ميت��وان به منابع
الكترونيك��ي خري��داري ش��ده از طريق LAN
و خ��ارج از  LANدانش��گاه از طري��ق VPN
 serverدسترسي پيدا كرد.

هشت اکیپ بازرسی بر توزیع مواد
غذایی کاشان نظارت می کنند
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
از نظارت هش��ت اکیپ بازرس��ی بر مراکز تهیه،
توزیع و فروش موادغذایی در ماه مبارک رمضان
در این شهرستان خبر داد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر س��ید علیرض��ا مروجی
گفت :پنج اکیپ بازرس��ی در صبح و س��ه اکیپ در
بعدظهره��ا امر نظارت ،کنترل و بازرس��ی مس��تمر از
مراکز تهیه و توزیع زولبیا ،بامیه ،آش و حلیم پزی ها،
رستوران ها ،کبابی ها و قنادی ها را برعهده دارند.
وی ،با اش��اره ب��ه اجرای طرح تش��دید نظارت
در مناس��بت های مختلف افزود :رعایت بهداشت
محیط در ماه مبارک رمضان به ویژه در هیات ها
و مراسم شب های قدر ،اهمیت دارد.
دکت��ر مروج��ی ،هدف از تش��دید نظ��ارت را
جلوگیری از بروز و ش��یوع بیماری های منتقله از
آب و غذا عنوان و تصریح کرد :همزمانی این ماه
با گرمای تابستان احتمال مسمومیت های وسیع و
شیوع بیماری ها را بیشتر می کند.
وی یادآور ش��د :سامانه پاس��خگویی  1490و
ش��ماره تلف��ن  55420022در تمامی ایام س��ال به
صورت ش��بانه روزی آماده دریافت ش��کایات و
انتقادات شهروندان در زمینه مسائل بهداشتی است

جلسات ستاد دانش��گاهی برنامه نظام تحول نظام
سالمت با حضور رئیس دانشگاه و اعضاء در تاریخ
های دوم ،ششم ،شانزدهم و بیست و سوم مرداد ماه
س��ال جاری در سالن شهداء س��تاد مرکزی برگزار
شد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی،
در جلس��ه مورخ  93/5/2بر لزوم تس��ریع در روند
اجرای برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارس��تان
های تحت پوشش دانشگاه تاکید کرد.
این گزارش حاکیس��ت ،همچنین در این جلس��ه
رئی��س بیمارس��تان سیدالش��هداء آران و بی��دگل
گزارش��ی از عملکرد این بیمارس��تان در راس��تای
اجرای طرح تحول نظام سالمت ارائه کرد.
برپای��ه این گزازرش ،نشس��ت م��ورخ  93/5/6با
موضوع بررسی برنامه تحول نظام سالمت در حوزه
بهداشت تش��کیل گردید و رئیس دانشگاه ،در این
نشس��ت ضمن اش��اره به پرداخت  30درصد سرانه
به جمعیت تحت پوش��ش دانش��گاه از س��وی بیمه
س�لامت ،بر لزوم پیگیری مجدان��ه و رفع کمبود و
کس��ری سرانه و فوریت ش��روع و انجام سرشماری
جمعی��ت س��اکن در حاش��یه ش��هرها جه��ت ارائه
خدمات به آن ها تاکید نمود.
ش��ایان ذک��ر اس��ت ارائ��ه خدمات س�لامت به
عش��ایر ،روس��تائیان و ش��هرهای زیر  20هزار نفر،
تامین س�لامت در حاشیه ش��هرها و سکونتگاه های
غیررس��می از برنام��ه های نظام تحول س�لامت در
حوزه بهداشت است.
این گزارش حاکیس��ت ،دکتر اعرابی در جلس��ه
م��ورخ  93/5/16ب��ر ل��زوم جدیت پیگیری بس��ته
خدمتی ارتقای خدمات هتلینگ در بیمارستان های
تحت پوشش دانشگاه تاکید کرد.

دکتر خیرخواه معاون درمان دانش��گاه ،نیز در این
جلسه گزارشی از روند اجرای برنامه تحول در نظام
سالمت در هفته گذشته را ارائه داد.
ب��ر پایه این گزارش ،روس��ای کمیت��ه های طرح
تحول نظام س�لامت دانش��گاه ،سرپرس��ت مجتمع
بیمارس��تانی شهید بهش��تی ،مس��ئول امور مامایی و
نماین��ده دفتر فنی دانش��گاه همچنین در این جلس��ه
گزارش��ی از عملکرد فعالیت های واحد مربوطه را
در راستای این طرح عنوان کردند.
الزم به ذکر اس��ت در نشس��ت مورخ ،93/5/23
مدیر درمان و رئیس دفتر اس��ناد پزش��کی س��ازمان
تامین اجتماعی و رئیس بیمه خدمات درمانی شمال
استان اصفهان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص
برنامه تحول نظام سالمت پرداختند.

دکت��ر دیگبری مدیر درمان دانش��گاه ،نیز در این
جلس��ه گزارش��ی از روند اجرای برنامه تحول نظام
سالمت در هفته گذشته را ارائه داد.
این گزارش حاکیس��ت ،روسای کمیته های طرح
تحول نظام س�لامت دانشگاه ،سرپرست مرکز آمار
و اطالع��ات دانش��گاه و نماینده دفتر فنی دانش��گاه
همچنین در این جلس��ه گزارشی از عملکرد فعالیت
ه��ای واحد مربوطه را در راس��تای این طرح عنوان
کردند.
گفتنی اس��ت بررس��ی نامه ها و دستورالعمل های
ابالغ��ی از س��وی وزارتخان��ه در این م��دت ،ارائه
گزارش عملکرد توسط روسای کمیته های مختلف
ای��ن طرح و م��رور مصوبات جلس��ه قب��ل از دیگر
موضوعات مطروحه این جلسات بود.

 185بیمار از خدمات بستری در بیمارستان نقوی کاشان بهره مند شدند
از ابتدای طرح تحول نظام سالمت تا پایان خرداد
ماه 185 ،بیمار از خدمات بس��تری این طرح ملی در
بیمارستان نقوی بهره مند شدند.
رئیس بیمارستان نقوی کاش��ان در گفتگو با وب
دا ،با بیان این مطلب و با اش��اره به آغاز طرح تحول
نظام س�لامت از  15اردیبهش��ت ماه سال جاری در
بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت اظهار
داش��ت :این طرح دارای  8بس��ته خدمتی است که
یکی از بسته های آن کاهش میزان پرداختی بیماران
بستری به میزان  10درصد می باشد.
دکت��ر محمد حاج��ی جعفری ،رایگان ش��دن
زایمان طبیعی ،حضور پزش��کان متخصص مقیم
در بیمارس��تانهای تح��ت پوش��ش ،حمای��ت از
مان��دگاری پزش��کان در مناطق مح��روم ،ارتقاء
کیفی��ت خدمات ویزیت در بیمارس��تانها ،ارتقاء
کیفی��ت هتلین��گ ،حمای��ت مال��ی از بیم��اران
صعب العالج ،خاص و نیازمند و همچنین نظارت
بر حسن اجرای از دیگر بسته های خدمتی برنامه
نظام سالمت است.
وی گف��ت :این بیمارس��تان مش��مول بس��ته های
خدمت��ی «برنام��ه حمای��ت از ماندگاری پزش��کان
مناط��ق محروم ،حض��ور پزش��کان متخصص مقیم
در بیمارس��تانهای وابس��ته به وزارت متبوع و ترویج
زایمان طبیعی» نمی باشد.
دکتر حاجی جعفری ،کمبود فضای فیزیکی برای
کلینیک پزش��کان ،کمبود نیروی انسانی با توجه به

افزایش مراجعین جهت منشی و پذیرش کلینیک ها،
کمبود تجهیزات مورد درخواست بعضی از پزشکان
و عدم دسترسی به سیستم نرم افزاری بایگانی حسب
درخواست پزش��کان را از مش��کالت بسته خدمتی
ارتقای کیفیت خدمات ویزیت برشمرد.
وی ،در خصوص فعالیت های این بیمارس��تان در
راستای بس��ته خدمتی ارتقای خدمات هتلینیگ این
بیمارستان افزود :شروع عملیات رنگ آمیزی بخش
و اتاق بیماران ،ش��روع عملیات بهس��ازی سرویس

بهداش��تی بخش و تهیه و تامی��ن تجهیزات در زمینه
بهبود ش��رایط مراقبت از بیمار از جمله فعالیت های
بیمارستان در این زمینه است.
رئیس بیمارستان نقوی کاش��ان تصریح کرد :در
خصوص بس��ته خدمت��ی حمایت مال��ی از بیماران
صعب العالج ،خاص و نیازمند تاکنون در خصوص
راه اندازی س��امانه مورد نظر توس��ط مراجع ذیربط
علیرغ��م مکاتب��ات و پیگیریه��ا ،اقدام��ی صورت
نگرفته است.

برگزاری سمینارهای علمی دانشجویی در دانشکده بهداشت دانشگاه
در این سمینار
 8مقاله

بصورت سخنرانی
ارائه شد

و  8مقاله

بصورت پوستر

در معرض نمایش

قرار گرفت.

س��ی و یکمی��ن
علم��ی
س��مینار
دانش��جویی بهداشت
عموم��ی دانش��کده
بهداشت روز سه شنبه
مورخ  93/4/3برگزار
و در ای��ن س��مینار
 7مقال��ه ب��ه صورت
س��خنرانی ارائه شد و
 4مقال��ه ب��ه صورت
پوس��تر در مع��رض
نمایش قرار گرفت.
به گزارش وب دا،
مراس��م اختتامی��ه
ای��ن س��مینار ب��ا
برنام��ه هایی از قبیل
پخش کلیپ جش��ن
ف��ارغ التحصیل��ی،
اه��داء جوائ��ز ب��ه
فعاالن سمینار،ارائه

گواهینامه ارائه مقاالت و قرائت س��وگندنامه توسط
کلیه دانشجویان پایان پذیرفت.
بیست و س��ومین س��مینار علمی دانش آموختگان
کارشناسی بهداشت محیط ورودی مهر  89در تاریخ
 93/4/4در آمفی تئاتر دانش��کده پرستاری و مامایی
برگزار و در این سمینار هفت مقاله ارائه گردید.
اهداء لوح ارائه مقاالت به دانش��جویان ،قدردانی

از دانش��جویان فع��ال در برگزاری س��مینارو قرائت
سوگندنامه از جمله برنامه های این سمینار بود.
هفدهمین سمینار علمی دانشجویی بهداشت حرفه ای
(دانشجویان کارشناسی پیوس��ته مهر  89و ناپیوسته
مهر  91برگ��زار و در این س��مینار  8مقاله بصورت
س��خنرانی ارائه ش��د و  8مقاله بصورت پوس��تر در
معرض نمایش قرار گرفت.
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انتصابات تیر،مرداد و شهریور 1393
•آق��ای دکتر حریرچی به عن��وان دبیر و عضو
کمیته حسابرس��ی دانش��گاهها و دانش��کده های
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
از تاریخ93/4/3
• دکتر س��ید محمد حسین مکی به عنوان دبیر
کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه
دانش��گاه و دکتر احمد خورشیدی به عنوان عضو
این کارگروه ازتاریخ93/4/5
• دکت��ر غالمعل��ی حمی��دی به عن��وان عضو
کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترفبه
دانش��گاه و رئی��س کمیت��ه تحقیق��ات وفناوری
دانشگاه از تاریخ93/4/5
• دکت��ر مه��رداد فرزندی پور ب��ه عنوان عضو
کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیرمترقبه
دانش��گاه و رئیس کمیته توس��عه مدیریت و منابع
دانشگاه از تاریخ 93/4/7
• دکت��ر رضا رزاقی به عن��وان عضو کارگروه
بهداش��ت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه
و رئیس کمیته آموزش دانشگاه از تاریخ 93/4/7
• دکتر س��ید علیرضا مروجی ب��ه عنوان عضو
کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیرمترقبه
دانش��گاه و رئی��س کمیته بهداش��ت دانش��گاه از
تاریخ 93/4/7
• آقایان دکترحس��ن فرجی پ��ور ،دکتر محمد
حاجی جعفری،دکتر محس��ن کریمی دانا ،دکتر
ناصر تحقیقی ،دکت��ر اکبرعلی اصغر زاده  ،دکتر
مس��عود مطلبی ،محمدرض��ا افاضل،دکتر مهرداد
فرزندی پور،دکتر غالمعلی حمیدی،دکتر احمد
خورش��یدی،دکتر س��ید علیرضا مروجی  ،دکتر
داوود خیرخ��واه و خانمها دکت��ر طاهره مازوچی
و دکترفاطمه س��ادات قریشی به ترتیب به عنوان
روسای شورای امربه معروف ونهی ازمنکر مراکز
پزشکی آموزشی و درمانی متینی نقوی گالبچی
اورژانس مرکزی و دانش��کده های پیراپزش��کی
بهداشت پرس��تاری ومامایی و معاونتهای توسعه
مدیریت و منابع پژوهش��ی غذا ودارو بهداش��تی
درمان ومعاونت دانشجویی فرهنگی و بیمارستان
کارگرنژاد از تاریخ93/4/9
• دکت��ر داوود خیرخ��واه ب��ه عنوان جانش��ین
رئیس دانشگاه در کارگروه بهداشت و درمان در
حوادث غیر مترقبه دانشگاه و رئیس کمیته درمان
دانشگاه از تاریخ93/4/11
• دکت��ر محس��ن رض��وی زاده ب��ه عن��وان
عضو ش��ورای تخصصی آموزش��ی دانش��گاه از
تاریخ 93/4/21به مدت یک سال
• س��رکار خانم دکتر طاهره مازوچی به عنوان
رئیس کمیته ناظر برنش��ریات دانشگاهی و آقایان
مرتض��ی عبدالوند ،دکتر مه��دی نورالدینی،رضا
کردی ،محس��ن تقدس��ی ،محمد افش��ار وحجه
االس�لام و المسلمین شاه فضل به ترتیب به عنوان
دبی��ر و اعضای این کمیته از تاری��خ  93/4/29به
مدت یک سال
• آق��ای محمد آقاجانی به عن��وان عضوهیئت
کرس��ی ه��ای آزاداندیش��ی دانش��گاه از
تاریخ 93/4/29به مدت یک سال
• آق��ای حمی��د رضا س��یدی به عن��وان عضو
ش��ورای تخصصی آموزش��ی دانش��گاه از تاریخ
 93/5/4به مدت دو سال
• آق��ای دکتر مروج��ی به عن��وان دبیر کمبته
دانش��گاهی برنامه های جامع تحول نظام سالمت
در حوزه بهداشت و آقایان دکتر حسن حلواچی،
دکتر مس��عود دهقانی ،دکتر افشار ،دکتر مرتضی
پنجه ش��اهی ،دکت��ر مهرداد فرزن��دی پور ،دکتر
داوود خیرخ��واه ودکتر مرتضی ن��ادی به عنوان
اعضای کمیته مذکور از تاریخ 93/5/6
• آقای محسن تقدسی و خانم شهال رفیعی به
عنوان اعضای ش��ورای امر به مع��روف و نهی از
منکر دانشگاه از تاریخ 93/5/12
• دکتر مسعود دهقانی به عنوان عضو کارگروه
بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه و
رئیس کارگروه مذکور در شبکه بهداشت ودرمان
شهرستان آران و بیدگل ازتاریخ 93/5/11
• دکت��ر حمید رض��ا صابری به عن��وان عضو
ش��ورای تخصصی پژوهش��ی و فناوری دانشگاه
از تاریخ 93/5/18به مدت دو سال
• آقایان دکتر دیگبری ،بهش��تی و حسن عرب
س��عیدی به عنوان اعضای کمیته نظارت بر آیین
نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین
از تاریخ 93/5/20
• آقای علیرضا کاشانی نژاد به عنوان دبیر ستاد
برگزاری هفته دولت در دانشگاه از تاریخ93/5/21
• آقای دکتر مروجی به عنوان نماینده ریاست
دانش��گاه در کمیت��ه بهداش��ت ودرمان مراس��م
قالیشویان مش��هد اردهال در سال  1393از تاریخ
93/6/18
• دکت��ر فاطمه زرگ��ر به عنوان دبی��ر اجرایی
کنگره موج سوم درمانهای شناختی –رفتاری در
مهرماه سال  1394از تاریخ 93/6/31
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

برگزار ی نشست رئیس دانشگاه با

نیروهای خدمات بیمارستان بهشتی

شماره .145تیر ،مرداد و شهریور 1393

هیات رییسه و جمعی از مسئولین دانشگاه با امام جمعه کاشان دیدار کردند

رئیس دانش��گاه ب��ه همراه جمعی از مس��ئولین
بیمارس��تان شهید بهش��تی نشس��تی امروز مورخ
 93/4/26ب��ا نیروهای متص��دی خدمات عمومی
این بیمارس��تان ش��امل نیروهای خدمات بخش و
خدم��ات بیمار در راس��تای حل مش��کالت آنان
داشت.
ب��ه گزارش وب دا ،در این نشس��ت مس��ائل و
مشکالتی چون افزایش حجم کار ،کمبود نیروی
انسانی و مشکالت قانونی از لحاظ پست سازمانی
نیروهای خدمات بحث و بررسی شد.
دکتر اعرابی ،در این جلس��ه قول مساعد جهت
حل مش��کالت و جبران کمبود نیروی انسانی را
داد و همچنی��ن در خصوص اج��رای برنامه طرح
تحول نظام سالمت توضیحاتی را بیان کرد.

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی کاشان برگزار شد
جلس��ه هیات ممی��زه مرکزی ب��ا حضور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعضاء روز چهارش��نبه مورخ
 93/4/25در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در ای��ن نشس��ت جدول
امتیازدهی واحد معادل مقاالت تحقیقی اصیل در
مجالت بر حس��ب نمایه های بین المللی بررسی
و تصوی��ب ش��د.این گزارش حاکیس��ت ،از بین
پرونده های ارسالی اعضای هیات علمی از کمیته
های تخصصی با ارتقاء دکت��ر مرضیه حیدرزاده
آرانی متخصص اطف��ال و فوق تخصص بیماری
های آسم ،آلرژی و ایمونولوژی از استادیاری به
دانشیاری و دکتر عبدا ...امیدی دکتری تخصصی
روانش��ناس بالین��ی از اس��تادیاری به دانش��یاری
موافقت گردید.
دکتر اعرابی ریاس��ت دانشگاه ،ضمن تبریک به
این همکاران ،س�لامتی و توفی��ق آنان در خدمت
رسانی به جامعه را از درگاه ایزد منان خواستار شد.

هفتادمین جلسه

شورای درمان دانشگاه برگزار شد
هفتادمی��ن جلس��ه ش��ورای درمان دانش��گاه با
موضوع بررس��ی روند اج��رای برنامه تحول نظام
س�لامت و با حضور معاون درمان و سرپرس��ت
و مدیران ش��بکه بهداش��ت درمان آران و بیدگل
و روس��ا و مدیران بیمارس��تان های تابعه دانشگاه
تش��کیل ش��د.به گزارش وب دا ،دکتر خیرخواه
مع��اون درم��ان دانش��گاه ،در این جلس��ه ضمن
تشکر از روس��ا و مدیران و پرسنل زحمت کش
بیمارس��تان ه��ا در خصوص اجرای ه��ر چه بهتر
برنامه سخنانی را بیان نمود.
این گزارش حاکیست ،روسای بیمارستان های
تحت پوشش دانش��گاه نیز در ادامه ،گزارشی از
اقدامات انجام ش��ده و مشکالت اجرایی برنامه را
بیان کردند و مقرر شد مسائل و مشکالت مربوطه
در س��تاد اجرای��ی برنام��ه تحول نظام س�لامت
دانشگاه بررسی شود.

کارگاه بستنی سازی غیر بهداشتی
در کاشان توقیف شد

یک کارگاه بس��تنی س��ازی غیر بهداش��تی در
کاش��ان توس��ط کارشناس��ان مهندس��ی بهداشت
محیط دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان شناسایی
و توقیف ش��د.به گ��زارش وب دا ،در پی افزایش
توزیع بس��تنی های بسته بندی ش��ده غیر مجاز در
س��طح مراک��ز تهیه و توزی��ع م��واد غذایی گروه
مهندس��ی بهداشت محیط کاش��ان اقدام به بازدید
از کارگاهی در بلوار قط��ب راوندی حکمت 78
کوچه انبار شیشه نمود که مشاهده شد کارگاه در
شرایط بسیار نامطلوب بهداشتی (وفور موش) و با
اس��تفاده از بستنی های تاریخ گذشته شرکت های
معتبر اقدام به تولید بس��تنی با مارک بستنی شادی
می نمود.این گزارش حاکیس��ت ،همچنین س��ایر
مواد مصرفی نظیر پس��ته ،پودرهای تولید بس��تنی
قیفی ،کاکائو ،پارافین ،انواع اسانس و رنگ های
غیر مجاز و ...در ش��رایط بسیار نامطلوب و کپک
زده نگهداری و جهت تولید و بسته بندی بستنی ها
استفاده می شد.برپایه این گزارش ،پرونده متخلف
به مراجع قضایی جهت تعطیلی معرفی شده است.
شایان ذکر است کلیه همشهریان محترم میتوانند
در ص��ورت مش��اهده تخلف بهداش��تی با س��تاد
فوری��ت های س�لامت محیط معاونت بهداش��تی
دانشگاه به صورت حضوری مراجعه و یا با شماره
های  55420022و یا  1490تماس حاصل نمایند.

ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت روز پزش��ک و هفته
دولت ،رئیس دانشگاه به همراه جمعی از مسئولین با
امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه در کاشان روز
یکشنبه مورخ  93/6/2دیدار کردند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،عض��و مجل��س خب��رگان
رهبری در این دیدار ضمن تبریک روز پزش��ک و
گرامیداشت هفته دولت اظهار داشتند :اطباء در نگاه
شریعت دارای جایگاه برجسته هستند.
حض��رت آی��ت ا ...عبدالنبی نمازی ،با اش��اره به
فرمایش امام صادق (ع) درخصوص اقشار موثر در
ارتقای جامع��ه افزودند :حضور تاثیرگذار عالمان و
فقهای پارس��ا ،اطبا و رهبران سیاسی باعث پیشرفت
و ارتقای جامعه می ش��ود.نماینده محترم مقام معظم
رهب��ری ،با بی��ان اینکه طبیب یک��ی از صفات ذات
اقدس الهی است ،اظهار داشتند :از این منظر ،طبیب
یک وجه شباهتی با خدا پیدا می کند.
ایش��ان ،با اش��اره به اینکه ارباب رجوع پزشکان،
انسان های مضطر و نیازمند هستند ادامه دادند :بیمار
از نظر روحی بس��یار ضعیف است و نیازمند مهربانی
و محبت می باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به جایگاه اطبا
در کنار علما تاکید کردند :طبابت وس��یله کسب درآمد
نیست ،بلکه یک مسئولیت است و اگر به این حرفه برای
ثروت اندوزی پرداخته شود جایگاه آن تنزل می یابد.
نماین��ده مع��زز مقام معظ��م رهبری و ام��ام جمعه
شهرس��تان کاش��ان ،فعالی��ت در حوزه پزش��کی را
مقدس برش��مرند و تاکید کردند :طبابت از نظر دین
مقدس اس�لام وظیفه ای خطیر است و پزشکان باید
با چهره گشاده و خوشحال با بیماران برخورد کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در ابتدای
این دیدار با اش��اره ب��ه آغاز برنامه تح��ول در نظام
س�لامت از  93/2/15در کل کش��ور اظهار داشت:
بس��ته ه��ای خدمتی ای��ن برنامه در شهرس��تان های
کاش��ان و آران و بیدگل نیز ب��ه تدریج و ترتیب در
بیمارستان های مشمول طرح در حال اجراست.
دکت��ر محمد حس��ین اعرابی ،با اش��اره ب��ه اینکه
روزان��ه 250ملی��ون ریال در بیمارس��تان های تحت
پوش��ش دانشگاه در این راستا هزینه می شود ،اظهار
داشت :قبل از اجرای این طرح میزان پرداختی بیمار
حدود  37درصد بوده که با اجرای این طرح به طور

متوسط به 7/5درصد رسیده است.
وی ،اجرای بس��ته خدمتی «ارتقای کیفیت خدمات
هتلینگ» ش��امل ارتقای کیفیت فضای فیزیکی بستری
و امکانات رفاهی بیماران را از جمله بسته های خدمتی
این برنامه دانس��ت ک��ه رضایت بیم��اران را به همراه
دارد و افزود :اقدامات و پیگیری مجدانه در خصوص
اجرای این بسته از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است.
رئی��س دانش��گاه ،با اش��اره به مش��کالت فراوان
بیمارستان ش��هید بهش��تی به علت قدمت بیمارستان
ادامه داد :تعامل و همکاری مس��ئولین شهری جهت
رفع مشکالت بیمارستان و ارائه خدمات بیشتر و بهتر
به همشهریان عزیز بسیار گره گشا است.
دکتر اعرابی ،ضمن اش��اره به بسته خدمتی پزشکان
متخصص مقیم در بیمارستان های تحت پوشش ادامه
داد :در س��ال جاری تمام اورژانس هاICU ،و بخش
هایی که باید متخصص مقیم حضور داش��ته باش��د با
اجرای برنامه س�لامت متخصصین مربوطه به صورت
 24ساعته در بخش های مورد نیاز حضور دارند.
وی ،همچنی��ن روند اجرای طرح تح��ول در نظام
سالمت در حوزه بهداشت که ش��امل ارائه خدمات
سالمت به عشایر ،روستائیان و شهرهای زیر  20هزار
نفر ،تامین سالمت در حاشیه شهرها و سکونتگاه های
غیررسمی می باشد را رضایت بخش ارزیابی کرد.
دکتر اعرابی ،همچنین به بیان موفقیت ها و فعالیت های
حوزه های مختلف دانشگاه اعم از راه اندازی PICUو
شروع به کار بخشی از آن ،خرید دستگاه سی تی اسکن
16اسالیس با کمک خیّرین سالمت و  ....پرداخت.
رئیس دانش��گاه ،در بخش دیگری از سخنان خود
مش��کالت موجود اعم از هزینه درمانی بس��یار باالی
افاغنه و درخواس��ت های م��ردم در خصوص مراکز
بهداش��تی و  ....را نی��ز تش��ریح کرد.همچنین در این
دیدار مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانش��گاه  ،ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از مس��ئولین
فرهنگ��ی دانش��گاه ،وضعی��ت مذهب��ی ،اعتقادی و
فرهنگی دانش��گاه علوم پزش��کی را در سطح باالیی
ارزیابی کرد.
حجت االس�لام علیرضا ش��اه فض��ل در ادامه به
بیان فعالیتهای مجموعه های فرهنگی دانش��گاه برای
اساتید و دانشجویان پرداخت.

طرح تحول در نظام سالمت در حوزه بهداشت در کاشان کلید خورد

طرح تحول نظام س�لامت در حوزه بهداش��ت در
مرکز بهداش��تی درمانی شهر نیاسر از توابع کاشان با
حضور رئیس دانش��گاه ،معاون بهداشتی ،مدیر بیمه
سالمت و مسئولین این شهر کلید خورد.
به گ��زارش خبرنگار وب دا ،معاون بهداش��تی
دانش��گاه در ای��ن مراس��م ضمن اش��اره به بس��ته

خدمت��ی «اج��رای برنام��ه پزش��ک خان��واده در
روستاها و ش��هرهای زیر  20هزار نفر جمعیت»،
اظهار داش��ت :برنامه تحول در نظام س�لامت در
حوزه بهداش��ت از ابتدای شهریور ماه سال جاری
در منطقه کاش��ان همزمان با سراسر کشور آغاز و
عملیاتی شده است.

دکتر س��یّد علیرضا مروجی ،ارائه خدمات درمانی
س��طح یک اعم از پزش��ک خانواده ،ماما ،پرستار،
دارو ،خدمات پاراکلینیک خدمات س�لامت دهان
و دن��دان و خرید مکم��ل های دارویی و واکس��ن
پنتاواالن (واکس��ن پنج گانه جایگزین واکس��ن سه
گانه) را از جمله بس��ته خدمتی برنامه نظام س�لامت
در حوزه بهداشت عنوان کرد.
وی اب��راز امیداوری کرد :با هماهنگی و همکاری
مس��ئولین ،این ط��رح منجر به ماندگاری پزش��کان
در مناطق روس��تایی و ش��هر های زی��ر 20هزار نفر
جمعیت شود و در نهایت افزایش خدمات به مردم و
رضایتمندی آن ها را به همراه داشته باشد.
مدیر بیمه س�لامت منطقه نیز در این مراسم اظهار
داش��ت :با افزایش س��رانه خدمات وسیعی در حوزه
بهداشت ،درمان و همچنین بهداشت دهان و دندان
ارائه می شود.
دکتر مس��لم آش��وری افزود :ما نیز وظیفه داریم
ب��ر اس��اس تفاهمنام��ه فی مابی��ن دانش��گاه علوم
پزش��کی و بیمه سالمت کاش��ان در جهت هر چه
بهتر اجرا ش��دن این طرح حمایتهای مالی خود را
افزایش دهیم.

کارگاه دو روزه کشوری آموزشی بیماری تب مالت در دانشگاه برگزار شد
کارگاه دو روزه کش��وری
آموزش��ی بیماری ت��ب مالت در
دانش��گاه در تاری��خ ه��ای  11و
 12ش��هریورماه س��ال جاری در
سالن دکتر محمد قریب دانشگاه
برگزار ش��د.به گ��زارش وب دا،
معاون بهداشتی دانش��گاه با ابراز
خرسندی از برگزاری این کارگاه
و تش��کر از کلی��ه حض��ار گفت:
حوزه بهداشت همیشه به صورت
منس��جم و کارشناس��ی ش��ده در
برگزاری کارگاه های آموزش��ی
پیشرو بوده اند.
دکتر س��یّد علیرضا مروجی ،با
اش��اره به اینکه یک��ی از اجزای
مراقب��ت های اولیه س�لامت ( )PHCهمکاری بین
بخش��ی اس��ت ،افزود :با تعامل و همکاری های بین
بخش��ی بین ادارات و س��ازمان های اجرایی مرتبط

میتوان بیماری تب مالت را کنترل و کاهش داد.
وی ،با تاکید بر تعامل استانداری ها ،فرمانداریها و
بخشداری ها با وزارت بهداشت و اداره دامپزشکی
اظهار امی��دواری کرد :با روش ه��ای نوین و انجام

کارهای تیمی و ب��ا برنامه در آینده
ای نزدیک شاهد کاهش تب مالت
در ایران باشیم.گفتنی است شرکت
کنن��دگان در روز دوم این کارگاه
ب��ه صورت عملی بس��ته آموزش��ی
پیش��گیری ،کنترل و درمان بیماری
تب مالت (بروسلوز) را با مشارکت
و مدیری��ت دکت��ر ش��یرین بنکدار
کارش��ناس اداره زئون��وز وزارت
بهداشت ارائه کردند.
گفتنی اس��ت کارگاه کش��وری
آموزش��ی بیم��اری ت��ب مال��ت
ب��ا حض��ور بی��ش از  60ش��رکت
کنن��ده از مس��ئولین وزارت
بهداش��ت ،اس��تانداری ها ،سازمان
دامپزش��کی کش��ور ،کارشناس��ان بهداشت محیط
و مب��ارزه ب��ا بیماریه��ای واگی��ر دانش��گاه ه��ای
علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

شورای راهبردی نهاد رهبری
دانشگاه برگزار شد

شورای راهبردی نهاد رهبری با حضور رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعض��ا روز چهارش��نبه مورخ
93/4/4در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این
جلسه ،بر لزوم آگاهی و اطالع رسانی به اعضای
هیات رئیس��ه از گزارشات و مصوبات این جلسه
تاکید کرد و مصوبات و خروجی های این شورا
را در نتیجه بخش��ی اهداف دانش��گاه مثمر ثمر
دانست.این گزارش حاکیست ،حجت االسالم و
المسلمین شاه فضل مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز در این نشست،
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شورا ،به بیان
مشکالت و پیشنهادات پرداخت.
برپایه این گزارش ،تاکنون طی دو س��ال گذشته
 15جلسه شورای راهبردی نهاد رهبری تشکیل شده
که این دومین نشست شورا در سال جاری است.
ش��ایان ذکر اس��ت ،ش��ورای راهب��ردی نهاد
رهبری با عضویت  15نفر از اس��اتید دانش��گاه،
مسایل فرهنگی ،سیاس��ی و آموزشی دانشگاه را
با هم��کاری اعضای هیات علمی بررس��ی کرده
و در رابطه با فعالیت های دانش��گاه در این راستا
راهکار ارائه می دهد.

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
برگزار شد
اولین جلسه ش��ورای تحصیالت تکمیلی علوم
پایه در س��ال جاری با حضور رئیس دانش��گاه و
س��ایر اعضاء روز چهارش��نبه م��ورخ  93/4/4در
دانشکده پزشکی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر اعراب��ی در ای��ن
جلس��ه ،بر افزایش کیفیت آم��وزش ،بهره گیری
بیش��تر از تحقیق��ات و پژوهش های انجام ش��ده
در مقط��ع تحصی�لات تکمیلی و مش��ارکت در
آموزش دانشجویان مقاطع پایین تر تاکید کرد و
همچنین در خصوص رفع مشکالت و کمبودهای
آموزشی دستوراتی را صادر کرد.
این گ��زارش حاکیس��ت ،برنامه ری��زی برای
فعالیت های آینده و بررس��ی مسائل و مشکالت
تحصیلی از جمله موضوعات این نشست بود.
گفتن��ی اس��ت مس��ئولین دانش��کده و مدیران
گروه های علوم پایه به بیان نظرات و پیش��نهادات
خود در این راستا پرداختند.

کمیته دارو و تجهیزات پزشکی
در دانشگاه برگزار شد

در راستای طرح تحول نظام سالمت ،کمیته
دارو و تجهی��زات پزش��کی ب��ا حضور رئیس
دانشگاه و س��ایر اعضاء روز س��ه شنبه مورخ
 93/4/3در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر اعراب��ی در این
جلسه بر لزوم همکاری و تالش مجدانه اعضاء
در تهیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزش��کی
م��ورد نیاز بیماران در بیمارس��تان های مجری
این طرح تاکید کرد تا بیم��اران در این زمینه
مشکلی نداشته باشند.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت ،در این جلس��ه
در خص��وص تهی��ه داروهای م��ورد نیاز که
در لیس��ت فارماکوپ��ه دارویی کش��ور وجود
ندارد و همجنین در مورد لیس��ت تجهیزات و
ملزومات پزش��کی مورد نیاز در طرح سالمت
تصمیم گیری شد.
گفتنی اس��ت لیس��ت فارماکوپ��ه دارویی،
فهرستی از داروهای مجاز در کشور می باشد
که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اعالم می شود.

برگزار ی جلسه شورای هماهنگی

پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر
جلسه ش��ورای هماهنگی پیشگیری و درمان
س��وء مصرف م��واد مخدر با حض��ور رئیس
دانشگاه و س��ایر اعضاء روز س��ه شنبه مورخ
 93/4/3در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
به گ��زارش وب دا ،در اولویت قرار گرفتن
برگ��زاری کارگاه ه��ای پیش��گیری و درمان
سوء مصرف مواد از سوی معاونت آموزشی،
بررسی راهکارهای حساس سازی و مشارکت
اعضای هیات علمی دانش��گاه ،اعالم آمادگی
گروه ه��ای آموزش��ی مربوطه جه��ت تولید
محت��وی و ج��زوات آموزش��ی مانن��د فیلم،
کتابچه ،بروشور و  ،...بررسی مصوبات جلسه
قبل از جمله موضوعات این نشست بود.
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نشست گروه های بالینی با حضور
رئیس دانشگاه برگزار شد

حيات

آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز در دانشگاه برگزار شد

نشس��ت گروه ه��ای بالین��ی با حض��ور رئیس
دانش��گاه ،معاونین آموزش و توس��عه ،سرپرست
دانش��کده پزش��کی ،مدی��ران ذیرب��ط و رئی��س
بیمارستان بهشتی در این بیمارستان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی ،در این نشست
ضم��ن تقدیر از هم��کاری گروه ه��ای بالینی در
خصوص برنامه تحول نظام س�لامت ،خواس��تار
ادامه این روند در راس��تای ارائه خدمت با کیفیت
و در اسرع وقت به مردم شد.
وی ،همچنی��ن بر هم��کاری و تعامل بیش��تر با
بیمارستان ها در خصوص اجرای زیرساخت های
برنامه تحول سالمت به ویژه بسته خدمتی ارتقای
هتلینگ و فرآیند ترخیص بیماران شد.
گفتنی اس��ت اعضای گروه های بالینی دانشگاه
نیز در این جلس��ه به بیان پیشنهادات و نظرات در
خصوص بحث آموزش پرداختند.

مرکز پزشکی هسته ای دانشگاه
علوم پزشکی به بهره برداری رسید
در آخرین روز هفته دولت ،مرکز پزشکی هسته
ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز شنبه مورخ
 93/6/8با حضور اس��تاندار اصفه��ان و جمعی از
مسئولین شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کاش��ان گفت :برای خرید دستگاه ها و تجهیزات
این مرکز  15میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش
خصوصی و تعرفه دولتی هزینه شده است.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اش��اره به اینکه
دانش��گاه برای فضاس��ازی این مرکز  500میلیون
ریال هزینه کرده اس��ت ،اظهار داش��ت :پزشکی
هس��ته ای ش��اخه ای از علوم پزش��کی است که
با اس��تفاده از رادیوداروها در تش��خیص و درمان
برخی بیماری ها از جمله قلب ،اس��تخوان و کلیه
کاربرد دارد.

اجرای برنامه نظام سالمت زمینه ساز
آرامش در حوزه بهداشت و درمان
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان ،اجرای
برنام��ه نظ��ام س�لامت را زمینه س��از آرامش در
حوزه بهداش��ت و درمان عنوان کرد که افزایش
رضایتمندی مردم را به همراه داشته است.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی
در جلس��ه ش��ورای مدیران این شهرستان ،مشکل
فرس��ودگی بیمارس��تان بهش��تی از نظر تاسیسات
و س��اختمان با توج��ه به قدمت و ش��رایط آب و
هوایی ،کمبود نیروی انس��انی بخصوص پرس��تار
و مش��کالت اس��تخدامی ،کمب��ود تجهیزات در
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی را یادآور
شد و خواستار حمایت و مساعدت مسئولین استان
در ام��ر پروژه های خیّرس��از از طریق تس��هیالت
تکلیفی برای اتمام و تجهیز این پروژه ها شد.
وی ،با اشاره به معضل سالک در منطقه کاشان
و آران و بیدگل ،خواس��تار حمایت مالی بیش��تر
برای برنامه کنترلی سالک دانشگاه شد.
گفتنی اس��ت جلسه ش��ورای مدیران شهرستان
کاش��ان با حضور اس��تاندار اصفهان دکتر رسول
زرگرپور دکتر رس��ول زرگرپور روز شنبه مورخ
 93/6/8در سالن دکتر محمد قریب دانشگاه علوم
پزشکی کاشان برگزار شد.

انجام هماهنگی اجرای برنامه تحول
نظام سالمت در حوزه بهداشت
جلس��ه دانش��گاهی س��تاد اجرایی برنامه تحول
نظ��ام س�لامت در ح��وزه بهداش��ت ب��ا حضور
رئیس دانش��گاه و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ
 93/6/16در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر اعرابی ،در این نشس��ت
ضمن اش��اره ب��ه آغاز برنامه پزش��ک خان��واده در
روستاها و ش��هرهای زیر  20هزار نفر و نیز عملیات
سرشماری مناطق حاشیه شهرستانهای تحت پوشش،
بر ل��زوم اطالع رس��انی کامل و فراخوان پزش��کان
جهت مشارکت در برنامه پزشک خانواده روستایی
تاکید کرد.این گزارش حاکیس��ت معاون بهداشتی
دانش��گاه نی��ز در این جلس��ه گزارش��ی از عملکرد
معاونت بهداشتی در این خصوص ارائه داد.
ش��ایان ذکر اس��ت ارائ��ه خدمات س�لامت به
عش��ایر ،روستائیان و ش��هرهای زیر  20هزار نفر،
تامین سالمت در حاشیه شهرها و سکونتگاه های
غیررس��می از برنامه های نظام تحول سالمت در
حوزه بهداشت است.

آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز به همت
دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی کاشان
روز دوشنبه مورخ  93/6/3برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این مراسم
ضم��ن تبریک روز پزش��ک و دارو س��از به جامعه
پزشکی گفت :انتخاب روز پزشک در زاد روز تولد
ابوعلی سینا دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانییکی از
افتخارات جامعه پزشکی ایران است.
دکتر محمد حسین اعرابی ،همچنین ضمن تبریک
هفته دولت ،از ش��هیدان دولت به خصوص شهیدان
رجای��ی و باهنر ی��اد کرد و افزود :ای��ن عزیزان باید
الگو و سرمشق همه در زمینه خدمت رسانی بی منت
و خالصانه به مردم قرار گیرند.
وی ،با اش��اره به نامگ��ذاری یکم ش��هریورماه به
نام روز پزش��ک و پنجم ش��هریورماه به عنوان روز
داروس��از اف��زود :ایرانیان ب��ه ویژه اطب��اء در تمدن
جهانی تاثیر بسزایی داشتند و این دو دانشمند بزرگ
از جمله اطبایی بودند که در این راس��تا تاثیر زیادی
به جاگذاشتند.
وی ،ابوعلی س��ینا را در اوج و س��رآمد همه علوم

دانست و یادآورشد :کتاب شفاء یکی از جامع ترین
و بزرگترین کتاب در فلسفه است که از ابوعلی سینا
به یادگار مانده اس��ت که این امر بیانگر این اس��ت
که ابوعلی س��ینا صرفا به کار طبابت نمی پرداخته و
حکیمی بزرگ و الهی بوده است.
وی ،تالش و مجاهده در کس��ب علم را از ویژگی
های دانش��مندان ایرانی در گذش��ته دانست و تصریح
کرد :ابو علی س��ینا در همه حوزه های تبحر داش��ته و
ع�لاوه بر به��ره مندی از نبوغ سرش��ارالهی ،تالش و
مجاهدت های شبانه روزی این دانشمند بزرگ ایرانی
اس��ت که همراه با فکر و تعمق و تفکر توانس��ته بیش
از 100جلد تألیف کند و مبدع نظریات جدید باشد.
رئیس دانشگاه ،عدم نگرش صرف تقلیدی و بهره
گی��ری از آموزه های توحیدی و دینی را از ویژگی
های دانشمندان ایرانی در گذشته عنوان کرد و ادامه
داد :حکم��ای ایرنی پرچمدار دانش و اخالق توام با
هم بودند که امروزه کمرنگ شده است.
وی ،در بخش دیگری از سخنان خود به تحوالت
بخش سالمت از ابتدای سالجاری تاکنون در کشور
و مشخص شدن تولیت این بخش و پیگیری مجدانه

دولت در اجرای سیاست های سالمت ابالغی رهبر
معظم انقالب (مدظله العالی) در بحث سالمت اشاره
کرد و اظهار داش��ت :برنامه تحول نظام س�لامت از
 15اردیبهش��ت ماه با پیگیری و جدیت در کشور و
دانشگاه در حال اجرا است.
دکتر اعرابی ،با بی��ان اینکه امیدوارم با اجرای این
برنام��ه بزرگ ملی ،بیماران ج��ز درد و رنج بیماری
مش��کلی نداشته باشند ،یادآور ش��د :از آغاز اجرای
برنامه تحول نظام سالمت تاکنون  65میلیارد ریال در
بخش درمان تحت پوش��ش این دانشگاه هزینه شده
که بیش از  50میلیارد ریال از هزینه های انجام شده
مربوط به بیماران بستری در بیمارستان ها می باشد.
وی ،تعامل و همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی
کاشان با سازمان نظام پزشکی و بیمه های درمانی را
در این راستا مهم برشمرد.
رئی��س دانش��گاه اظهارامی��دواری ک��رد :جامعه
پزش��کی بتواند ب��رای احی��ای جایگاه پزش��کی و
قداست این حرفه تالش کند چرا که هنوز هم مردم
از طبی��ب به عنوان پناهگاه خود یاد می کنند و نباید
به این جایگاه مقدس خدشه ای وارد شود.
رییس س��ازمان نظام پزش��کی ،نی��ز در این آیین
گفت :س��ازمان نظام پزش��کی شهرس��تان کاش��ان
بزرگترین تشکل صنفی این شهرستان است که بیش
از  50سال سابقه فعالیت دارد.
دکتر احمد یگانه مقدم افزود :این س��ازمان دارای
هزار و  50عضو ثبت ش��ده اس��ت که ش��امل 220
متخصص 430 ،پزشک عمومی 120 ،دندانپزشک،
 75داروساز و  200ماما و  ...است.
ش��ایان ذکر اس��ت در ای��ن آیین همچنی��ن دکتر
محمود فیلسوفی یکی از پیشکسوتان عرصه پزشکی
کاشان به بیان خاطراتی در حوزه پزشکی پرداخت.
گفتنی اس��ت مراس��م گرامیداشت روز پزشک و
داروسازی با حضور تعدادی از پزشکان ،داروسازان
و پزش��کان پیشکس��وت شهرستان کاش��ان از جمله
دکتر فیلس��وفی ،دکتر مدیحی ،دکترغزنوی و دکتر
انصاری در س��الن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی
برگزارش��د و از  15نفر از پزش��کان نمونه شهرستان
کاشان تجلیل شد.

دیدار خادمین آستان مقدس مشهدالرضا(ع) از بیماران مرکز دیالیز کاشان
به مناسبت میالد با سعادت امام رضا (ع) ،خادمین
آس��تان مقدس مش��هدالرضا (ع) با بیم��اران مرکز
دیالیز کاش��ان روز یکش��نبه مورخ  93/6/16دیدار
کردند.
ب��ه گزارش وب دا ،جمع��ی از خادمین حرم امام
رض��ا (ع) در این دی��دار با اه��داء هدایای متبرک
آستان مقدس و دلجویی از بیماران ،مسبب شادی و
خشنودی آنان در این روز خجسته شدند.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت ،خادمی��ن ام��ام رضا
(ع) همچنی��ن آرزوی تندرس��تی و عافی��ت ب��رای
تمام��ی بیم��اران ب��ه وی��ژه بیم��اران مرک��ز دیالیز
نموده و از پرس��نل زحمتکش این مرکز تش��کر و
قدردانی نمودند.

رتبه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در رنکینگ دانشگاههای جهان
 45درصد ارتقاء یافت
سرپرس��ت مرک��ز آم��ار و فن��اوری اطالعات
دانش��گاه گفت :در جدیدترین رتبه بندی جهانی
وبومتریکس ،رتبه دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
در رنکینگ دانشگاههای جهان  45درصد ارتقاء
یافت.ب��ه گزارش وب دا ،مرتضی نادی افزود :در
رتبه بندی جوالی  2014وبومتریکس ،دانش��گاه
علوم پزش��کی کاشان توانست با  2822پله صعود
نس��بت به ژانویه  2014رتبه خود را ارتقاء داده و
رشد صعودی معادل  45درصد را در این زمینه به
خود اختصاص دهد.
وی ،با اشاره به اینکه در این رتبه بندی دانشگاه
علوم پزش��کی کاش��ان در بی��ن دانش��گاه علوم
پزشکی کش��ور در رتبه  20قرار گرفت ،تصریح
کرد :نتایج این رتبه بندی هر شش ماه یکبار منتشر
می شود و بر اس��اس آخرین گزارش این پایگاه،
دانشگاه علوم پزشکی کاشان با  2822صعود بعد
از دانشگاه های اردبیل و شهرکرد دارای باالترین
درصد رش��د در بین دانش��گاه های علوم پزشکی
کش��ور گردید و به میزان  15رتبه نس��بت به رتبه
بن��دی قبلی در بین دانش��گاه های علوم پزش��کی
کشور ارتقاء پیدا نمود.
نادی ،با اش��اره به اینکه رتبه بندی وبومتریکس
بی��ن بی��ش از  22ه��زار دانش��گاه و موسس��ه
تحقیقات��ی جهان ص��ورت می گی��رد ،ادامه داد:
دانش��گاه ها در این رتبه بندی برمبنای ش��اخص
EXCELLENCEک��ه نش��ان دهن��ده تع��داد
مقاالتی اس��ت که از دانش��گاه در نمایه استنادی
اس��کوپوس از لحاظ می��زان اس��تنادات جزء 10
درص��د برتر اس��ت ،ش��اخص OPENNESS
ک��ه تعداد فای��ل های وب س��ایت دانش��گاه که
در گوگل اس��کالر نمایه ش��ده اس��ت ،شاخص
PRESENCEیا همان تعداد صفحات ایندکس
ش��ده از وب سایت دانشگاه در گوگل و شاخص
IMPACTکه نش��ان دهنده تعداد External
Back linksو Referring Domainوب
سایت دانشگاه است ،رتبه بندی شده اند.
گفتن��ی اس��ت ،با توجه ب��ه تحلیل انجام ش��ده
توس��ط مرک��ز توس��عه و هماهنگ��ی اطالعات و
انتش��ارات علمی معاون��ت تحقیق��ات و فناوری
وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��کی،
در رتب��ه بن��دی اخی��ر (ک��ه در آدرسhttp://
 webometrics.infoنیز قابل دسترسی است)
نشان میدهد که  48دانشگاه علوم پزشکی کشور
در این دوره حائز رتبه شدهاند و رتبه جهانی بیش
از  81درصد دانش��گاههای علوم پزش��کی کشور
ارتقا یافته است.

کنفرانس علمی یک روزه سیاست های
جدید جمعیتی برگزار شد

آمادگی دانشگاه برای استقبال از دانشجویان جدیدالورود
معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه از آمادگی
این معاونت برای پذیرش و اس��تقبال از دانشجویان
جدیدالورود خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر طاه��ره مازوچی ،با
اش��اره به تقارن شروع س��ال تحصیلی جدید با هفته
ش��کوهمند «دفاع مقدس» و تبریک س��ال تحصیلی
 93 - 94گفت :این تقارن معنوی فضای دانشگاه را
به یاد و خاطره شهیدان ،متبرک می سازد.
وی ،فراه��م س��اختن محیط��ی آرام و ب��ه دور از
دغدغه برای دس��تیابی دانش��جویان به دو رس��الت
مهم دانش��گاه یعنی آموزش از یک س��و و پرورش
دانشجویانی فرهیخته و مومن و موفق از سویی دیگر
را از اهداف این معاونت برش��مرد و اظهار داش��ت:
این معاونت با تالش مسئولین و کارکنان واحدهای
ذیربط خود از جمله مدیریت های امور دانشجویی،
ام��ور فرهنگی ،امور خوابگاه ها ،اداره تربیت بدنی،
تغذیه ،اداره مش��اوره و راهنمایی دانشجویان ،امور
عموم��ی و  ...گام ه��ای موث��ری را در جهت رفاه
دانش��جویان و ارتقا فرهنگی آنها به ویژه در سالهای
اخیر برداشته است.
وی ،ضم��ن اش��اره ب��ه کمب��ود فضای اس��کان
خوابگاه��ی در س��ال ج��اری گفت :این دانش��گاه
در ح��ال حاض��ر دارای چهار خوابگاه دانش��جویی
با ظرفیت اس��کان  1200نفر می باش��د که خوابگاه
های دختران��ه الزهرا(س) و امام عل��ی(ع)  900نفر
و خوابگاه های پسرانه اندیش��ه و الغدیر  300نفر از
دانشجویان را در خود اسکان داده اند.
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دکتر مازوچ��ی افزود :با تالش ه��ای بعمل آمده
خوابگاه های دانشجویی به امکانات مختلف رفاهی
و آموزشی از جمله س��الن های مطالعه مجزا ،سالن
ورزش��ی ،ات��اق های رایان��ه ،مش��اوره و تلویزیون،
نمازخانه و  ...تجهیز شده اند.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه تصریح کرد:
همچنین س��اخت ی��ک باب خواب��گاه  240نفره نیز
از جمله پروژه های در دس��ت احداث دانشگاه می
باشد.
وی ،ب��ا اش��اره به امکان��ات و خدمات ورزش��ی
دانش��گاه گفت :اس��تخر سرپوش��یده ،زمین چمن و
س��الن بزرگ و چند منظ��وره اداره تربیت بدنی که
ش��امل زمین والیبال ،فوتس��ال ،هندبال ،بس��کتبال،
بدمینتون و  ...می باش��د از جمله امکانات ورزش��ی
دانشگاه میباشد.
دکتر مازوچی ،با اشاره به اینکه اداره تربیت بدنی
دارای س��الن و فضاهای اختصاصی برای رشته های
تکواندو ،دارت ،تنیس روی میز ،شطرنج ،بدنسازی،
پیس��ت اسب س��واری ،تیراندازی با کمان و شنا می
باش��د ،ادامه داد :این اداره رش��ته ورزش��ی باستانی
زورخان��ه و پهلوانی را نیز فعال نموده اس��ت که هم
اکنون  30رش��ته ورزش��ی در تربیت بدنی دانشگاه
فعال است.
وی ،با اشاره به کسب مقام های برتر در مسابقات
مختلف ورزش��ی مل��ی و منطق��ه ای اف��زود :ارائه
امتیازات ویژه به دانش��جویانی که در قالب تیمهای
ورزش��ی فعالیت میکنند از دیگر خدمات تشویقی

این معاونت میباشد.
دکتر مازوچی در خصوص ارائه تسهیالت رفاهی
به دانش��جویان گفت :وام ه��ای مختلف تحصیلی،
مس��کن ،ودیعه مس��کن ،وام ضروری ،ازدواج ،وام
اعتب��اری خری��د کاال از جمل��ه تس��هیالت اعطایی
دانش��گاه به دانش��جویان متقاضی میباش��د و کلیه
دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگیرند.
وی ،با اش��اره به فراهم ب��ودن زمینه های مختلف
ب��رای فعالی��ت فرهنگی دانش��جویان در جش��نواره
ه��ای فرهنگ��ی و قرآن��ی دانش��گاهی و کش��وری
گف��ت :در ح��ال حاض��ر دانش��جویان عالقمن��د به
ام��ور فرهنگی ،هنری عالوه بر همکاری مس��تقیم با
واحدهای مدیریت فرهنگی و ش��رکت در جشنواره
ه��ای مربوطه م��ی توانند در کانون ه��ای فرهنگی،
دانشجویی که ش��امل کانون مهدویت (نسل انتظار)
ش��عر و ادب (نغمه) هنری (فانوس) ،نش��اط  ،هالل
احمر ،کانون ایثار ویژه دانش��جویان س��تاد شاهد و
ایثارگر و تش��کل های بس��یج دانش��جویی و جامعه
اس�لامی دانشجویان نیز ش��رکت و نیز از فعالیتهایی
مانند اردوه��ا ،کارگاه های مهارتی ،هنری  ،علمی،
فرهنگی ،سیاسی ،قرآنی و  ...بهره مند شوند.
وی گف��ت :شناس��ایی و پ��رورش اس��تعدادهای
دانش��جویان در زمینه های مختلف از دیگر اهداف
معاونت بوده اس��ت که کس��ب مقام ه��ای برتر در
جش��نواره های قرآنی ،فرهنگی و ورزشی کشوری
و منطقه ای از موفقیت های کسب شده در سال های
اخیر این حوزه بوده است.

کنفران��س علمی ی��ک روزه سیاس��ت های
جدی��د جمعیت��ی به هم��ت معاونت بهداش��تی
دانش��گاه و با هم��کاری دفتر آم��وزش مداوم
دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون بهداش��تی دانشگاه،
در این کارگاه به بیان اهداف برنامه و سیاس��ت
ها و چالش ه��ای جمعیتی در ایران و تحوالت
جمعیتی و باروری پرداخت.
دکتر س��یّد علیرضا مروجی ،ارتقاء آگاهی و
نگرش مدیران و پزشکان و کارشناسان مامایی
و همچنین کارشناس��ان بهداش��ت خان��واده را
هدف کلی این کارگاه عنوان کرد.
وی ،افزای��ش آگاه��ی در زمین��ه عوام��ل
تأثیرگذار بر ناب��اروری زوجین ،عواقب روانی
ناب��اروری ،بهداش��ت روان در دو قلویی و چند
قلویی ،ش��اخص های جمعیتی ،ب��ارداری های
برنامه ریزی ش��ده ،مش��کالت ت��ک فرزندی،
حمای��ت از والدین به هنگام پی��ری و بارداری
ه��ای پرخط��ر را دیگ��ر موضوع��ات کارگاه
برشمرد.
الزم به ذکر است با توجه به نتایج سرشماری
س��ال  1390و اعالم نرخ باروری کلی کشور به
زیر حد جایگزینی ،نظ��ر به منویات مقام معظم
رهبری (مدظل��ه العالی) مبنی بر ل��زوم افزایش
جمعیت جوان و روند س��الخوردگی جمعیت و
همچنین با عنایت ب��ه رهنمودهای مقام وزارت
بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��کی و دفتر
سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس در راستای
افزایش نرخ باروری ،ب��ا الزام بر حفظ و ارتقاء
س�لامت مادر و کودک ،کنفرانس علمی یک
روزه سیاس��ت های جدید جمعیت��ی با حضور
 200نف��ر از پزش��کان و کارشناس��ان مامایی و
بهداش��ت خانواده در س��الن دکتر محمد قریب
برگزار شد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

 26نفر دانشجو در رشته
دندانپزشکی در دانشگاه علوم
پزشکی کاشان پذیرش شد
سرپرست دانشکده دندان پزشکی از پذیرش
 26نف��ر دانش��جو در رش��ته دندانپزش��کی در
دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای دومین سال
متوالی خبر داد.
به گ��زارش وب��دا  ،دکت��ر محمود س�لامی
اظهار داشت :نخس��تین گروه دانشجویان رشته
دندانپزش��کی مهرماه ماه س��ال  92دردانشکده
دندانپزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
پذیرفت��ه و  35نفردانش��جو در بهمن ماه دراین
رشته مشغول به تحصیل شدند.
گفتن��ی اس��ت ب��ه اس��تناد رای ص��ادره در
دویس��ت و بیس��تمین جلسه ش��ورای گسترش
دانشگاههای علوم پزش��کی مورخ  91/8/11با
تاسیس دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه علوم
پزشکی کاشان موافقت قطعی بعمل آمد.

هفتاد و دومین جلسه شورای درمان
دانشگاه برگزار شد

در راستای اجرای برنامه تحول نظام سالمت،
هفتاد و دومین جلس��ه شورای درمان دانشگاه با
حضور معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع
دانش��گاه و روس��ا و مدیران بیمارستانهای تابعه
دانشگاه تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در ای��ن جلس��ه رف��ع
نواق��ص س��نجه ه��ای اعتبار بخش��ی ب��ه ویژه
نواقص بهداش��تی ،توزیع تخصیص مرحله سوم
اعتب��ارات برنامه تحول نظام س�لامت ،اجرای
برنامه هتلینگ بیمارس��تان ه��ا و اصالح فرایند
نوبت دهی در کلینیک های ویژه دانشگاه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه نظارت ستادی بسیج پایگاه
حضرت حمزه سیدالشهداء (ع)
برگزار شد

جلسه نظارت ستادی بسیج حوزه ادارات امام
رضا (ع) و اعضاء شورای پایگاه حضرت حمزه
سیدالشهداء (ع) برگزار شد
جلس��ه نظارت س��تادی بس��یج حوزه ادارات
امام رضا (ع) و اعضاء ش��ورای پایگاه حضرت
حم��زه سیدالش��هداء (ع) روز دوش��نبه مورخ
 93/6/3برگزار شد.به گزارش وب دا ،علیرضا
کاش��انی نژاد مس��ئول پایگاه حض��رت حمزه
سیدالش��هداء (ع) دانش��گاه ،ضمن خیرمقدم به
مدعوین ،گزارش مبس��وطی پیرامون عملکرد
پایگاه حضرت حمزه سیدالشهداء (ع) دانشگاه
و انتخ��اب این پایگاه به عن��وان یکی از پایگاه
ویژه شهرستان در سال گذشته را ارائه کرد.
محس��ن محمدنظ��ری مس��ئول بس��یج حوزه
ادارات ام��ام رضا (ع) کاش��ان نیز در ادامه این
جلس��ه در خصوص طرح صالحی��ن بیاناتی را
ارائه کرد.این گزارش حاکیس��ت ،اهداء س��ه
میلیون ریال جهت تشویق سرگروه ها صالحین
به ای��ن پایگاه ،جذب و س��ازماندهی کارکنان
براس��اس جامعه هدف و ارائه گ��زارش آن به
بس��یج ادارات ،اق��دام جهت تبدی��ل وضعیت
اعض��ای بس��یج ع��ادی ب��ه فعال��و ....از جمله
مصوبات این نشست بود.

تفاهمنامه فی مابین دانشگاه

و بیمه سالمت کاشان منقعد شد
رئیس دانش��گاه گفت :در راس��تای برنامه تحول
نظام س�لامت ،تفاهمنامه فی مابین دانش��گاه علوم
پزشکی و بیمه سالمت کاشان منقعد شد.به گزارش
وب دا ،دکت��ر اعراب��ی افزود:ای��ن تفاهمنام��ه در
راستای اجرای بس��ته خدمتی برنامه تحول سالمت
در حوزه بهداش��ت « اجرای برنامه پزشک خانواده
در روس��تاها و ش��هرهای زیر  20هزار نفر» امضاء
گردید.وی تصری��ح کرد :ارائه خدم��ات درمانی
س��طح یک اعم از پزش��ک خانواده ،ماما ،پرستار،
دارو ،خدمات پاراکلینیک خدمات س�لامت دهان
و دن��دان و خری��د مکمل های دارویی و واکس��ن
پنتاواالن (واکس��ن پنج گانه جایگزین واکسن سه
گانه) از موضوعات این تفاهم نامه است.
گفتنی اس��ت این تفاهمنامه بین سازمان بیمه
س�لامت ایران به نمایندگی وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی از یکس��و و معاون بهداش��تی
دانشگاه به نمایندگی از وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی از سوی دیگر منعقد شد.

تجمع بزرگ جامعه پزشکی کاشان در حمایت از مردم غزه
بر اساس آمار

و ارقام رسمی

که درباره شمار

کودکان کشته شده

در جنگ غزه منتشر
شده است تاکنون

حدود  400کودک

کشته و حدود 2900

کودک نیز زخمی
شده اند.

جامعه پزشکی کاشان در حمایت از مردم مظلوم غزه
و به منظور محکوم کردن جنایات رژیم کودک کش
صهیونیستی امروز مورخ  93/5/18در مقابل مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی گردهم آمدند.
به گزارش وب دا ،سرپرس��ت دانش��کده پزشکی
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان در این گردهمایی،

گفت :بر اساس آمار و ارقام رسمی که درباره شمار
کودکان کشته شده در جنگ غزه منتشر شده است
تاکن��ون حدود  400کودک کش��ته و حدود 2900
کودک نیز زخمی ش��ده اند ک��ه از میان زخمی ها
برخی فلج شده اند و مجبورند تا آخر عمر آثار این
جنگ را با خود به همراه داشته باشند.

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه برگزار شد
جلس��ه ش��ورای امر به معروف و نه��ی از منکر با
حضور رئیس دانشگاه روز یکشنبه مورخ 93/4/15
در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه در این جلسه
ضم��ن اش��اره ب��ه معروف��ات و دوری از منکرات،
اجرای فعالیت ها براس��اس ش��رح وظایف شورای
امر ب��ه معروف و نهی از منک��ر را یکی از مهمترین
ش��اخص های ارزیابی فعالیت های شوراهای امربه
مع��روف و نهی ازمنک��ر واحدهای تابعه دانش��گاه
عنوان کرد.
دکت��ر اعرابی ،با اش��اره به نامگ��ذاری  21تیرماه
به عن��وان روز «عفاف و حجاب» اظهار داش��ت :به
منظور بزرگداش��ت ای��ن روز باید ب��ا برنامه ریزی
و هماهنگ��ی ب��ا مراجع ذیص�لاح مربوط��ه و انجام
برنامه ه��ای فرهنگی در راس��تای رعایت و تقویت

عفاف و حجاب و اجرایی نمودن ش��یوه نامه عفاف
و حج��اب در واحدهای مختلف دانش��گاه به عنوان
وظیفه شرعی و قانونی گام بردایم.
حس��ینعلی صادقی دبیر ش��ورای امر به معروف و
نهی از منکر دانش��گاه ،نیز در این جلسه گزارشی از
پیگیری مصوبات قبلی همراه با عملکرد ش��وراهای
ام��ر ب��ه مع��روف و نهی از منک��ر واحده��ای تابعه
دانشگاه را ارائه کرد.
دکت��ر مازوچ��ی دبی��ر کمیت��ه عف��اف و حجاب
دانش��گاه ،همچنین در این جلسه گزارشی از فعالیت
های انجام شده همراه با ارائه راهکارها و پیشنهادات
خود را عنوان نمود.
گفتنی است اعضاء شورای مرکزی امر به معروف
و نهی از منکر دانشگاه نیز به بیان پیشنهادات و نقطه
نظرات خود در این راستا پرداختند.

دکتر اسماعیل فخاریان ،با ابراز تاسف از سکوت
جهانیان به خصوص مدعیان حقوق بش��ر افزود :این
اعم��ال وحش��یانه در کمتر از مدت ی��ک ماه اتفاق
افتاده است.وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره)
« اگر هر مس��لمانی یک س��طل آب بریزد اسراییل
نابود خواهد ش��د» ،تصریح کرد :با همدلی و اتحاد
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تمام مس��لمانان در جهان می توان این رژیم غاصب
را ریشه کن کرد.
دکتر فخاریان ،با اشاره به وظیفه انسانی برای دفاع
از حریم و حرمت بش��ری اظهار داش��ت :این رژیم
غاصب انس��انیت را هدف قرار داده و بدترین فجایع
بشری را رقم زده است.
وی ،با اش��اره به آمادگی دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان برای ارسال کمک های بهداشتی درمانی به
غزه اظهار امیدواری کرد :ش��اهد هیچ فاجعه ای در
جهان به خصوص در سرزمین های اسالمی نباشیم.
این گزارش حاکیس��ت ،شرکت کنندگان در این
گردهمایی با انتشار قطعنامه ای سکوت سازمان های
بی��ن المللی و کوتاهی در امدادرس��انی به مردم غزه
را نقض حقوق بشر دانس��ته و انزاجار خود را اعالم
نموده اند.
برپایه این گزارش ،جامعه پزشکی کاشان در پایان
این گردهمایی بیانیه ای را در خصوص محکومیت
اعمال غیرانسانی و جنایات نابخشودنی رژیم غاصب
صهیونیستی جهت ارسال به مجامع بین المللی امضاء
کردند.الزم به ذکر است گردهمایی جامعه پزشکی
کاش��ان همزم��ان با سراس��ر کش��ور ام��روز مورخ
 93/5/18برگزار شد.
گفتنی اس��ت ارتش رژیم صهیونیستی از یک ماه
پیش مردم محاصره غزه را از زمین ،آس��مان و دریا
زیر آت��ش گرفته و ای��ن حمالت تاکن��ون بیش از
 1900شهید و صدها مجروح بر جای گذاشته است
که بیش از یک چهارم آن کودک هستند.

زایمان طبیعی دارای عوارض جنینی و مادری کمتری است
زایمان طبیعی در مقایسه با سزارین دارای عوارض
جنینی و مادری کمتری بوده و برای سالمت مادر و
نوزاد مناسب تر می باشد.
ج��راح و متخصص زنان و زایمان دانش��گاه علوم
پزش��کی کاش��ان در گفتگو با وب دا ،با اش��اره به
اجرای بس��ته خدمتی رایگان شدن زایمان طبیعی در
برنامه نظام سالمت اظهار امیدواری کرد :اجرای این
بسته خدمتی ضمن افزایش زایمان طبیعی ،زمینه ساز
فرهنگ سازی در این راستا باشد.
دکتر زهرا عباسی مقدم گفت :درکشور ما در چند
س��ال گذش��ته به دلیل عدم آگاهی مادران نسبت به
مزیت ه��ای زایمان طبیعی و ت��رس و اضطراب القا
ش��ده از طرف افراد ناآگاه در اطرافی��ان و خانواده
میزان س��زارین زیاد شده و این مسئله در دراز مدت
باعث ایجاد عوارض غیر قابل برگشت در سالمت و

اقتصاد جامعه می شود.
وی ،با اش��اره به اینک��ه میزان م��رگ و میر مادر
و نوزاد در س��زارین به دلیل خطر ایجاد جفت س��ر
راهی و چسبندگی جفت در سزارین بیشتر از زایمان
طبیعی است ،افزود :خونریزی ،عفونت و ایجاد زجر
تنفسی بعد از تولد در زایمان طبیعی کمتر می باشد.
دکتر عباس��ی مق��دم ،با اش��اره ب��ه روش های
بیهوش��ی و ع��وارض مربوط در س��زارین تصریح
ک��رد :خطر عفون��ت رحمی و زخ��م جراحی در
سزارین بیشتر است.
وی ،ب��ا تاکی��د بر ل��زوم ایجاد آگاه��ی و ترویج
زایمان طبیعی توس��ط مس��ئولین مربوط��ه ،ماماها و
پزشکان اظهار امیدواری کرد :ترویج زایمان طبیعی
که یکی از اهداف دولت در نظام سالمت است روز
به روز گسترش یابد.

در شهریورماه جلسات دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سالمت برگزار شد
دکتر خیرخواه معاون درمان دانش��گاه ،نیز در این
جلس��ه گزارش��ی از روند اجرای برنامه تحول نظام
سالمت در هفته گذشته را ارائه داد.
معاون درمان دانشگاه در نشست مورخ ،93/6/13
گزارش��ی از روند اجرای برنامه تحول نظام سالمت
در هفته گذشته را ارائه داد.
برپایه این گزارش ،در تمامی این جلس��ات نامه ها
و دس��تورالعمل های ابالغی از سوی وزارت متبوع
مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکیس��ت ،روس��ای کمیته های طرح
تحول نظام س�لامت دانشگاه ،سرپرس��ت مرکز آمار
و اطالع��ات دانش��گاه و نماین��ده دفتر فنی دانش��گاه
همچنی��ن در ای��ن جلس��ات گزارش��ی از عملک��رد
فعالی��ت ه��ای واح��د مربوط��ه را در راس��تای ای��ن
طرح عنوان کردند.

جلسات ستاد دانشگاهی برنامه تحول نظام سالمت
با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در تاریخهای
شش��م ،سیزدهم و بیستم ش��هریورماه سال جاری در
سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر اعرابی در جلس��ه مورخ
 ،93/6/6بر لزوم مش��ارکت و تعامل کلیه اعضاء در
راس��تای ارائه خدمات باکیفیت ب��ه مردم تاکید کرد
و اظهار داشت :طرح تحول نظام سالمت یک برنامه
ملی و بزرگ است که عدالت در دستیابی به خدمات
بهداشتی درمانی بزرگترین هدف آن می باشد.
رئیس دانش��گاه در نشس��ت م��ورخ ،93/6/20
گزارش��ی از اجالس روسای دانش��گاه ها و نقطه
نظ��رات مطرح ش��ده در آن اجالس در خصوص
پیش��رفت برنامه تحول در نظام سالمت در کشور
را ارائه داد.

بازدید معاون درمان دانشگاه از روند اجرایی برنامه نظام سالمت
معاون درمان دانشگاه به همراه جمعی از مسئولین
از رون��د اجرای��ی برنامه تح��ول نظام س�لامت در
بیمارس��تان نقوی کاشان به صورت س��رزده بازدید
کرد.به گ��زارش وب دا ،دکتر خیرخ��واه ،با تاکید
بر ارائه خدمات مطلوب درمانی به شهروندان اظهار
داش��ت :طرح تحول نظام س�لامت فرصت مناسبی
برای ارائه خدمات باکیفیت و ارزان به مردم است و
این نوع خدمت کردن آینده ای درخشان برای نظام
سالمت ترسیم می کند.
وی ،در ای��ن بازدی��د در جری��ان اج��رای برنامه
تحول نظام س�لامت به خصوص بسته خدمتی ارتقاء
هتلینگ ق��رار گرفت و گفت :یک��ی از برنامه های
مح��وری ط��رح جامع تح��ول نظام س�لامت ارتقاء
کیفیت هتلینگ بیمارستان هاست.
وی ،جلب رضایت بیماران از نحوه سرویس دهی،
پذی��رش ،زیبا س��ازی اتاق های بس��تری و وضعیت
سرویس های بهداش��تی را از مهمترین مباحث بسته
هتلینگ بیمارستان عنوان کرد.

دکت��ر خیرخ��واه ،با اش��اره ب��ر اهمی��ت رضایت
بیماران از نحوه س��رویس دهی در بیمارس��تان ها بر
رفع مش��کالت و نواق��ص موجود در ای��ن زمینه ها
تاکید نمود.شایان ذکر اس��ت ،مسئولین دانشگاه در
ای��ن بازدید همچنین با تعدادی از بیماران بس��تری و
همراه��ان آن ها گفتگو کردن��د و نظرات آنان را از
چگونگی ارائه خدمات جویا شدند.
گفتنی اس��ت اجرای طرح تحول نظام س�لامت از
تاریخ  15اردیبهش��ت ماه س��ال جاری با هشت بسته
خدمتی شامل کاهش میزان پرداختی بیماران بستری
به می��زان ده درصد ،رایگان ش��دن زایم��ان طبیعی،
حضور پزش��کان متخصص مقیم در بیمارستان های
تحت پوش��ش ،ارتق��اء کیفیت خدم��ات ویزیت در
بیمارس��تان ها ،ارتق��اء کیفیت هتلین��گ ،حمایت از
ماندگاری پزش��کان در مناطق محروم ،حمایت مالی
از بیماران صعب العالج ،خاص و نیازمند و همچنین
نظارت بر حسن اجرای طرح همزمان با سراسر کشور
در بیمارستان های دانشگاهی آغاز شده است.

جلسه نظارت ستادی پایگاه بسیج حضرت زینب (س) برگزار شد
جلس��ه نظارت ستادی پایگاه بسیج حضرت زینب
(س) با حضور مس��ئولین حوزه بس��یج ادارات امام
رضا (ع) نیروی مقاومت بسیج سپاه کاشان و اعضای
شورای این پایگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،در این جلس��ه ابتدا گزارش��ی
از فعالیت این پایگاه توس��ط خانم جهانگیر فرمانده
پایگاه حضرت زینب دانشگاه ارائه شد.
وی ،در خص��وص اج��رای برنام��ه ه��ای ط��رح
صالحین توس��ط این پایگاه ب��ه صورت حضوری و
غیر حضوری شامل الکترونیکی و چاپی توضیحاتی
را ارائه داد.
محس��ن محمدنظری مسئول بس��یج حوزه ادارات
ام��ام رضا (ع) کاش��ان نی��ز در ادامه این جلس��ه در
خصوص طرح صالحین بیاناتی را ارائه کرد.
وی ،ه��دف از ط��رح صالحی��ن را پرکردن خالء
معنوی بس��یجیان ذکر کرد و گفت :ب��ا اجرای این
طرح ،نیروهای بس��یج در حلقه ه��ای  12تا  22نفره
سازماندهی می شوند.

مس��ئول بس��یج حوزه ادارات و اصناف امام رضا
(ع) کاشان ،در ادامه به بیان چشم اندازها و اهداف
بس��یج پرداخت و از پایگاه خواس��ت در راس��تای
تحق��ق این اه��داف ،برنام��ه های خ��ود را اجرا و
ساماندهی کند.
وی ،ج��ذب نیروه��ای ج��وان ادارات و فرزندان
کارکن��ان با اجرای برنامه های ش��اد و متنوع همانند
اردوها ،فعالیت بس��یجیان در فض��ای مجازی با تهیه
وبالگ در موضوعات دینی و مس��ائل روز جهان و
عضویت در سایت شباب را از جمله اهم برنامه های
این حوزه در سال جاری ذکر کرد.
محمدنظ��ری گفت :ب��ا توجه به تع��داد نیروهای
تحت پوش��ش دانشگاه ،پایگاه بس��یج این دانشگاه،
قابلیت تش��کیل گردان را دارا می باش��د که باید در
این خصوص اقدام کند.
برپایه ای��ن گزارش ،در پایان این جلس��ه ،حجت
االس�لام و المس��لمین آقاکریمی به بی��ان احادیث
اخالقی از رسول اکرم (ص) پرداختند.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه
عباسعلی منصوری
نماینده مردم کاشان
وآران بیدگل در مجلس
شورای اسالمی

حيات

افتخار آفرینی دانشجویان ورزشکار دانشگاه با کسب  13مدال

پیام تبریک نماینده مردم کاشان

و آران بیدگل در مجلس به مناسبت
روز پزشک و دارو ساز

نماین��ده م��ردم کاش��ان و آران بی��دگل در
مجلس شورای اسالمی طی پیامی روز پزشک
و دارو س��از را به جامعه پزشکی این شهرستانها
تبریک گفت.
ب��ه گ��زارش وب دا ،ش��رح پیام عباس��علی
منصوری به شرح ذیل است:
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
با سالم و درود به روح مطهر امام خمینی (ره)
و سالم و تحیت به ارواح طیبه شهدا و با آرزوی
س�لامت و طول عمر با ع��زت برای مقام معظم
رهبری (مدظله).
مفتخرم که به نمایندگی مردم شریف کاشان،
آران و بیدگل اول ش��هریور سالروز تولد شیخ
الرئیس ابوعلی س��ینا طبیب و فیلس��وف ش��هیر
ایرانی و روز پزش��ک و همچنین پنجم شهریور
ماه زاد روز دانشمند عالیقدر محمد بن زکریای
رازی و روز داروس��از را ب��ه حض��ور محت��رم
یکایک جامعه پزشکی تبریک عرض نمایم.
معجزه دستان گرانقدر پزشکان ،زندگی را به
ارمغ��ان می آورد ،همت ک��م نظیر این عزیزان
قابل تقدیر است.حرفه مقدس پزشکی حرفه ای
است که با التیام درد و نجات جان بیماران گره
خورده و چه س��عادتی از این باالتر که پزشک
به مدد الط��اف پروردگارو تعه��د و تخصص،
س�لامت روح و روان و ت��وان زندگ��ی را ب��ه
همنوعان خود بازمی گرداند.
خداوندا زیباترین روزها را نصیب کسی کن
ک��ه بهترین لحظ��ات عمرش را برای س��اختن
لحظه های خوب دیگران از دس��ت داده است.
س�لامت و داوم توفیق��ات همه عزی��زان را از
درگاه بی نیاز مسئلت دارم.
عباسعلی منصوری
نماین��ده م��ردم کاش��ان و آران بی��دگل در
مجلس شورای اسالمی

بازدید مدیر کل دفتر مدیریت
بیمارستانی وزارت بهداشت از مرکز
دیابت بیمارستان نقوی
در راس��تای اجرای برنامه دیابت کش��وری،
مدی��ر کل دفت��ر مدیریت بیمارس��تانی و تعالی
خدمات بالینی وزارت بهداشت از مرکز دیابت
بیمارستان نقوی بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید احمد تارا،
یکی از اهداف مهم نشس��ت های کشوری
دیاب��ت را بررس��ی چالش ها و مش��کالت
موجود در پیشگیری و درمان بیماران دیابتی
بیان کرد.
وی اف��زود :در حال حاض��ر دیابت یکی
از بیماری هایی اس��ت که ب��رای آن برنامه
مدون در حوزه وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکی وجود دارد و در حال اجرا
می باشد.
گفتن��ی اس��ت مراس��م نشس��ت کش��وری
دیابت با حضور دانش��گاه های علوم پزش��کی
سراسرکشور به مدت دو روز از تاریخ 93/4/3
لغایت  93/4/4در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برگزار شد.

جلسه کارگروه کمیته جامعه ایمن
شهرستان کاشان برگزار شد
جلس��ه کارگ��روه کمیت��ه جامع��ه ایم��ن
شهرستان کاشان در معاونت بهداشتی برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلس��ه
پیرام��ون موض��وع پیگیری رعای��ت اصول
ایمن��ی در صدور مجوز فعالیت به مهد های
کودک ،پیش دبستانی و مدارس غیرانتفاعی
و نی��ز بررس��ی و نهایی نمودن چک لیس��ت
ایمنی این مراکز بح��ث و تبادل نظر صورت
گرف��ت و در ای��ن خص��وص مصوبات��ی به
تصویب رسید.
گفتنی اس��ت این جلسه با حضور نمایندگانی
از فرمان��داری ویژه کاش��ان ،اداره بهزیس��تی،
اداره آموزش و پرورش ،س��ازمان آتش نشانی
و کارشناس��ان واحده��ای بهداش��ت خانواده
،محیط،حرف��ه ای ،م��دارس و بیماریه��ای
غیرواگیر معاونت بهداش��تی به منظور پیگیری
مصوبات کمیته جامعه ایمن شهرس��تان و کمیته
مرگ و میر کودکان تشکیل شد.

دانش��جویان پس��ر دانش��گاه موفق به کس��ب 13
مدال از یازدهمین المپیاد ورزش��ی دانشجویان علوم
پزش��کی کش��ور ش��دند.به گزارش وب دا ،معاون
دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعالم این خبر گفت:
کاروان اعزامی دانشگاه به یازدهمین المپیاد ورزشی
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور موفق
به کس��ب مقام هفتمی مسابقات در بین  52دانشگاه
علوم پزشکی کشور گردید.
دکت��ر طاهره مازوچی ،با اش��اره به کس��ب یک
مدال طال و س��ه برنز در رشته ش��نا ،یک مدال برنز
در کارات��ه و یک نقره در رش��ته دوومیدانی افزود:

برای نخس��تین بار تیم تکواندو دانشجویان دانشگاه
در این دوره از مسابقات با کسب هفت مدال شامل
یک طال ،دو نقره و چهار برنز کاپ قهرمانی المپیاد
را از آن خود کرد.
وی یادآور ش��د :دانش��گاه ه��ای ش��یراز ،تبریز،
اصفهان ،شهید بهشتی ،تهران ،ایران ،کاشان ،مشهد
ب��ه ترتیب حائز مقام اول تا هش��تم یازدهمین المپیاد
ورزش��ی دانش��جویان دانش��گاههای علوم پزشکی
کشور شدند.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه ،ضمن تشکر
از مساعدت های رئیس دانشگاه کسب این موفقیت

را به دانش��جویان دانشگاه تبریک گفته و برای آنان
آرزوی موفقیت نمود.
گفتنی اس��ت یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان
پسر دانش��گاههای علوم پزشکی کش��ور در روزهای
 23تا  31مردادماه در  12رش��ته ورزشی در رشته های
والیبال ،بس��کتبال ،فوتبال ،تنیس رویمیز ،بدمینتون،
شنا ،کشتی ،دو و میدانی ،تیراندازی ،تکواندو ،کاراته
و ش��طرنج با حض��ور بیش از  2هزار و  500ش��رکت
کننده از  52دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد.
اسامی دانشجویان مدال آور دانشگاه عبارتند از:
رشته شنا :میالد عامری :یک مدال طال و دو برنز
 پیام ناصح غفور :یک مدال برنزرشته دوومیدانی :احسان جاللی :یک مدال نقره
رشته کاراته:محمد سمیعی :یک مدال برنز
رشته تکواندو( :مقام قهرمانی)
محسن منتظرالقائم :یک مدل طال
سیّد جواد زارعی :یک مدال نقره
فرزاد صوفی :یک مدال نقره
عبداهلل عزیزی :یک مدال برنز
عارف زین وند :یک مدال برنز
نصراله فخاریان :یک مدال برنز
محمد جواد محمدی :یک مدال برنز
سرپرستان تیم اعزامی:
محسن حقگو  ،سیّد مجید اعتماد حسینی ،مجتبی
وحیدی نژاد و سیّد محمد خراسانی
مربیان:تیم تکواندو :عبداهلل غالم رضا
تیم شنا :امیر مسعود اسکندری
تیم کاراته :مهدی فرجی
تیم دومیدانی :علی معیری

تشکیل شورای راهبردی سالمت در راستای سیاستهای ابالغی رهبری
در راس��تای سیاس��ت ه��ای کلی س�لامت ابالغی از
س��وی رهبر انقالب اس�لامی (مدظله العالی) ،ش��ورای
راهبردی سالمت در قالب تفاهم نامه همکاری فی مابین
شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه ،با بیان این مطلب،
دستیابی به اهداف سند چش��م انداز  ،1404برنامه پنجم
توس��عه و تحقق رویکرد س�لامت در همه سیاست ها و
پوش��ش همگانی س�لامت در جامعه را از دیگر دالیل
تش��کیل این ش��ورا عنوان کرد.دکتر اعرابی گفت:این
تفاهم نامه در راس��تای توجه ویژه به رویکرد س�لامت

در تدوی��ن قوانی��ن و اج��رای آن ،سیاس��ت گذاری،
برنامه ریزی و اس��تراتژی های خدمات شهری ،تدوین
چشم انداز س�لامت شهرستان ،برنامه ریزی در راستای
گس��ترش فرهنگ س�لامت در جامعه با جلب حمایت
س��ازمان ها به ویژه ش��هرداری و شناس��ایی و اولویت
بندی مش��کالت س�لامت انعقاد ش��ده اس��ت.وی ،با
اش��اره به اهمیت ویژه توجه به س�لامت شهروندان در
ابعاد مختلف و برنامه ریزی ،آموزش و فرهنگ سازی
در این راس��تا اف��زود :اج��را و ارزش��یابی فعالیت های
ورزش��ی ،تفریحی ،جشنواره ها و  ...با رویکرد سالمت

ش��هروندی ،همکاری در بهس��ازی و توسعه پارک ها،
اماکن ورزش��ی ،تفریحی -هنری و عمومی با رویکرد
سبک زندگی سالم شهروندی و پیشگیری از حوادث ،
همکاری در ایجاد و توسعه فرصت های مناسب جهت
آموزش سالمت به مردم و  ...از دیگر اهداف این تفاهم
نامه است.
گفتنی است این تفاهم نامه در  15بند و به مدت  4سال
فی مابین ش��هرداری و دانش��گاه علوم پزشکی کاشان با
حضور رئیس دانشگاه ،شهردار کاشان ،معاون بهداشتی
و جمعی از مدیران دانشگاه و شهرداری منعقد شد.

معاون درمان دانشگاه روند اجرای این برنامه را در کاشان مطلوب ارزیابی کرد
معاون درمان دانش��گاه گفت:براساس پایش های
انج��ام ش��ده و همچنین بازرس��ی و بازدید از بخش
های بس��تری ،حس��ابداری و ترخیص ،اجرای بسته
های حمایتی مرتبط در مراکز درمانی تحت پوشش
دانش��گاه مطلوب می باشد.به گزارش وب دا ،دکتر
داوود خیرخ��واه افزود :برنامه تحول س�لامت طرح
بزرگی است که از زمان اجرای آن ،خدمات خوبی
به مردم در حال ارائه است.
وی ،در بازدی��د از روند اجرایی این برنامه ملی در
بیمارستان های ش��هید رجایی و سیدالشهداء آران و
بی��دگل ،از نزدیک در جریان اج��رای طرح تحول
نظام سالمت در این شهرستان قرار گرفت.
دبی��ر کمیت��ه اجرایی برنام��ه تحول نظام س�لامت
دانش��گاه تصریح کرد :با اجرای ای��ن طرح ،بیماران
بستری فقط  10درصد هزینه درمان خود را پرداخت
می کنند و همچنین هزینه زایمان طبیعی رایگان شده
که این مسئله رضایت بیماران را به همراه داشته است.

وی ،در پایان افزایش تعامل و مشارکت همکاران در
راستای ارتقاء نقاط قوت ،انتقال تجارب مثبت و بررسی
مش��کالت طرح و رفع آن را از اهداف بازدید از برنامه
تحول نظام سالمت توسط مسئولین دانشگاه عنوان کرد.

گفتنی اس��ت بازدید از رون��د اجرای برنامه تحول
نظام س�لامت در بیمارس��تان های ش��هید رجایی و
سیدالش��هداء آران و بی��دگل ب��ا حض��ور جمعی از
مسئولین روز سه شنبه  93/4/24صورت گرفت.

بازدید رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی برزک
رئیس دانشگاه ،معاون توس��عه مدیریت و منابع و
جمعی از مس��ئولین از مراکز بهداشتی درمانی شهر
برزک به همراه امام جمعه و مس��ئولین ش��ورای آن
شهر بازدید کرد.به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی در
ای��ن دیدار ،از بخش های مختلف مراکز بهداش��تی
درمانی شهر برزک و روستای ازوار (توابع برزک)
بازدید کرد و در جریان فعالیت ها و مش��کالت این
مراک��ز قرار گرفت.وی ،از مرکز بهداش��تی درمانی
درحال احداث برزک بازدید و در جریان پیش��رفت
فیزیکی این مرک��ز و همچنین پیش بینی برای زمان
تحویل و افتتاح آن قرار گرفت.
رئیس دانش��گاه ،هدف از این بازدیدها را بررسی و
آنالیز مشکالت و برنامه ریزی مناسب برای آن عنوان
کرد تا خدمات با بیشترین کیفیت به مردم ارائه گردد.
این گزارش حاکیس��ت ،رئیس دانش��گاه و معاون
توس��عه نیز با حضور در دفتر ام��ام جمعه برزک در
جریان مسائل و مشکالت بهداشت و درمان این شهر
و توابع آن قرار گرفتند.

شماره .145تیر ،مرداد و شهریور 1393
دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کاشان به مناسبت روز داروساز

دکتر اعرابی در پیامی فرارسیدن روز داروساز
را به تمامی همکاران داروساز تبریک گفت.
ب��ه گزارش وب دا ،متن پیام رئیس دانش��گاه
علوم پزشکی کاشان به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
پنجم شهریورماه روز والدت حکیم محمدبن
زکریای رازی ش��یمیدان ،طبیب  ،داروشناس و
داروساز ایرانی روز داروسازان می باشد.
ض��رورت دارو و داروس��ازی و نق��ش آن
درتامین سالمت بیماران اهمیت و جایگاه ویژه
ای دارد؛ این خود بهانه ای است تا همت واالی
این قش��ر دیگربار س��توده ش��ود .فراموش نمی
کنیم در ش��رایط کنونی این عزیزان با عزم مثال
زدن��ی در خودکفایی تولی��دات دارویی باعث
اعتبار این حوزه در سطح جامعه شده اند.
روز بزرگداش��ت مقام داروس��از و محمد بن
زکریای رازی را به جامعه داروس��ازان کش��ور
و به خصوص اس��اتید داروس��ازی ،داروسازان
دردانشگاه علوم پزش��کی کاشان تبریک گفته
و آرزوی سالمتی ،افزایش طول عمر باعزت و
سالمتی و توفیقات علمی دارد.
دکتر محمد حسین اعرابی

رئیس دانشگاه در پیامی

روز کارمند را تبریک گفت
رئیس دانش��گاه در پیامی چهارم شهریورماه
روز کارمند را به فعاالن و س��خت کوشان این
عرصه تبریک گفت.
ب��ه گزارش وب دا ،متن پی��ام دکتر اعرابی به
شرح ذیل است:
چه��ارم ش��هریورماه در ایام هفت��ه دولت به
نام «روز کارمند» نامگذاری ش��ده اس��ت .روز
کارمند ،تجلیل از انس��ان های شایسته ای است
که هدفش��ان خدمت بی منت به مردم و کسب
رضای پروردگار اس��ت .آنان ک��ه همه همت
و تالششان ،گش��ایش گره های زندگی انسان
ها ،رفع مش��کالت و ایج��اد آرامش در جامعه
اس��ت .کار و فعالیت کارمندان ،به عنوان عضو
فع��ال جامعه و خدمتگزار ملت ،شایس��ته تقدیر
است .از این رو ،س��زاوار است این ایام را قدر
بدانیم و در بزرگداشت مقام ارزشمند و واالی
کارمندان بکوشیم.
فرا رس��یدن روز کارمند ،فرصتی است برای
مدیران دس��تگاههای اجرایی تا با به اش��تراک
گذاش��تن اولویته��ا و دغدغه ه��ای کلیدی
س��ازمان و کارکن��ان ک��ه س��رمایههای اصلی
محسوب میش��وند ،بتوانند به صورت همزمان
اه��داف و ماموری��ت های س��ازمان و مس��ایل
اساس��ی کارکن��ان را یکبار دیگر م��رور و در
جهت تحق��ق آنها توان و ت�لاش خویش را به
کار گیرند.
اینجانب ضمن گرامیداش��ت هفته دولت که
یادآور خاطره ش��هدای گرانق��در و الگوهای
اخ�لاص و خدمتگ��زاری دول��ت جمه��وری
اسالمی (شهیدان رجایی و باهنر) میباشد ،روز
کارمند را به تمامی کارکن��ان متعهد ،خدوم و
پرت�لاش دانش��گاه تبریک عرض نم��وده و از
زحمات صادقانه آن ها تش��کر و قدر دانی می
نمایم.
امیدوارم با تأس��ی و الگوب��رداری از ویژگی
های واالی اخالقی و رفتاری شهدای واالمقام،
ش��هیدان رجای��ی و باهن��ر در راس��تای تحقق
اه��داف عالیه انقالب اس�لامی ،نظام آموزش
عالی کش��ور و نیز دولت تدبیر و امید در س��ال
«اقتص��اد و فرهن��گ با ع��زم مل��ی و مدیریت
جهادی» بتوانیم گام های موثری برداریم.
دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه علم پزشکی کاشان

ارزشیابی گروه بیهوشی دانشگاه
توسط هیات ارزشیابی وزارت متبوع
هیات ارزش��یابی رش��ته تخصصی بیهوش��ی
وزارت بهداش��ت از بیمارستان های نقوی ،امام
علی (ع) ،متینی و ش��بیه خوانی تحت پوش��ش
دانشگاه بازدید کرد و پیرو این بازدید با جذب
قطعی سه دستیار رش��ته بیهوشی برای هر دوره
در دانشگاه موافقت به عمل آمد.

رئیس دانشگاه از روند اجرایی برنامه سالمت در بیمارستان بهشتی بازدید کرد
http://webda.kaums.ac.ir
صاحب امتیاز:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مديرمسئول :عليرضا كاشاني نژاد
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بیمار معتاد به مصرف ترامادول در
بیمارستان نقوی کاشان سم زدایی شد
بیمار معتاد به مصرف ترامادول در بیمارستان
نقوی کاش��ان به روش «فوق سریع» سم زدایی
شد.
رئیس بیمارس��تان نقوی کاش��ان ضمن اعالم
این خبر گفت :این بیمار پس��ر جوان  25س��اله
بود که از اس��تان های غیر همجوار به کلینیک
ترک اعتیاد بیمارستان نقوی مراجعه کرده بود.
دکتر محمد حاجی جعف��ری افزود :این بیمار
معتاد توانس��ت با اس��تفاده از خدمات کلینیک
ترک اعتی��اد به روش س��م زدایی فوق س��ریع
( ، )URODطی  4روز جس��م خ��ود را از این
م��اده افیونی پاک کند و ب��ا حال عمومی خوب
و رضای��ت بخ��ش مرخص ش��ود.به گفته وی،
ترام��ادول ی��ک داروی مخدر می باش��د که به
عنوان مس��کن اس��تفاده می ش��ود ک��ه در دهه
 1970با ن��ام تج��اری «ترامادول» توس��ط یک
ش��رکت آلمانی ساخته ش��د .این دارو که به دو
ش��کل خوراکی و آمپول وج��ود دارد ،بر روی
گیرندههای عصبی اثر گذاش��ته و برای دردهای
متوس��ط تا شدید تجویز میشود و به دلیل اینکه
موجب وابس��تگی و اعتیاد میش��ود مصرف آن
بدون تجویز پزش��ک و بی��ش از دو هفته مجاز
نیست.وی تصریح کرد :در ترک اعتیاد به روش
«س��م زدایی فوق سریع» ( )URODبیمار معتاد
ابت��دا طی  4الی  6س��اعت بیهوش��ی تحت نظر
متخصصی��ن مربوطه ،از لحاظ جس��می از مواد
مخدر پاک ش��ده و بدون رنج عوارض ناش��ی
از ت��رک ،در مرحله بعد از بیهوش��ی تحت نظر
روانپزشک به لحاظ روانی با این بیماری مبارزه
می کند.
رئی��س بیمارس��تان نق��وی کاش��ان گف��ت:
برخالف سایر روش های مرسوم ،در این روش
بیمار دیگر نیاز به مص��رف قرص های متادون
را ندارد و می تواند برای همیشه زندگی عاری
از هرگون��ه مواد افیونی داش��ته باش��د.به گفته
دکتر حاجی جعفری« ،روش س��م زدایی فوق
س��ریع» نیازمند اتاق عمل با تجهیزات بیهوشی
اس��تاندارد می باش��د که با توجه به وجود این
امکانات در بیمارس��تان نقوی کاشان این مرکز
توانایی انجام این روش را دارد.

کارگاه ارتقای توانمندی احیای

قلبی عروقی در دانشگاه برگزار شد
کارگاه دو روزه ارتق��ای توانمن��دی احیای
قلب��ی عروق��ی ( )CPRوی��ژه کارورزان
پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان در
مرک��ز مهارتهای بالینی دانش��کده پزش��کی
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،عضو هیات علمی دانشگاه
عل��وم پزش��کی کاش��ان ،افزای��ش توانمندی
کارورزان رش��ته پزش��کی در مدیریت و انجام
صحیح  CPRبه ص��ورت فردی و گروهی را
هدف از برگزاری این کارگاه دانست.
مدیر گروه قلب دانش��گاه در خصوص لزوم
برگزاری ای��ن کارگاه اظهار داش��ت :ارزیابی
انجام شده از فارغ التحصیالن پزشکی دانشگاه
نش��ان داد که آموزش احیای قلبی عروقی برای
دانشجویان و کارورزان ضروری است.
دکتر فریبا رایگان ،با اش��اره به برگزاری این
کارگاه طی سه سال متوالی در دانشگاه افزود:
مباح��ث تئوریک ب��ه م��دت 7:30و تمرینات
علم��ی در  3:30انج��ام می پذی��رد.وی خاطر
نشان کرد :با توجه به احساس نیاز جهت ارتقاء
توانمن��دی کارورزان ،حض��ور آن ه��ا در این
دوره ها و تداوم این دوره ها ضروریست.
گفتن��ی اس��ت :س��ومین کارگاه  CPRب��ه
همت گ��روه قلب با هم��کاری مرکز مهارت
های بالینی  ،مرکز  EDOدانش��کده پزش��کی
وگروه بیهوشی دانشگاه از روز سه شنبه مورخ
 93/6/11آغاز به کار کرد.

اجرای این طرح
به تامین ،حفظ
و ارتقای سالمت،
افزایش
امید به زندگی
و همچنین
عدالت
در سالمت
منجر
خواهد شد.

رئی��س دانش��گاه از چگونگی روند اجرای��ی برنامه نظام
س�لامت در بیمارس��تان بهش��تی امروز مورخ  93/4/17به
صورت سرزده بازدید کرد.به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی
در این بازدید در جریان اجرای برنامه تحول نظام س�لامت
به خصوص بسته خدمتی ارتقای هتلینگ قرار گرفت.
وی ،از نزدیک با بیماران ،مس��ئولین و پرس��نل این
بیمارس��تان دی��دار و گفتگو کرد و نظ��رات آنان را از
چگونگ��ی ارائه خدمات جویا ش��د و اظهار امیدواری
ک��رد :اج��رای این ط��رح به تامی��ن ،حف��ظ و ارتقای
سالمت ،افزایش امید به زندگی و همچنین عدالت در
سالمت منجر خواهد شد.
برپای��ه ای��ن گ��زارش ،در بازدی��د از حس��ابداری این
بیمارستان صورتحساب های صادره برای بیماران ترخیصی
و کاهش پرداختی س��هم بیماران در راستای اجرای برنامه
تحول نظام سالمت مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکیست ،این بازدید به منظور نظارت
ب��ر نحوه صحیح اجرایی ش��دن این ط��رح و عملکرد
بیمارس��تان صورت گرفته و در خالل آن نظر مردم در
مورد اجرای این طرح نیز پرسیده می شود

بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان متینی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان به همراه جمعی از مسئولین از نحوه
اج��رای طرح تحول نظام س�لامت در بیمارس��تان
متینی بازدید کرد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی ضمن بازدید از
بخشهای چشم ،گوش ،حلق و بینی ،اورژانس و
اتاق عمل ،از نزدیک با بیماران به گفتگو پرداخت
و در جریان نحوه اجرای ط��رح و میزان پرداختی
بیماران قرار گرفت.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات
بهداش��تی درمانی کاش��ان ،همچنین روند اجرای
بس��ته خدمتی «ارتق��ای هتلینگ» و بازس��ازی و
بهس��ازی بخش بس��تری بیماران را جویا شد و از
نزدیک در جریان مشکالت پیش روی بیمارستان
قرار گرفت.

رئیس دانشگاه ،از خدمات ارائه شده به بیماران
تش��کر کرد وآرزوی ارائ��ه خدمات هر چه بهتر
در راس��تای طرح ملی تحول نظام سالمت ،ابراز
امیداوری کرد :بس��ته خدمتی «ارتقای هتلینگ»
در اس��رع وق��ت ب��ا بهتری��ن کمی��ت و کیفیت
اجرا شود.
در پای��ان ای��ن بازدی��د ،رئی��س دانش��گاه علوم
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاش��ان و
هیأت همراه در جلس��های با حضور رئیس ،مدیر،
مع��اون آموزش��ی و اعض��ای ش��ورای اداری این
بیمارس��تان ب��ه بحث و تب��ادل نظ��ر در خصوص
مشکالت آموزش��ی ،تجهیزاتی ،پرس��نلی و مالی
بیمارستان پرداختند و مساعدت کافی و وافی خود
را در خصوص رفع مش��کالت مذکور به مسئولین
ابالغ نمود.

دانشجویان دانشگاه موفق به کسب شش مدال شدند
دکتر رضا رزاقی از موفقیت دانش��جویان دانشگاه
علوم پزش��کی کاش��ان در شش��مین المپی��اد علمی
دانشجویان علوم پزشکی کشور خبر داد.به گزارش
وب دا ،معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان ،با اشاره به موفقیت دانشجویان در این المپیاد
با کسب ش��ش مدال در حیطه های مختلف گفت:
دانش��جویان شرکت کننده ،موفق به کسب دو مدال
برن��ز در حیط��ه مدیریت نظام س�لامت ،یک مدال
نقره و دو مدال برنز درحیطه اس��تدالل بالینی و یک
مدال نقره درحیطه علوم پایه ش��دند.وی ،حیطههای
شش��مین دوره المپی��اد گ��روه پزش��کی را ش��امل
اس��تدالل بالینی:حیطه های ماژور پزشکی عمومی،
مدیریت نظام س�لامت :پوش��ش همگانی خدمات
س�لامت ،تفکر علمی در علوم پای��ه :ژن درمانی و
هنر در آموزش پزشکی :جایگاه شبیه سازها ،بازیها

و هوش مصنوعی در آموزش پزش��کی عنوان کرد
و ای��ن موفقی��ت را به کلی��ه اعضای هی��ات علمی،
دانشجویان و کارکنان دانشگاه تبریک گفت.
شایان ذکر است ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم
پزشکی کشور  15لغایت  19شهریور در سالن همایشهای
رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.
اسامی دانشجویان مدال آور به شرح ذیل است:
 -1زهرا کیانی :حیطه استدالل بالینی مدال نقره
 -2محسن توفیقی :حیطه استدالل بالینی مدال برنز
 -3محمد معینی طباء :حیطه استدالل بالینی مدال برنز
 -4مولود جعفری :حیطه علوم پایه مدال نقره
 -5سید بهروز مس��عودی :حیطه مدیریت در نظام
سالمت مدال برنز
 -6اعظ��م علی نقی پور :حیط��ه مدیریت در نظام
سالمت مدال برنز

خانه بهداشت روستای علوی افتتاح شد
خانه بهداشت خیرساز روس��تای علوی از توابع
نیاس��ر همزمان با آغاز هفته کرامت روز یکش��نبه
مورخ  93/6/9افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س دانش��گاه ،در این
مراس��م ضمن ع��رض تبری��ک به مناس��بت دهه
کرامت و فرارس��یدن میالد خجس��ته امام رضا(ع)
گفت :خانه بهداشت روستای علوی در ساختمانی
به مس��احت  350و زیربنا  170مت��ر مربع در یک
طبقه توسط خیّر سالمت حاج رضا طالبیان به بهره
برداری رسید.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اش��اره به ساخت
 100درصد این خانه بهداشت توسط خیّر سالمت
اف��زود :این خانه بهداش��ت با اعتب��اری بالغ بر دو
میلی��ارد ریال س��اخته و در اختیار دانش��گاه علوم
پزشکی قرار گرفته است.
وی ،ب��ا اش��اره ب��ه واگ��ذاری زمین ای��ن خانه
بهداشت توس��ط دانش��گاه گفت :از خیّر سالمت
حاج رضا طالبیان ف��ر و کلیه عوامل اجرای پروژه
که در مدت زمان کوتاه در بهره برداری این مرکز
تالش کردند ،تقدیر و تشکر نمود.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با اش��اره به قدمت
ب��االی  40س��ال اکثر مراکز بهداش��تی درمانی در
روس��تا ها و سطح شهرس��تان ،خواستار مشارکت
بیش��تر خیرین س�لامت جهت بازس��ازی ،تعمیر و
ساخت این مراکز شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان افزود :اکثر مراکز بهداشتی درمانی
و بیمارس��تانهای س��طح شهرس��تان توسط خیرین
س�لامت راه اندازی شده و این نشان دهنده قدمت

فعالیت خیرین سالمت می باشد.
وی همچنین با اش��اره به جایگاه ش��ناخته ش��ده
خیری��ن س�لامت در س��طح کش��ور و وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی افزود :جنس
آسیب های س�لامت هم در بعد جسمی و هم در
بع��د روان��ی روز به روز در حال افزایش اس��ت و
خیرین در کاهش این مشکالت می توانند کمک
کننده باشند.
دکتر اعرابی ادامه داد :سالمت برگرفته از اعتقاد
و ب��اور و رفتارهای مردم اس��ت و همین موضوع
باعث ش��ده ک��ه س�لامت در تمام��ی رفتارهای
اجتماعی مردم متصور باشد.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات

بهداشتی درمانی کاش��ان یادآور شد :دولت گام
های اساسی در ایجاد زیرساخت ها برمی دارد اما
بدون حمایت خیرین محقق ش��دن اهداف توسعه
سالمت امکان پذیر نیست.
مدیر عامل مجمع خیرین س�لامت دانش��گاه نیز
در این مراس��م ،با اش��اره به نامگذاری اکثر مراکز
بهداش��تی درمانی ب��ه نام خیرین س�لامت گفت:
قدمت کار خیر در حوزه س�لامت در کاش��ان به
صدها سال پیش بر می گردد.
دکتر حسین نیکزاد ،با اشاره به تالشهای خیرین
س�لامت در س��الهای اخیر گفت :در  5 -4س��ال
اخیر بیش از  70هزار متر مربع ساختمان در منطقه
کاش��ان توسط خیرین س�لامت در حال ساخت و
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اجراس��ت که این پروژه ها با
همکاری دانش��گاه و یا 100
درص��د خی��ر س��از در حال
ساخت می باشند.
مدی��ر عام��ل مجم��ع
خیرین س�لامت دانش��گاه
بی��ان داش��ت:ایجاد پایگاه
ه��ای بهداش��تی درمانی در
مناط��ق مح��روم از اولویت
کاری مجم��ع خیرین تامین
س�لامت اس��ت که با همت
خیری��ن این موض��وع دنبال
می شود.
خیّ��ر س�لامت ح��اج رضا
طالبیان فر نیز در این مراسم،
انجام امور خیری��ه در جامعه
را باق��ی الصالح��ات جاری��ه
دانس��ت و گف��ت :کارخی��ر
برای همیشه ماندگار است و
ث��واب آن برای خیر همیش��ه
جاری است.
گفتنی اس��ت ام��ام جمعه
منطقه مشهد اردهال ،بخشدار
نیاس��ر ،مع��اون بهداش��تی و
جمعی مس��ئولین دانش��گاه،
خیری��ن س�لامت ،اهال��ی
روس��تای عل��وی و خانواده
معزز شهدا نیز در این مراسم
حضور داشتند.

