نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

پژوهش باید در تمام سطوح
مدیریتی سرلوحه امور
قرار گیرد

سال هیجدهم .شماره  .139آذرماه 1392

توسط دانشجویان دانشگاه

کسب رتبه اول بخش سناریوی حیطه هنر در المپیاد علمی علوم پزشکی کشور
ادامه در صفحه 4

5

نوزادی س�الم
از مادر مبتلا ب�ه ای�دز
متولد ش�د

روز دانشجو تج ّلی پایبندی

به ارزش های انقالب اسالمی است

4

برگزاری سمیناراستانداردهای
بهداشتی و روشهای پیشگیری
از عفونتهای بیمارستانی
8

طی  8ماهه سال جاری:
 115طرح تحقیقاتی در
دانشگاه به تصویب رسید
5

گردهمایی دانشجویان شاهد
و ایثارگر با حضور رئیس
دانشگاه برگزار شد
2

شورای اطالع رسانی
خیرین سالمت کاشان
ّ
تشکیل شد
8

مص�رف دگزامتازون منجر
به کاهش ت�وده عضالن�ی
و ضعف عضالت می ش�ود

مراسم گرامیداشت روز دانشجو

6

افتخارآفرینی دانشجویان دختر دانشگاه در المپیاد ورزشی

پیشگیری بهترین راه مبارزه با ایدز است

دانش��جویان دختر دانشگاه در یازدهمین المپیاد ورزشی دانش��گاه های علوم پزشکی کشور با کسب یک
مدال طال ،دو مدال نقره و دو مدال برنز افتخارآفریدند.
ب��ه گزارش وب دا ،معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه با اع�لام این مطلب گفت :دانش��گاه  23نفر از
دانش��جویان دختر را در شش رشته ورزشی والیبال ،تنیس روی میز ،بدمینتون ،کاراته ،شنا و دو میدانی برای
رقابت به این دوره از مسابقات اعزام کرد.
دکتر طاهره مازوچی با اشاره به رقابت  25دانشگاه علوم پزشکی در مسابقات دو میدانی گفت  :مرجان
حبیبی منفرد در د ِو ش��صت مت ِر با مانع ،مدال طال و نیز در د ِو ش��صت مت ِر با س��رعت موفق به کسب مدال
برنز شد.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه با اش��اره به حضور بیش از 300نفر شرکت کننده در رشتههای تنیس
رویمیز و بدمینتون گفت :تیم های بدمینتون و تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه در این المپیاد نایب
قهرمان شدند.
دکتر طاهره مازوچی با اش��اره به رقابت  22تیم بدمینتون گفت :در رش��ته بدمینتون به ترتیب دانشگاه های
علوم پزشکی شیراز ،کاشان و شهید بهشتی مقام اول تا سوم را کسب کردند.
معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه افزود :در رشته تنیسرویمیز  22 ،تیم از دانشگاه های علوم پزشکی
کشور ش��رکت داشتند که دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،کاشان و یزد مقام
اول تا سوم را کسب کردند.
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رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاشان گفت :پیشگیری همراه با افزایش آگاهی و فرهنگ سازی بهترین
راه مبارزه با گسترش بیماری ایدز است.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی در نشس��ت خبری به مناس��بت هفته ایدز به ش��یوع این
بیماری در جهان ،ایران و کاش��ان اش��اره کرد و افزود :مقابله با گس��ترش این بیماری نیازمند مشارکت و
تعامل اصحاب رسانه در جهت اطالع رسانی صحیح می باشد.
وی ،با اشاره به سخنان وزیر بهداشت تصریح کرد :در سال های گذشته به جای اطالع رسانی و ارتقای
فرهنگ عمومی در جامعه برای جلوگیری از این بیماری بیشتر مردم را از ایدز ترسانیده ایم.
دکتر اعرابی ادامه داد :براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده تعداد مبتالیان به این ویروس در منطقه تحت
پوش��ش دانشگاه علوم پزشکی  101نفر و تعداد موارد آلوده به  HIVچهار برابر آمار ذکر شده یعنی در
حدود  400نفر است.
وی یادآور ش��د :در س��ال  84تعداد مبتالیان به ایدز در شهرس��تان کاشان  23نفر بوده که این تعداد در
سال  85به  51نفر ،در سال  86به  61نفر ،در سال  87به  83نفر ،در سال  89به  89نفر ،در سال  90به 94
نفر و در سال جاری به  101نفر افزایش یافته است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان یادآورش��د :از تعداد  101نفر بیمار
مبتال به ایدز در شهرس��تان کاشان بیشترین مبتالیان به ترتیب کارگران ،کارگران مشاغل آزاد ،رانندگان
و افراد بیکار مربوط می باشد.
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ارتقای رشته اتاق عمل به پویایی کشور کمک می کند

ایران رتبه نخست تولیدات علمی را در خاورمیانه دارد

رئی��س ب��ورد
کش��وری ات��اق
عمل گفت :توجه
ب��ه ارتقای س��طح
رش��ته ات��اق عمل
به پویایی کش��ور
کمک می کند.
دکتر حسن فرهمند
د ر گر د هما ی��ی
انجم��ن کش��وری
ات��اق عم��ل در
دانش��کده پرس��تاری دانش��گاه عل��وم پزش��کی
کاش��ان افزود :ب��ا توجه به ش��رایط کنونی جامعه و
پیش��رفت های صورت گرفته در علوم و تجهیزات،
دیگر جایگاهی برای رده های فوق دیپلم رشته اتاق
عمل وجود ندارد.
وی ،به مقایس��ه ایران و کشورهای دیگر جهان در
زمینه رشته اتاق عمل پرداخت و تصریح کرد :تمام
ت�لاش ما بر این اس��ت که روز ب��ه روز این علم را
گسترده تر کنیم و ایجاد کارشناسی ارشد این رشته
نیز در همین راستاست.
دکتر حس��ن فرهمند ،با تاکید بر اینکه الزم است
رشته اتاق عمل تخصصی تر شود ،خاطرنشان کرد:
هم اکنون در کش��ور با کمبود متخصصان این رشته

مواج��ه هس��تیم و
امیدواریم با تاسیس
کارشناس��ی ارش��د
رش��ته اتاق عمل این
کمبود برطرف شود.
دکت��ر فرهمند ،با
بیان س��یر ت�لاش ها
و فعالیت های انجام
ش��ده برای تصویب
کارشناس��ی ارش��د
رش��ته اتاق عمل در
ش��ورای عالی برنامه ریزی کش��ور گف��ت :در این
مس��یر با موانع زیادی روبرو بودیم که با پیگیریهای
مجدانه این موانع برطرف شد.
وی ،همچنین از افزای��ش قابل توجه رفرنس های
ات��اق عم��ل در چند س��ال اخی��ر خب��ر داد و ابراز
امیدواری کرد :این توسعه علمی با تالش دانشجویان
این رشته و توجه مسئوالن ادامه پیدا کند.
رئی��س ب��ورد کش��وری اتاق عم��ل با اش��اره به
فعالیته��ای دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات
بهداشتی درمانی کاشان در رشته اتاق عمل گفت:
کاش��ان در این رش��ته پیش��رفت های خوبی داشته
واین نش��ان دهنده توانمندی استادان و دانشجویان
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این دانشگاه است.

دبی��ر کمیس��یون
نش��ریات عل��وم
پزش��کی کش��ور
گفت :ای��ران از نظر
تولیدات علمی رتبه
نخس��ت خاورمیان��ه
و رتب��ه  15دنی��ا را
داراس��ت.به گزارش
وب دا ،دکت��ر علی
اکب��ری س��اری در
آیی��ن تجلی��ل از
پژوهشگران برتر دانش��گاه افزود :ایران همچنین در
زمینه رش��د و س��رعت تولیدات علمی رتبه اول دنیا
را دارد که کشورهای کره جنوبی ،تایوان ،ترکیه و
چین در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
وی ،با اش��اره به رش��د مقاالت علمی کشور در دنیا
تصریح ک��رد :میانگین ارج��اع به مق��االت ایرانی در
مقایس��ه با ارجاع به مقاالت خارجی بسیار پایین است
که به دلیل نافع نبودن بسیاری از مقاالت در ایران است.
رئیس دانش��کده بهداشت دانش��گاه علوم پزشکی
تهران ،با اش��اره ب��ه اینکه میزان ارج��اع به برخی از
مج�لات داخلی صفر اس��ت ،یادآور ش��د :مجالتی
که دو یا س��ه س��ال ارجاع نداشته باش��ند هر چند از
کیفیت خوبی برخوردار باش��ند از لیست ISIخارج

خواهند ش��د و باید
تالش کرد تا ارجاع
ب��ه مج�لات داخلی
افزایش داشته باشد.
وی ،ب��ا اش��اره به
سیاستهای معاونت
جدی��د وزارتخان��ه
مبن��ی ب��ر توج��ه به
کیفی��ت مق��االت
علم��ی پژوهش��ی
کش��ور گف��ت:
رویک��رد معاونت جدی��د وزارت از س��مت کمیت
مقاالت علمی پژوهش��ی به س��مت کیفیت و تالش
برای ارتقای کیفیت مجالت و مقاالت موجود است
لذا دانش��گاههای علوم پزشکی کشور از این پس بر
اساس کیفیت ،ارجاع و مقاالت کاربردیتر ارزیابی
میشوند .وی همچنین بر اخالقمداری در انتشارات
تأکی��د ک��رد و اظهار داش��ت :در بحث انتش��ارات
مق��االت و مج�لات ،مباحث��ی چون س��رقت ادبی،
علمی ،تصرف مقاالت دیگران ،اس��تفاده از مقاالت
دیگران و داده سازی وجود دارد که برای جلوگیری
از آن هش��ت تا  10آئیننامه در همه بخشها نوش��ته
ش��ده اس��ت و از طریق وزارتخانه کنترل و پیگیری
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میشود.

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان گفت:
روز دانش��جو تجلّی پایبندی به ارزش های انقالب
اس�لامی اس��ت.به گزارش وب دا ،دکت��ر محمد
حسین اعرابی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو،
ضمن تبریک  16آذر ماه افزود :امید اس��ت ش��ما
عزیزان به عنوان آینده س��ازان ب��ا بهره گیری موثر
از روزهای دانشجویی ،آینده پرباری را برای ایران
اس�لامی رقم بزنید.وی تصریح کرد :دانش��جویان
همیش��ه با احساس مس��ئولیت و هوشیاری نسبت به
میهن اس�لامی همواره در صحنه ب��وده و قله های
ترقی را طی کرده اند.
رئی��س دانش��گاه تاکید کرد :ای��ن روز نماد روح
استکبارس��تیزی دانش��جویان ایرانی در طول تاریخ
دانش��گاهی کشور اس��ت و دانش��گاهیان در جریان
مبارزه انقالب اسالمی و پیروزی نهضت امام خمینی
(ره) و اس��تمرار این جنبش ظلم س��تیز و حق طلب
همواره حضور تعیین کننده داشتهاند.
دکت��ر اعراب��ی ادام��ه داد :دانش��جویان ایرانی
در ط��ول تاریخ ثابت کردند که منش��ا بس��یاری
از جریان��ات و تح��والت ب��وده و در صحنه های
مختلف سرنوش��ت ساز نظام اسالمی نقشی به سزا
و تعیین کننده دارند.
وی ،با اشاره به تشخیص به موقع ،بصیرت و تیزبینی
دانشجویان سال  1332تاکید کرد :شما دانشجویان نیز
باید به گونه ای رفتار کنید که زمینه ساز افتخارآفرینی
برای کش��ور باش��ید چرا که در آینده توسط فرزندان
خود مورد قضاوت قرار خواهید گرفت.
رئیس دانش��گاه ،با اش��اره به نیاز کش��ور به جهاد
علم��ی یادآور ش��د :روز های دانش��جویی س��پری
می شود آنچه باقی می ماند توشه علمی است.
دکتر اعرابی با اشاره به مشکالت و محدودیتهای
اقتصادی فعلی کشور تصریح کرد :مسئولین دانشگاه
علیرغم ای��ن محدودیت ها ،س��رمایه گذاری برای
این نس��ل فرهیخته را در اولوی��ت کاری خود قرار
داده ان��د.وی ،در بخش دیگری از س��خنان خود به
موفقیتهای علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و ورزشی در
دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت :کسب رتبه های
برتر در المپیاد علمی ،کسب رتبه اول در جشنواره
قرآنی و موفقیت های ورزش��ی و فرهنگی از جمله
این افتخارات اس��ت.وی ،با بیان ارتقای دانشگاه به
تیپ یک گفت :توسعه و گسترش دوره تحصیالت
تکمیلی از اولویت ها و دغدغه های اصلی دانشگاه
می باشد.
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معرفي ايثارگران دانشگاه
نام ونام خانوادگي:
محمود نعمتيان
تاريخ تولد1344 :
سال استخدام:
1366
آخرين سمت شغلي:
 كارش��ناس مسئولمبارزه با بيماري ها
 مدير هسته گزينش دانشگاهآخرين مدرك تحصيلي :ليسانس بهداشت عمومي
نوع ايثارگري  :رزمندگي
مدت خدمت در جبهه 8 :ماه و  13روز
سوابق اجرايي:

از س��ال  1366تاكنون به عنوان كارمند رسمي در
دانشگاه علوم پزشكي كاشان
خاطره :در كردس��تان در قال��ب اردوي هجرت
دانش آم��وزی در زمين��ه هاي فرهنگ��ي فعاليت ها
متمرك��ز بود ،كه در حدود يك س��ال در س��نندج
فعاليت داش��تيم.در منطقه جنوب در س��ال  1365در
نقاهتگاه سيدالش��هداء به عنوان پزش��كيار بس��يجي
مراقب��ت هاي اولي��ه را به مجروحين م��ي داديم كه
اولين بار به يك بسيجي  15 -16ساله برخورد كردم
كه يك دستش از ناحيه مچ دست فقط به رشته هايي
و پوس��تي آويزان بود و به او گفتم :شما بايد هر چه
سريع تر براي جراحي اعزام شوي ولی او در جواب
گفت :چيزي نيست دس��ت به دست نكن  ،پانسمان
كن كه هر چه سريع تر برگردم خط اول .گفتم :مگر
درد و مش��كل نداري؟ گفت :از هميش��ه سر حال تر
هس��تم و این دنياي��ي از درس براي ما ب��ود و از اين
موارد زياد داشتيم كه قابل وصف كردن نيست.

بازدید سرزده رئیس دانشگاه
از سلف سرویس دانشجویی

رئیس دانش��گاه به همراه معاون دانشجویی
فرهنگ��ی و مع��اون آموزش��ی دانش��گاه و
مدی��ران این حوزه ها به صورت س��رزده در
جمع دانش��جویان در سلف سرویس دانشگاه
حضور یافت.
ب��ه گ��زارش وب��دا ،دکت��ر محم��د حس��ین
اعراب��ی ضمن تبریک روز دانش��جو و گفتگو با
دانش��جویان  ،از چگونگی روند کنترل کیفی و
کمی مواد غذائی و طبخ و توزیع روزانه غذا در
آشپزخانه مرکزی دانشگاه جویا شد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان در این
بازدی��د چند س��اعته از مس��ائل و مش��کالت و
تنگناهای آن واحد از زبان دانشجویان و مسئولین
مربوطه مطلع گردید.
گفتنی اس��ت این بازدید در روز ش��نبه مورخ
شانزدهم آذر ماه  1392و همزمان با روز دانشجو
انجام شد.

پیام تسلیت

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

خان�واده محت�رم مصطفویكه در غم فقدان
عال��م ربانی حض��رت آیت اله س��ید محمد باقر
مصطفوی به سوگ نشسته ايد.
خان�واده ه�ای محت�رم ش�جاعی آران�ی

وصالحیكهدرغم ازدستدادن همکار گرامی مان
خانم عصمت السادات شجاعی آرانی به سوگ
نشسته ايد.
همكاران ارجمند:
آق�ای فرهاد حس�ینیان ،خانم ه�ا مجیدی و
گل محمدیك��ه در غم از دس��ت دادن پدر به

سوگ نشسته ايد.
خان�م ها ویدا صدیقی ارفعی و ادیبكه در
غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته ايد.
آقای حسین حبیبیكه در غم از دست دادن
برادر به سوگ نشسته ايد.
آقای حسین اخالقیكه در غم از دست دادن
خواهر به سوگ نشسته ايد.
آقای دکتر محمد حسین خیاط کاشانی كه در
غم از دست دادن عزیزانتان به سوگ نشسته ايد.
رواب�ط عمومي دانش�گاه علوم پزش�کی کاش�ان

درگذش�ت عزيزانت�ان را تس�ليت عرض نم�وده،از
درگاه خداون�د منّان براي آن مرحومان آمرزش و
براي شما صبر و شكيبايي مسئلت دارد.

حيات

ادامه از صفحه1

کسب رتبه اول بخش سناریوی حیطه هنر در المپیاد علمی علوم پزشکی

دانش��جویان دانش��گاه موف��ق به کس��ب رتبه اول
بخش س��ناریوی حیطه هنر در پنجمین المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی کشور شدند.
سرپرس��ت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزش��کی دانش��گاه در گفتگو ب��ا وب دا ،ب��ا اعالم
این مطلب اظهارداش��ت :این دانش��جویان در بخش
سناریوی حیطه هنر در آموزش پزشکی تحت عنوان
«س��ناریوی بازی آموزشی شهر پرفشار» این موفقیت
را به دست آوردند.
دکتر محس��ن اربابی ،با اش��اره به برگ��زاری این
المپیاد در چهار حیطه در بخش های متفاوت گفت:
دانش��گاه های علوم پزش��کی کرم��ان و اصفهان به
ترتیب رتبه های دوم و س��وم سناریوی حیطه هنر در
آموزش پزشکی را کسب کردند.
وی اف��زود :دانش��جویان دانش��گاه همچنین موفق
به کس��ب رتبه دوم در حیط��ه نوآورانه ،رتبه چهارم
حیط��ه مدیریت نظام س�لامت و رتبه س��وم آزمون
انفرادی حیطه اس��تدالل بالینی پنجمین المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی کشور شدند.
دکتراربابیتصریحکرد:پنجمینالمپیاددانشگاههای
علوم پزش��کی به میزبانی دانش��گاه علوم پزش��کی

را تبریک گفت

کرمان در حیطه های اس��تدالل بالین��ی :حیطه های
majorپزش��کی عموم��ی (داخلی ،اطف��ال ،زنان
 ،جراح��ی) ،سیاس��ت گ��ذاری مبتن��ی بر ش��واهد
در حوزه س�لامت ،عل��وم پایه :س��وء مصرف مواد
( )substance abuseو بخش جانبی المپیاد :هنر

در آموزش پزشکی برگزار شد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کاش��ان این موفقی��ت را به کلیه
اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه
تبریک عرض نمود.

را به تفکیک رشته ایراد کرد.
قریش��ی ،معاون فرهنگی بنیاد ش��هید اس��تان نیز
ضمن تبریک هفته بس��یج و تش��کر از دانش��گاه به
دلیل حمایت از دانشجویان س��تاد شاهد و ایثارگر
اذعان داش��ت :این بنی��اد آماده هرگون��ه حمایت
مالی از طرح های پژوهش��ی و پایان نامه های برتر
دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

حجت االسالم و المسلمین حسن علی انتصاریان
سرپرس��ت جدی��د بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران
شهرس��تان کاشان ،نیز در این نشس��ت ،از اقدامات
ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
ش��ایان ذکر است اساتید مشاور دانشجویان شاهد
و ایثارگر دانشگاه همچنین به ارائه گزارشی در این
راستا پرداختند.

گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد
گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور
رئیس دانشگاه شامگاه دوشنبه مورخ  92/9/25در
سالن سینا دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،رئی��س دانش��گاه در این
گردهمایی اظهار داش��ت :دانشگاه در جهت رفاه
و ارتقاء س��طح علمی دانش��جویان س��تاد شاهد و
ایثارگر تمام توان خود را به کار می برد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با تاکید بر تقویت
بنیه ی علمی دانش��جویان شاهد و ایثارگر گفت:
دانشجویان باید پیش��رفت تحصیلی را در راستای
فتح قله های علمی سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ،خواس��تار گس��ترش و تقوی��ت ارتب��اط و
همکاری بنیاد ش��هید و ایثارگر در زمینه پیگیری
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل
در این دانشگاه شد و از پذیرش پیشنهادات و بیان
مشکالت توسط دانشجویان استقبال کرد.
دکتر طاهره مازوچی معاون دانشجویی فرهنگی
دانش��گاه نیز در این نشس��ت گزارشی از اقدامات
انجام ش��ده در خصوص آمار و میزان پیش��رفت
تحصیلی دانشجویان ش��اهد و ایثارگر دانشگاه را
ارائه کرد.

دکتر محمد حسین اعرابی
رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه در پیامی روز دانشجو

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد
جلسه ستاد ش��اهد و ایثارگر دانش��گاه با حضور
رئیس دانش��گاه و جمعی از مس��ئوالن بنیاد شهید و
امور ایثارگران استان و شهرستان کاشان و مسئولین
دانشگاه در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
کاشان در این نشست ضمن خیرمقدم به حاضرین،
در خص��وص اج��رای مصوب��ات جلس��ه و تالش
در جه��ت رف��ع مش��کالت آموزش��ی و فرهنگی
دانشجویان شاهد و ایثارگر سخنانی را ایراد کرد.
دکتر محمد حس��ین اعرابی ،با تاکید بر تش��ویق
و ص��رف وقت بیش��تر جه��ت دانش��جویان دارای
پیش��رفت تحصیل��ی گف��ت :در راس��تای ارتقای
پیشرفت تحصیلی دانشجویان بایستی از طرح همیار
اس��تفاده کرد.وی ،خواس��تار گس��ترش و تقویت
ارتب��اط و همکاری بنیاد ش��هید و ایثارگر در زمینه
پیگیری امور دانش��جویان شاهد و ایثارگر شاغل به
تحصیل در این دانشگاه شد.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان نیز در این جلسه ،گزارشی از اقدامات انجام
ش��ده س��تاد ش��اهد و ایثارگر دانش��گاه در نیمسال
دوم تحصیل��ی  91و میزان پیش��رفت تحصیلی این
دانش��جویان را ارائه کرد.دکتر طاهره مازوچی،در
ادامه گزارشی از پذیرش دانشجویان جدیدالورود

شماره  .139آذر 1392

رئیس دانش��گاه در پیامی سالگرد حماسه  16آذر
را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تبریک گفت.
ب��ه گ��زارش وب دا ،مت��ن پیام تبری��ک دکتر
اعرابی به شرح ذیل است:
جوانان دانشجوی شصت سال قبل با تشخیص به
هنگام خود و انجام رس��الت خطیر دانشجویی در
مقابل زیاده خواهی اس��تکبار جهانی قیام نمودند
و ب��ا تقدی��م خون خ��ود نقطه عطف��ی در تاریخ
دانشجویی رقم زدند.
۱۶آذر نماد روح استکبارس��تیزی دانش��جویان
ایرانی در طول تاریخ دانش��گاهی کش��ور است و
دانش��گاهیان در جریان مبارزه انقالب اس�لامی و
پی��روزی نهضت امام خمینی (ره) و اس��تمرار این
جنبش ظلم ستیز و حق طلب همواره حضور تعیین
کننده داشتهاند.حضور فعال دانشجویان در عرصه
سیاسی کشور در کنار فراگیری علم ،مطالبه رهبر
معظم انقالب و جامعه از این قشر فرهیخته است و
امروز بصیرت و دینداری دانشجویان ایران باعث
بی��داری جنبش دانش��جویی در کش��ور و دیگر
جوامع مسلمان شده است.
دس��تاوردهای مهمی که تا کنون در زمینه های
مختلف برای ایران اس�لامی رقم خورده نش��ات
گرفته از س��رمایه دانشگاه های کشور بوده است.
اگر امروز کش��ور در مسیر توس��عه قرار گرفته و
توانسته ایم از موانع عبور کنیم محصول تالشهای
شما دانش��جویان عزیز در کنار اساتید بزرگوار و
دلس��وز بوده اس��ت تا جایی که میهن عزیزمان از
نظر رتبه علمی جهانی جزء بیس��ت کشور پیشرفته
جهان قرار گرفته اس��ت.روز دانش��جو روز طلوع
اندیش��ه های نو ،روز انسان های فرهیخته و بالنده
و روز از خودگذش��تگی بر شما دانشجویان فهیم
دانشگاه علوم پزشکی کاشان مبارک باد.
اینجانب توفیقات روزافزون ش��ما عزیزان را در
هم��ه امور ف��ردی و اجتماعی به وی��ژه در عرصه
فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی
از خداوند متعال مسالت مینمایم.
ادامه از صفحه1

روز دانشجو تج ّلی پایبندی

به ارزش های انقالب اسالمی است
دکت��ر مج��د آب��ادی رئی��س دانش��کده
پژوهش��کده لیزر و اپتیک ته��ران نیز در این
مراسم سخنانی را عنوان کرد.
گفتنی اس��ت در پایان مراسم با اهداء لوح
تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از دانشجویان
نخب��ه و برتر علمی ،آموزش��ی و فرهنگی و
بسیج دانشجویی دانشگاه تجلیل شد.
الزم به ذکر اس��ت آیین گرامیداشت روز
دانش��جو شامگاه سه شنبه مورخ  92/9/20در
آمفی تئاتر مرکزی دانش��گاه علوم پزش��کی
کاشان برگزار گردید.
ادامه از صفحه1

ارتقای رشته اتاق عمل به پویایی
کشور کمک می کند

حجت االسالم و المسلمین حسن علی انتصاریان
سرپرست بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرستان
کاش��ان ،نیز در این نشس��ت ،به بی��ان عملکرد و
امکانات رفاهی این بنیاد برای دانش��جویان شاهد
و ایثارگ��ر پرداخت.این گزارش حاکیس��ت ،این
جلس��ه با طرح و بررس��ی مش��کالت آموزش��ی،

فرهنگی و رفاهی دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر و
برنامه ریزی به منظور تسریع در پیگیری و حل آنها
پایان یافت.گفتنی است در پایان این گردهمایی از
 19دانشجوی ممتاز و سه دانشجوی فعال فرهنگی
ش��اهد و ایثارگر دانش��گاه با اهداء ل��وح تقدیر و
هدیه به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگی میهمان شب یلدای دانشجویان خوابگاه
امس��ال مراسم ش��ب یلدا در خوابگاه دخترانه الزهرا(س) با حضور دکتر مازوچی
معاون دانشجویی فرهنگی برگزار شد تا به بهانه این شب باستانی ،یکنواختی خوابگاه
دانشجویی بخصوص برای دانشجویان جدیدالورود تغییر کند و این لحظات برایشان
کمی خاطره انگیزتر گردد.
شنبه شب مورخ  30آذرماه ،یعنی آخرین شب پاییز و در اولین شب زمستان ، 1392
معاون دانش��جویی فرهنگی ب��ا حضور در خوابگاه الزهرا(س) ،طوالنی ترین ش��ب
س��ال را میهمان و هم صحبت با دانش��جویان س��اکن خوابگاه  500نفره الزهرا (س)

شد.وی با حضور سرزده و بازدید چند ساعته خود که تا ساعت  30دقیقه بامداد
طول کشید ضمن حضور در اتاقهای خوابگاه ،پای صحبت ها و دغدغه های
دانشجویان خوابگاهی نشست و از نزدیک در جریان مشکالت و دلمشغولی ها
و پیشنهادات آنها قرار گرفت.
دکت��ر طاهره مازوچ��ی در این بازدی��د ضمن تبریک به دانش��جویان دختر
م��دا ل آور در یازدهمین دوره مس��ابقات المپیاد ورزش��ی در زمینه برنامهها و
درخواستهای آنها نیز تبادل نظر و گفتگو نمودند.

این گزارش حاکیس��ت ،در ای��ن آیین که با
حضور اعض��ای بورد تخصصی ات��اق عمل و
رئیس و اس��تادان دانشکده پرس��تاری دانشگاه
برگزار ش��د از نخس��تین پکیج جامع آموزشی
روش کار در اتاق عمل که توس��ط دانشجویان
رش��ته ات��اق عمل دانش��گاه تدوین ش��ده بود،
رونمایی شد.
گفتن��ی اس��ت نشس��ت انجم��ن کش��وری
ات��اق عم��ل در دانش��گاه عل��وم پزش��کی
کاش��ان ب��ا حضور اعض��ای انجمن کش��وری
ات��اق عم��ل و اعض��ای کمیت��ه برنام��ه ریزی
رشته اتاق عمل به مدت دو روز در تاریخ های
 92/9/27و  92/9/28برگزار شد.
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نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

اخبار کوتاه آران و بیدگل
برگزاری همایش «اختالالت رفتاری
در دانش آموزان»
در روستای محمد آباد
همایش « اختالالت رفت��اری در دانش آموزان»
در روز چهارش��نبه م��ورخ  92/9/20در روس��تای
محمدآباد شهر ابوزیدآباد برگزار گردید.
ب��ه گ��زارش وب��دا ،در این همایش کارش��ناس
ارش��د علوم تربیتی و کارش��ناس مشاوره آموزش
و پ��رورش پیرامون ش��ناخت مختل��ف دوره های
رش��د و طریقه برخورد با فرزندان و دانش آموزان
توضیحاتی را ارائه نمود.
آقایی��ان همچنی��ن در زمین��ه نق��ش والدین در
برخورد با مسائل کودکان و نوجوانان و لزوم ایجاد
رابطه نزدیک و همدالنه با فرزندان تاکید نمود.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت در پایان به س��واالت
ش��رکت کنندگان پاسخ داده شد و کتابچه «قوانین
طالی��ی تربیت فرزن��د» و «انس��ان س��الم «در بین
شرکت کنندگان توزیع گردید.
شایان ذکر اس��ت این همایش با توجه به اهمیت
نقش آموزش در شناخت ویژگیهای رفتاری فرزندان
و تامین سالمت روانی آنها برگزار و مورد استقبال
چش��مگیر آم��وزگاران و خانواده دان��ش آموزان
قرار گرفت.

طرح سالمت دهان و دندان در آران و
بیدگل اجرا شد

طرح سالمت دهان و دندان در مدارس ابتدایی
شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.
به گزارش وب دا ،کارش��ناس مس��ئول واحد
بهداش��ت و دندان شبکه بهداشت و درمان آران
و بیدگل گفت :این طرح با انجام معاینات دهان
و دن��دان به همراه ش��اخص گی��ری DMFT
دانش آموزان  9و  12ساله و انجام فلورایدتراپی
و فیشورسیالنت آغاز شده است.
دکترعف��ت المع افزود :دان��ش آموزان جهت
دریاف��ت خدمات تخصصی به مرکز بهداش��تی
درمان��ی فاطمی��ه این شهرس��تان ارج��اع داده
می شوند.
کارش��ناس مس��ئول واحد بهداش��ت و دندان
ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل افزود:
معاین��ات ده��ان و دندان کودکان  6 – 3س��اله
همراه ب��ا تکمی��ل شناس��نامه س�لامت و انجام
فلورایدتراپ��ی در مهدکودک های شهرس��تان
آران و بیدگل در حال انجام می باشد.
گفتنی اس��ت DMFTمهمترین ش��اخص
پوس��یدگی دندان اس��ت که تعداد دندانهای
پوس��یده ،کش��یده ش��ده و پر ش��ده را نشان
میدهد.

انجام طرح غربالگری فشار خون و
دیابت در شهر نوش آباد

ب��ه گ��زارش وب دا ،طرح غربالگری فش��ار
خون و دیابت جمعی از ش��هروندان نوش آباد
انجام شد.
پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد
اظهار داش��ت :در این طرح که از بین  75نفر طرح
غربالگ��ری دیابت انجام ش��د  11نفر از قبل دیابت
داش��ته اند و یک نفر نیز جدید شناس��ایی شد و از
این میان  63نفر قند خون طبیعی داشتند.
دکتر جمالی نتیجه طرح غربالگری فش��ار خون
را نیز بدین ش��رح اع�لام کرد :از بی��ن  87نفر که
طرح غربالگری فشار خون انجام شد  23نفر از قبل
دارای فشار خون باال بوده و  8نفر نیز جدید به فشار
خون مبتال ش��ده اند و از این میان  56نفر نیز دارای
فشار خون طبیعی بوده اند.
الزم به ذکر است این طرح در روز جمعه مورخه
 92/9/15در محل نماز جمعه ش��هر نوش آباد و از
بین نمازگزاران انجام شده است.

حيات

ادامه از صفحه1
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پیشگیری بهترین راه مبارزه با بیماری ایدز است

معرفي كتاب ( كتابخانه پزشكي)
فیزیولوژی کلیه

به گفته رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان،
 93درص��د از مبتالیان به این بیم��اری مرد و بقیه
زن هستند.
وی ،با اش��اره به اینکه بیش��ترین بیم��اران مبتال
ب��ه ای��دز از نظر س��طح س��واد دارای تحصیالت
ابتدایی و راهنمایی می باش��ند ،گفت 35 :درصد
از مبتالیان به ایدز در کاش��ان مجرد  27 ،درصد
متاهل و  17درصد نامشخص است.
وی ،گروه سنی افراد بیمار را بین  15تا  49سال
ذکر و تاکید کرد :جوانان و نس��ل فعال و کارآمد
جامعه ،بیش��ترین گروه در معرض آسیب ابتال به
این ویروس هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،قشرجوان
جامعه را آسیب پذیرین قشر برای ابتالء به ویروس
اچ آی وی اع�لام و تصریح کرد :این آمار بیانگر
خطر پذیری جوانان برای ابتال به ویروس اچ آی
وی اس��ت ،گروه مولدی که س��هم به سزایی در
اقتصاد کشور دارند.
دکت��ر اعرابی ،در ادامه انتق��ال ویروس اچ آی
وی از طری��ق ارتباطات جنس��ی را به عنوان موج
سوم ایدز درحال حاضر بیان کرد و اظهار داشت:
آم��ار مبتالیان به ایدز از طریق ارتباطات جنس��ی
از صفر درصد در س��ال  75به  11درصد در سال
جاری افزایش یافته اس��ت و ب��ه این ترتیب اثبات
می ش��ود ک��ه بهتری��ن راه مبارزه با ای��ن بیماری
رفتاری ،پیشگیری بخصوص از رفتارهای مخاطره
آمیز است.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
نی��ز در ای��ن نشس��ت ،زدودن ان��گ اجتماعی از
بیماری ایدز را مهم دانس��ت و گف��ت :اگر بیمار
مبتال ب��ه وی��روس اچ آی وی احس��اس انگ از
جامعه داشته باشد باعث پنهان نگه داشتن بیماری
ش��ده و پنهان کاری انتشار بیماری در جامعه را به
دنبال خواهد داشت.

دکترس��ید علیرضا مروجی افزود :مرکز مشاوره
بیم��اری ه��ای رفتاری (ای��دز) مرکز بهداش��تی،
درمان��ی گالبچی کاش��ان آماده ارائ��ه خدمات
آموزشی ،مشاوره و آزمایش داوطلبانه بیماران به
طور رایگان و محرمانه است.
وی ،ایجاد  10مورد هس��ته آموزش��ی ،مشاوره
برای یکهزار نفر در غرفه نمایشگاه اعتیاد  ،توزیع
یکه��زار پمفلت آموزش��ی  ،توزی��ع  700کارت
معرف��ی به مرکز مش��اوره  ،انج��ام آزمایش برای
 115نفر  ،مش��اوره خان��واده اچ آی وی برای 88
نفر ،توزیع یکهزار چسب زخم  50 ،مورد مشاوره
اعتیاد 88 ،جلس��ه مشاوره خانواده  ،واکسیناسیون
آنفوالزا ،ویزیت  98درصد بیماران تحت پوشش
توسط متخصصین عفونی ،مشاوره روان پزشکی،
مشاوره دندانپزشکی و خدمات دندانپزشکی و ...
را از جمله فعالیت های شش ماهه اول سال جاری
این دانشگاه عنوان کرد.

کارش��ناس مسئول واحد پیش��گیری و مبارزه با
بیماری های واگیر دانش��گاه علوم پزشکی کاشان
گف��ت :بیش��ترین راه انتقال این بیم��اری از طریق
اعتیاد تزریقی اس��ت اما همچنان موج س��وم این
بیم��اری و ش��یوع از راه آمیزش جنس��ی در حال
افزایش است.
محم��ود نعمتیان اف��زود :پیش��گیری از ایدز
جه��ت چهار گ��روه عموم م��ردم ،پرخطر ،در
مع��رض خط��ر و مبتالیان ب��ه این بیم��اری در
نظرگرفته می شود.
کارش��ناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه
با بیم��اری ه��ای واگی��ر دانش��گاه ،افزایش
آگاهی در راستای پایبندی به موازین اخالقی
و رفتاری را هدف کلی عنوان کرد و در ادامه
در خصوص راهکارهای پیش��گیری و درمان
در رابطه به این چهار گروه مذکور س��خنانی
را بیان نمود.

دومین نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
دومین جلس��ه هیات امنا دانش��گاه علوم پزش��کی
کاش��ان در س��ال ج��اری ب��ا محوری��ت گ��زارش
حسابرس��ی س��ال  91دانشگاه ،روز یکش��نبه مورخ
 92/9/10در تهران برگزار ش��د.به گزارش وب دا،
این جلسه با حضور دکتر امین لو مشاور وزیر و دبیر
مجامع ،شوراها و هیئت امنا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی ،دکتر اعرابی رئیس دانشگاه و
کلی��ه اعضاء هیات امناء و نماین��دگان معاونت های
وزارت متبوع تشکیل گردید.
رئیس دانش��گاه در این نشست گزارش اجمالی از
مهمترین اقدامات و دستاورد های دانشگاه در شش
ماهه نخست سال جاری را ارائه نمود.
حسابرس مس��تقل دانش��گاه ،در ابتدای جلسه نیز
گزارش حسابرس��ی سال  91را ارائه کرد و گزارش
حسابرسی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.
دکتر امین لو مش��اور وزیر و دبیر مجامع ،شوراها
و هیئ��ت امن��ا وزارت بهداش��ت ،همچنین گزارش
حسابرسی دانشگاه را بسیار مطلوب عنوان کرد.
این گزارش حاکیس��ت ،دس��تور کار مشترک و
دستور پیشنهادی دانشگاه در این نشست مطرح و به
تصویب اعضاء جلسه رسید.

معرفي كتاب (كتابخانه نهاد رهبري)
قناعت و سالمت روان

نويسنده:
محمدرضا محمدي
كتابي كه پيش روي
شماس��ت پژوهش��ي
است در قلمرومباحث
روانشناسي كه با تالش
پژوهش��گر ارجمن��د
جناب حجت االسالم
محمدرضا محمدي به رشته تحرير درآمده است .
هدف اصلي نويس��نده تبيين اه ّميت قناعت و رابطه
آن با يكي از مولفه هاي سالمت روان  ،يعني حرمت
خود مي باش��د .اين كتاب ش��امل  8فصل ميباش��د
و درخص��وص مباحث��ي همچون مفه��وم قناعت ،
گستره يا انواع قناعت  ،آثار روان شناختي قناعت ،
عوام��ل موث��ر در ايج��اد قناعت  ،حرم��ت خود ،
عوام��ل تأثيرگذار بر حرمت خ��ود  ،رابطه حرمت
خ��ود با عزت نف��س و همچنين قناعت و س�لامت
روان مطالب مهم و جالبي را بيان نموده است.
گفتن��ي اس��ت اي��ن كت��اب در كتابخان��ه نهاد
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه واقع در
طبقه فوقاني مسجد موجود مي باشد .

معرفي سايت

طب سنتی و نوین با هم در تقابل نیست
اس��تاد طب سنتی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :طب سنتی و طب نوین نه تنها با هم در تقابل
نیست ،بلکه این دو تعدیل و تکمیل کننده یکدیگر
هستند.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر محم��د مظاهری در
همایش طب سنتی اسالمی در دانشگاه در خصوص
مبانی و مقدمات طب سنتی افزود :احیای طب سنتی
در هر کش��ور یک دس��تورالعمل جهان��ی از طرف
سازمان جهانی بهداشت (  )WHOاست.
وی ،با اشاره به اینکه خاستگاه طب سنتی در ایران
اس��ت ،تصریح کرد :ما وظیف��ه داریم این طب را به
عنوان میراث فرهنگی خود به جهان صادرکنیم.
وی ،نقش اقتصادی ،دسترسی آسان و ارزان ،تکیه
بر جنبه های اخالقی و دستیابی به روش های درمانی
جدید را از اهداف احیای طب اسالمی عنوان کرد و
اظهار داشت :احیای طب سنتی ایران هنوز در ابتدای
راه قرار دارد و با مش��کالت زیادی روبروس��ت که
نیازمند توجه بیشتر و تغییر نگرش از طرف مسئوالن
و پزشکان است.
دکت��ر مظاهری ،گ��ران بودن داروه��ای گیاهی،
القای باورهای غلط ،ورود طبیب نماها و ش��یادها به
این عرصه و خرافه فکنی را از جمله مشکالت پیش

ترجمه :سید مجتبی
بن��ی طب��ا بیدگل��ی ،
دکت��ر س��ید مصطفی
بنی طبا بیدگلی
انتش��ارات دانشگاه
علوم پزشکی کاشان
نوشته :جان بوالک
ش��ناخت درس��ت
ه��ر بیم��اری نیازمند
آگاه��ی دقیق از چگونگ��ی فعالیت یک عضو در
زمان سالمت است .به بیان دیگر  ،فهم کامل اصول
پایه بیماری ها و فیزیوپاتولوژی آنها بدون توجه به
دروس علوم پایه به وی��ژه فیزیولوژی امکان پذیر
نیس��ت .با این پیش نیاز اس��ت که می توان عالیم
و نش��انه های غیرطبیعی را تشخیص داد .ضرورت
تس��لط بر علوم پایه در امرتشخیص درست بیماری
ه��ا زمان��ی بریک پزش��ک مش��خص م��ی گردد
ک��ه بربالی��ن بیماردربراب��ر گروه��ی از داده های
آزمایشگاهی قرار می گیرد و باید تغییرات موجود
را تفسیر نماید.گرچه در این کتاب به طور ویژه به
جنبه های پاتولوژی مباحث اشاره نگشته ولی از راه
مقایسه روندهای طبیعی بدن با روندهای غیرطبیعی
نیم نگاهی هم به جنبه های فیزیوپاتولوژی بیماریها
ش��ده اس��ت.کتاب حاضر ترجمه کتاب معروف
 NMSدرزمین��ه فیزیول��وژی کلیه از انتش��ارات
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در  310صفحه و در
 11فصل به همراه پرس��ش های چن��د گزینه ای و
پاس��خ های تشریحی در آخر کتاب است .یکی از
ویژگیهای برجسته این کتاب ،کلمات و عبارتهایی
است که در متن برای تاکید بر اهمیت مطلب ارائه
ش��ده ،به صورت  BOLDچاپ ش��ده تا انگیزه
بیشتری برای مطالعه دانشجویان فراهم آورد.
این کت��اب به دلیل جامع ب��ودن  ،بهره گیری از
شیوه ای کارا درآموزش و سرانجام ذکر نمونه های
بالین��ی به خوبی می تواند برای آزمون جامع علوم
پایه پزش��کی  ،آزمون های مربوط به سطوح باالتر
این رش��ته و حتی آزمون های مشابه در شاخه های
دیگر علوم پزشکی مورد استفاده قرار بگیرد.
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احیای طب سنتی
ایران هنوز در

ابتدای راه قرار

دارد و با مشکالت
زیادی روبروست
که نیازمند توجه

بیشتر و تغییر نگرش
از طرف مسئوالن و
پزشکان است.

روی این طب سنتی دانست و خاطرنشان کرد :طب
اس�لامی و طب دیروز در تقابل با طب نوین نیست،
بلکه این دو در راستای یکدیگر قرار دارند.
این متخصص طب س��نتی ابراز امیدواری کرد :با
همت دانش��گاهیان و مسئوالن و استفاده از مهندسی

پزش��کی در این مس��یر بتوان بار دیگر بزرگان طب
اسالمی را در جهان زنده کرد.
گفتنی اس��ت همایش طب س��نتی به مناسبت هفته
پژوه��ش و به همت کمیته تحقیقات دانش��جویی به
همراه جامعه اسالمی دانشجویان برگزار شد.

از مهمتري��ن اهداف پاي��گاه مجالت تخصصی
ن��ور که فعالیت خ��ود را از مهر  1384آغازکرده ،
ایجاد گس��تردهترین و کاملترین بایگانی مجالت
و مقاالت علوم انسانی و اسالمی در اینترنت است.
درج بیش از سی و دو هزار شماره از هفتصد عنوان
مجله تخصصی در قالب موضوعات مختلفی چون:
«ق��رآن و حدیث»« ،فلس��فه ،کالم و عرفان»« ،فقه،
اص��ول و حقوق»« ،کتاب��داری و اطالعرس��انی»،
«روانشناس��ی»« ،اقتص��اد»« ،هن��ر»« ،مدیری��ت»،
«حقوق»« ،علوم انس��انی» و «تاریخ» ،این پایگاه را
به یکی از مهمتري��ن بانکهای اطالعات مجالت
در زمینه علوم اسالمی و انسانی تبدیل کرده است.
از جمل��ه ویژگ��ی های مه��م این پای��گاه ،ارائه
تمام��ی مجالت دارای رتبه علمی  -پژوهش��ی در
زمینه علوم انس��انی و اس�لامی است .تهیه مجالت
کهن و قدیمی در موضوعات فوق و درج بایگانی
کاملی از این مج�لات ،از دیگر ویژگیهای مهم
این پایگاه است که میتواند نویدبخش تحولی نوین
در عرصه اطالعرسانی مجالت باشد.
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"• آقای��ان س��ید محمد بهش��تی ،رض��ا نعناکار،
امیر عب��اس جوادیان ،خانمها ویدا صدیقی ارفعی،
حوریه زاهد ،صفیه اصغ��ری ،فاطمه نعمتی و زهره
س��توده به عنوان اعضاء کمیته تخصصی منابع مالی
هیئت امناء دانشگاه از تاریخ 92/9/18
• خان��م دکت��ر طاهره مازوچی به عن��وان دبیر و
عضو کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
و آقای��ان دکت��ر رض��ا رزاقی و حجت االس�لام و
المس��لمین علیرضا ش��اه فضل به عنوان اعضاء این
کمیته از تاریخ  92/9/20به مدت دو سال
• آقای��ان دکت��ر غالمعلی حمیدی ،دکتر س��ید
علیرض��ا مروجی ،دکتر رضا رزاق��ی  ،دکتر احمد
خورش��یدی ،دکت��ر مه��رداد فرزن��دی پور،دکتر
محم��ود س�لامی ،دکت��ر داود خیرخ��واه ،دکت��ر
اسماعیل فخاریان ،دکتر اکبر علی اصغرزاده ،دکتر
حسن افضلی ،محمدرضا افاضل  ،حجت االسالم و
المسلمین علیرضا ش��اه فضل و خانمها دکتر طاهره
مازوچی و دکتر زهرا چیت سازیان به عنوان اعضاء
شورای دانشگاه از تاریخ  92/9/20به مدت دو سال
• آقای دکتر رضا رزاقی به عنوان رئیس و عضو
شورای تخصصی آموزش��ی دانشگاه و آقای دکتر
محم��ود صفاری به عنوان دبیر و عضو این ش��ورا و
آقایان دکتر همایون نادریان ،دکتر علیرضا سلیمانی ،
دکتر سید مهدی میر هاشمی ،دکتر محسن اربابی،
دکتر حمیدرضا طاالری و محمد صباحی و خانمها
دکتر طاه��ره مازوچی ،دکتر زه��را میدانی  ،دکتر
زهرا هاشم زاده اصفهانی و فرزانه صابری به عنوان
اعضاء این شورا از تاریخ  92/9/13به مدت دو سال
• آقای دکتر احمد چاوشی به عنوان عضو کمیته
ص��دور مجوز ش��رکتهای خصوصی ارائ��ه دهنده
خدمات سالمت کار دانشگاه از تاریخ 92/9/2
• خان��م دکت��ر زریچهر وکیلی ب��ه عنوان عضو
کمیته علمی دانش��گاهی جش��نواره آموزشی شهید
مطهری از تاریخ  92/9/2به مدت یک سال
• آق��ای دکت��ر رض��ا رزاقی به عن��وان رئیس و
عضو کمیته مس��کن دانشگاه و آقایان دکتر مهرداد
فرزندی پور ،دکتر همایون نادریان و دکتر مسعود
مطلب��ی به عنوان اعضاء این کمیته از تاریخ 92/9/2
به مدت یک سال
• آقای دکتر محمود سالمی به عنوان دبیر کمیته
بیس��ت و دومین کنگ��ره بین الملل��ی فیزیولوژی و
فارماکولوژی از تاریخ 92/9/2

نوزادی سالم از مادر مبتال به ایدز
متولد شد

حيات

رئیس دانشگاه بر ارائه ایده های خالق تاکید کرد
رئیس دانشگاه در جمع مدیران گروه های
بالینی بر ارائ��ه ایده های نو و خالق تاکید
کرد.
به گ��زارش وب دا ،دکتر اعرابی در این
نشس��ت ،با اش��اره به حمایت از ایده های
ابت��کاری گف��ت :ارتقای علمی دانش��گاه
نیازمند همدلی و هم��کاری اعضای هیات
علمی است.
وی ،برگ��زاری ای��ن نشس��ت را بس��یار
ارزش��مند ارزیابی و اظهار امیدواری کرد:
بحث های مطرح ش��ده ب��ه لطف خداوند،
همکاری شما اساتید گرانقدر و استفاده از
تجربیات با تعامل به سمت جلو پیش رود.
رئی��س دانش��گاه ،برگ��زاری چنی��ن
نشست هایی را در راستای ایجاد زمینه های
همکاری و تش��ریح و تبیی��ن برنامه ها در
راستای تحقق اهداف دانشگاه عنوان کرد.

دکت��ر اعراب��ی ،همچنی��ن در ادام��ه در
خصوص تقویت نیروی انس��انی در حوزه
گروه های علمی ،ارتباطات مدیران گروه ها
با معاونت درمان و معاونت بیمارس��تان ها،
تقویت بیمه ،تش��کیل کارگروه آموزش��ی
و برگزاری جلس��ات جداگانه با مدیران و
اعضای گروههای بالینی جهت طرح و رفع
مشکالت تاکید کرد.
مدیران گروه های بالینی دانش��گاه نیز به
ارائه نظرات ،پیش��نهادات و خواس��ته های
خ��ود پرداختند که رئیس دانش��گاه پس از
اس��تماع نظرات آنان به بیان سخنانی جهت
رفع آن پرداخت.
گفتنی اس��ت نشس��ت رئیس دانشگاه با
مدی��ران گروه های بالینی روز س��ه ش��نبه
مورخ  92/9/19در س��الن طبیب دانشکده
پزشکی دانشگاه برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه معاونین بهداشتی و درمان شبکه آران و بیدگل برگزار شد
مراس��م تکریم و معارف��ه معاونین بهداش��تی و
درمان ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل
روز یک ش��نبه مورخ  92/9/3در این شهرس��تان
برگزار شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،در این آیی��ن از زحمات
دکتر علی یوسفیان و دکتر محمد ناظمی معاونین
سابق بهداشتی و درمان ش��بکه بهداشت و درمان
آران و بیدگل تقدیر ش��د و دکتر حس��ین ریاحی
و دکتر مجید اس��ماعیلی به عنوان معاونین جدید
بهداشتی و درمان این شبکه معرفی گردیدند.
معاون درمان دانشگاه در این مراسم از زحمات
چندین س��اله معاونین س��ابق بهداش��تی و درمان
ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بی��دگل تقدیر
و تش��کر کرد و برای معاونین جدید در راس��تای
خدمت خالصانه آرزوی موفقیت کرد.
دکتر داود خیرخواه ،فعالیت در حوزه س�لامت
را یک فرصت عنوان ک��رد و گفت :کار در این
حوزه از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت تا بتوانیم
باکیفیت ترین خدمات را به مردم ارائه نمائیم.
وی اظه��ار امیدواری کرد :ب��ا همکاری هرچه
بیشتر پرسنل شبکه و دستگاه های اجرایی آران و
بیدگل روز به روز شاهد ارتقای سطح سالمت در
این شهرستان باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از تولد نوزادی س��الم از مادر مبتال به ایدز برای
نخستین بار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید علیرضا مروجی
گف��ت :انجام مش��اوره توس��ط مرکز مش��اوره
بیماری ه��ای رفتاری دانش��گاه ،همکاری بیمار
و نهایت��اً به��ره من��دی از مراقبت ه��ا و مصرف
داروهای کافی توس��ط مادر منج��ر به تولد این
نوزاد سالم شد.
وی افزود :نتیجه آزمایش��ات الیزا و پی سی آر
نوزاد پس از گذش��ت  18ماه ب��ا انجام اقدامات
پیش��گیرانه در نوزاد ،منفی گزارش شد که خود
نوید بخش حضور کودکی سالم در کاشان بود.
گفتنی اس��ت خانم هایی که به عفونتHIV
مبتال هس��تند اگر تحت مراقبت ق��رار نگیرند و
دارو دریاف��ت نکنند احتم��ال این که عفونت را
به فرزندش منتقل کنند بسیار زیاد است به همین
دلیل تمامی خانم های��ی که مبتال به این عفونت
هستند باید عالوه بر مراقبت های پزشکی ویژه،
دارو هم دریاف��ت کنند .با دریافت دارو احتمال
این که نوزاد آن ها مبتال به عفونت HIVش��ود
کم می شود.

جلسه کمیسیون ماده  20امور
داروخانه ها تشکیل شد
جلسه کمیس��یون ماده  20امور داروخانه ها با
حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء در دفتر
ریاست دانشگاه تشکیل شد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،بررس��ی رون��د فعالیت
تع��دادی از داروخانه های تحت نظر دانش��گاه
علوم پزشکی کاشان موضوع این جلسه بود.

کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با
شیرمادر برگزار شد

کمیته دانش��گاهی تروی��ج تغذیه با ش��یرمادر با
حضور رئیس دانش��گاه و س��ایر اعضاء در س��الن
شهداء ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،دکتر اعرابی رئیس دانشگاه،
در ای��ن نشس��ت در خصوص اج��رای مصوبات و
ت�لاش در جهت رفع مش��کالت مربوط ب��ه برنامه
ترویج تغذیه با شیرمادر بیاناتی را عنوان نمود.
معاون بهداشتی دانشگاه نیز در ابتدای این جلسه
در خصوص اهمیت ش��یرمادر و مشکالت موجود
در برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر مطالبی را مطرح
و سپس سخنانی را در رابطه با نتایج ارزیابی مجدد
بیمارستان های دوستدار کودک و مصوبات جلسه
قبل ارائه کرد.

عملیات
مبارزه با سالک در کاشان اجرا شد

دکتر مس��عود دهقانی سرپرست شبکه بهداشت
و درم��ان آران و بی��دگل نی��ز در این مراس��م از
زحمات معاونین س��ابق بهداش��تی و درمان تقدیر
کرد و اف��زود :امی��دوارم معاونین جدی��د نیز در
پیش��برد اهداف بهداش��تی درمانی این شهرستان
بیش از پیش کوش��ا باشند.براساس این گزارش،
در ادامه این مراسم معاونین قبلی و فعلی بهداشتی
و درمانی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل،

س��خنانی را ایراد کردند و س��پس احکام صادره
برای ه��ر یک از آنه��ا قرائت ش��د.این گزارش
حاکیس��ت ،اعط��ای ل��وح تقدی��ر و هدایایی از
س��وی واحده��ای مختل��ف ش��بکه بهداش��ت و
درم��ان آران و بی��دگل ،از دیگ��ر برنام��ه ه��ای
ای��ن مراس��م بود.گفتنی اس��ت مراکز بهداش��تی
درمانی ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.

همایش « داروها و مسمومیت ها » در کاشان برگزار شد
همایش « داروها و مسمومیت ها « در فرهنگسرای مهر
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان برگزار شد.
به گزارش وب دا ،مدیر نظارت بر امور دارو و مواد
مخدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این همایش
گفت :ش��یوه جدید زندگی ماش��ینی ،فراوانی انواع
مواد شیمیایی ،داروها ،سموم و عدم اطالعات کافی
از نح��وه نگهداری ،مصرف و عوارض آن ،خطرات
و هش��دارهای مرب��وط به ش��یوع مس��مومیت های
اتفاقی و تعمدی را در جامعه افزایش داده است.
دکت��ر محم��د حس��ین خی��اط کاش��انی ،وق��وع
مس��مومیت های حرفه ای حاد و مزمن در کارگران
مش��اغل در کارخانه ه��ا صنایع ش��یمیایی و نظامی،
استفاده از وسایل گازسوز و مواد شیمیایی و شوینده
در منازل و فقدان آگاهی کافی در اغلب خانواده ها
را از مهمتری��ن خطرات جدی خان��واده ها خصوصا
کودکان دانست.
دکتر خوش سرور کارشناس مرکز اطالع رسانی دارو
و سموم نیز در این همایش گفت :انجام فعالیت های
فرهنگی ،اجتماعی و آموزش��ی در راستای افزایش
دان��ش عموم��ی ممکن اس��ت ع�لاوه ب��ر کاهش
مس��مومیت ها و تبعات آن در جامع��ه و خانواده ها
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کمک ش��ایانی به کاهش هزینه های بهداش��تی درمانی کرده و موجب تجربه زندگی س��الم تر و با نش��اط تر
شهروندان در ش��هرهای آلوده به انواع سموم شود.گفتنی است مس��مومیت دارویی ،مسمومیت ناشی از گازها
و منواکس��ید کربن ،مس��مومیت در اطفال ،مواد غذایی ،گیاهان دارویی ،مواد شیمیایی و شوینده های خانگی،
ناشی از گزیدگی ها ،پیشگیری از سوء مصرف مواد در جوانان و مسمومیت ناشی از فلز سرب از دیگر مباحثی
بود که کارشناسان به آن پرداختند.

دیدار داوطلبین سالمت برزک با شهردار و اعضای شورای شهر
در آستانه  14آذر (  5دسامبر ) روز جهانی داوطلب جلسه ای با حضور شهردار و
رییس شورای اسالمی و رابطین بهداشت شهر برزک برگزار گردید.
ش��هردار برزک ضمن گرامیداش��ت و تبریک این روز و تقدیر و تشکر از فعالیت
رابطین بهداش��ت با اش��اره ب��ه خدمات ارزن��ده آنها در ترویج فرهنگ س�لامت و
تندرستی ضمن اعالم حمایت و استفاده از پتانسیل گروههای مردم نهاد گفت :انجام
بخش وس��یعی از فعالیت های مدیریت شهری با اس��تفاده از گروهها و تشکل های
مردمی امکان پذیر است.
مهندس مرتضی والی زاده از رابطین بهداش��ت به عن��وان بازوان اجرایی مدیریت
ش��هری نام ب��رد و گفت :امیدواری��م در برنامه ری��زی مدیریت ش��هری از نظرات
کارشناسی شده بیشتر این نهاد مردمی استفاده نمائیم.
رییس ش��ورای اسالمی شهر برزک نیز با اش��اره به حدیث «النظافت من االیمان »
فعالیت رابطین بهداش��ت را یک شعور دینی و تفکر اس�لامی دانست و گفت :باید
همه دست در دست یکدیگر دهیم تا شاهد رونق جامعه در بحث سالمت باشیم.

س��ید محمد رضا مصطفوی استمرار و عمل در کارها را بسیار مهم دانست و
گفت :باید تالش کنیم تا از شهر برزک به عنوان شهر سالمت نیز یاد کنند.
مس��ئول رابطین بهداشت خانم شاهمیری ضمن اشاره به سابقه فعالیت رابطین
بهداشت ( 20سال) به نقش آنان در ترویج آموزش های متناسب با هر فصل به
خانوارها جهت سالمت شهروندان اشاره نمود و گفت :هر رابط بهداشت از 30
تا  50خانوار را تحت پوشش آموزش خود قرار می دهد و در شهر برزک بیش
از  90درصد خانوارها تحت پوشش رابطین هستند.
وی با اش��اره به این که رابطین بهداشت بدون هیچ گونه چشم داشتی فعالیت
ها و کارهای خوبی در س��طح ش��هر برزک انجام می دهند گفت :از مسئولین
انتظار می رود جهت ارتقاء فرهنگ سالمت جامعه با رابطین بهداشت همکاری
بیشتری داشته باشند.
گفتنی اس��ت این جلس��ه در روز دو ش��نبه مورخ  92/9/11در سالن جلسات
شهرداری برزک برگزار شد.

معاون بهداشتی دانشگاه از اجرای طرح مبارزه
با منبع (مخزن) س��الک ،در ش��ش ماهه نخست
سال جاری در شهرستان کاشان و آران و بیدگل
خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید علیرضا مروجی
گفت :ای��ن عملیات در راس��تای کنترل بیماری
س��الک در مناطق آلوده روس��تایی به مس��احت
 6600هکتار انجام گرفت.
وی افزود :مراکز درمان س��الک در این مدت
نس��بت ب��ه انج��ام  116م��ورد کرایوتراپی زخم
س��الک اقدام و درمان دارویی الزم را تحت نظر
پزشک انجام دادند.
گفتنی اس��ت جون��دگان صحرایی ب��ه عنوان
مخزن بیماری سالک ش��ناخته می شوند و برای
کنت��رل این بیماری الزم اس��ت تا ط��رح جونده
کشی در مناطق آلوده انجام شود.

مراسم گرامیداشت هفته بسیج
در دانشگاه برگزار شد

به مناس��بت س��الروز تاس��یس بس��یج ،مراسم
گرامیداش��ت هفته بس��یج روز چهارشنبه مورخ
 92/9/6در نمازخان��ه س��تاد مرکزی دانش��گاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،س��رهنگ علی قاسمی ،در
این نشس��ت بر لزوم داش��تن تفکر بسیجی تاکید
کرد و گف��ت :این تفک��ر برگرفت��ه از آیات و
روایات الهی است.
وی با اشاره به درایت و تدبیر امام خمینی (ره)
در تش��کیل بسیج افزود :بس��یج از درون مردم و
بدون توقع رش��د کرد و بس��یجیان در همه امور
کش��ور به وی��ژه فتنه های درون انقالب پیش��تاز
بودند.
س��رهنگ قاس��می ،دینداری،خلوص و نیت،
اخالق و رفتار نشات گرفته از اعتقادات اسالمی،
والیت پذیری ،پیشتاز بودن در عرصه مدیریت،
س��ازندگی ،علم و دانش ،اس��تکبار ستیزی و ...
را از جمله ویژگی های بارز بسیجیان برشمرد و
تشریح این خصوصیات پرداخت.
وی ،ب��ه تفک��ر و اعتقاد امام خمین��ی (ره) در
تش��کیل و گسترش تفکر بس��یجی در دنیا اشاره
و تصری��ح کرد :تفکر بس��یجی در کش��ورهای
اسالمی در حال شکل گیری است که نمونه های
آن را در لبنان ،سوریه و  ...می بینیم.
سرهنگ قاسمی ،در ادامه به تحلیل مذاکرات
ژن��و پرداخ��ت و برای نظ��ام اس�لامی آرزوی
موفقیت کرد.
الزم به ذکر است این مراسم به همت پایگاه های
بسیج حمزه سیدالش��هداء (ع) و حضرت زینب
(س) دانشگاه اجرا شد.
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آخرین جلسه آموزشی برنامه ریزی
استراتژیک و عملیاتی ویژه مدیران
دانشگاه برگزار شد

آخرین جلس��ه کارگاه آموزشی برنامه ریزی
اس��تراتژیک و عملیات��ی ب��ا حض��ور تع��دادی
از مدیران دانش��گاه در محل س��الن دانش��کده
پرستاری و مامایی روز پنج شنبه مورخ 92/9/21
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،ش��رکت کنندگان در این
جلس��ه ضمن تقس��یم در گروه های جداگانه و
بر حسب اهداف و رس��الت دانشگاه (بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی) به صورت کارگاهی
به ترسیم چشم انداز و راهکارهای استراتژیک،
برنامه ریزی عملیاتی و تعیین منابع پرداختند.
این گزارش حاکیس��ت ،در پای��ان نتایج کار
گروه ها توسط مهندس شریعت مدرس کارگاه،
مورد بررس��ی و رفع اش��کال ق��رار گرفت و به
سواالت شرکت کنندگان نیز پاسخ داده شد.
الزم به ذکر است این دوره همچنین در تاریخ های
هفتم و نهم آذرماه س��ال جاری به همت واحد
آموزش و توانمندسازی مدیریت توسعه و منابع
انسانی دانشگاه برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی
« ارگونومی و راههای پیشگیری از
بیماریهای اسکلتی عضالنی»

دوره آموزشی» ارگونومی و راههای پیشگیری
از بیماریه��ای اس��کلتی عضالن��ی درکارکن��ان
ادارات» توس��ط واحد بهداشت حرفه ای معاونت
بهداشتی برگزار شد.
در ای��ن دوره آموزش��ی  ،برنامه ه��ای عوامل
زی��ان آور ارگونومیکی در محیط کار  ،مهمترین
عوارض اس��کلتی عضالنی در کارکنان ادارات و
راه های پیش��گیری  ،نحوه صحیح نشس��تن روی
صندل��ی و نمون��ه ح��رکات نرمش��ی جهت رفع
خس��تگی در محیط کار توس��ط مهندس رس��ول
لس��ان و دکتر س��یدحمیدرضا زی��ن الدین ویژه
پرسنل متقاضی ارائه شد.
گفتن��ی اس��ت دوره آموزش��ی» ارگونوم��ی و
راههای پیش��گیری از بیماریهای اسکلتی عضالنی
درکارکنان ادارات» در تاریخ های 18و 92/9/25
در ش��بکه بهداش��ت و درمان آران و بیدگل و در
تاریخ  92/9/24در بیمارستان متینی برگزار گردید.
ادامه از صفحه1

ایران رتبه نخست تولیدات علمی را
در خاورمیانه دارد
وی ،پایین بودن میزان ارجاعات ،محدودیت
مناب��ع مالی ،عدم زیرس��اخت ه��ای نه چندان
قوی در حوزه نش��ر عل��م ،ارتباط کم با بخش
صنع��ت ،عدم توجه کافی ب��ه کیفیت و صرفه
اقتصادی حوزه مجالت و عدم ارجاع مناسب
را از جمل��ه چال��ش های پی��ش رو در حوزه
پژوهش عنوان کرد.
دکتر اکبری س��اری ،حرکت از سمت کمیت
ب��ه کیفی��ت ،نمای��ه نم��ودن مجالت ،تش��ویق
مجالت نمایه ش��ده ،افزایش ارج��اع ،تعامالت
بین المللی ،برون سپاری و انتشار الکترونیک را از
سیاس��ت های جدید معاونت تحقیقات وزارت
متبوع برشمرد.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نی��ز در این آیین ،ضمن اش��اره به تصویب 140
طرح تحقیقاتی و  285مقاله علمی پژوهش��ی در
س��ال گذشته اظهار داشت :از ابتدای سال جاری
تاکنون  200مقاله توس��ط پژوهشگران دانشگاه
منتش��ر ش��ده و  115طرح تحقیقاتی به تصویب
رسیده است.

حيات

پژوهش باید در تمام سطوح مدیریتی سرلوحه امور قرار گیرد

رئیس دانشگاه گفت :پژوهش باید در تمام سطوح
مدیریتی به خصوص در دانش��گاه ها س��رلوحه امور
قرار گیرد.
ب��ه گزارش وب دا ،دکتر محمد حس��ین اعرابی
در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه افزود:
ای��ن ام��ر نیازمند تغییر نگرش نس��بت ب��ه تحقیق
و پژوه��ش در تدوی��ن برنامههای کوت��اه مدت،
میان مدت و بلندمدت توس��ط مدیران بخشهای
مختلف کشور است.
رئیس دانش��گاه ب��ا تاکید ب��ر اهمی��ت و جایگاه
پژوه��ش و تعری��ف ای��ن جای��گاه تصری��ح کرد:
باتوج��ه به محدودیت های اقتص��ادی ،ظرفیت ها و

پتانسیلهای علمی دانش��گاه در حال افزایش است و
بایستی با گسترش ارتباطات بین بخشی به خصوص
با صنعت این ظرفیت ها را توسعه داد.
وی ،با اش��اره ب��ه افزایش ظرفیت علمی کاش��ان
ب��ه ویژه در حوزه علوم پزش��کی خاطرنش��ان کرد:
کاشان از نظر ظرفیت ،جایگاه و موقعیت جغرافیایی
می تواند س��رمایه گذاران زیادی را در این زمینه به
سمت خود جذب کند.
وی ،با اش��اره ب��ه منویات مقام معظ��م رهبری در
راستای گس��ترش و توسعه شرکت های دانش بنیان
ادامه داد :این ظرفیت در کش��ور به ِویژه در کاشان
وجود دارد بایستی در این زمینه به خودباوری رسید.

رئیس دانش��گاه ،با بیان اینک��ه باید از ظرفیتهای
ش��رکتهای دانشبنیان اس��تفاده کرد تا دانش��گاه
بتواند در فعالیتهای علمی پژوهش��ی به خود تکیه
کند ،یادآور ش��د :جذب مناب��ع مالی جدید یکی از
راه های گس��ترش ش��رکتهای دانشبنیان است و
با توجه به منابع محدود دولتی باید به دنبال راه های
تازه برای دس��تیابی ب��ه منابع مالی جدید باش��یم تا
بتوانیم در مسائل پژوهشی روی پای خود بایستیم.
وی،با اش��اره به رس��الت دانش��گاه علوم پزشکی
ب��ه عن��وان متولی س�لامت جامع��ه اظهار داش��ت:
مجموعه دانش��گاه بایس��تی ب��ا اولویت ق��رار دادن
پژوهش و تحقیق در راستای ارتقای سالمت جامعه
حرکت کنند.
گفتنی است در پایان این آیین از پژوهشگران برتر
دانشگاه تجلیل شد.
پژوهش�گران برتر سال  :1392دكتر ذات اله.
عاصم��ي ،دكت��ر محمدرضا ش��ريف ،دكتر عبداهلل
اميدي ،دكتر فاطمه فروزانفرد ،دكتر محسن رضوي
زاده ،دكتر منصوره صميمي ،دكتر محمود سالمي،
دکتر نگین مسعودی علوی ،خانم معصومه عابدزاده،
دكتر داورخواه رباني ،دكتر مهران محسني
پژوهشگر برتر كارمندي :علي اكبر رشيدي
مولف برگزيده :دكتر احمد طالبيان ،دكتر علي
اكبر طاهريان
سرپرس�ت مرك�ز تحقيق�ات فع�ال :دكت��ر
محمدرضا فاضل
مدير نمونه پژوهشي :زهره آذرباد
پژوهشگر برتردانشجويي :سيد عليرضا طاليي
پژوهشگر فعال دانشجويي  :ابوالفضل زاهدي

دیدار رئیس دانشگاه با مدیر ،اعضاء و کارکنان هسته گزینش
این موفقیت ها
بیانگر نظم،
انضباط و انسجام
سازمانی گزینش
است و از نقاط
قوت آن محسوب
می شود.

رئیس دانش��گاه با مدیر ،اعضاء و کارکنان هس��ته
گزینش روز سه شنبه مورخ  92/9/5دیدار کردند.
به گ��زارش وب دا ،این دیدار در راس��تای برنامه
عملیاتی هس��ته گزینش دانش��گاه و ارائ��ه گزارش
عملکرد انجام شد.
رئی��س دانش��گاه ،در ای��ن دیدار ضمن تس��لیت
ش��هادت اباعبداهلل الحس��ین (ع) و یاران باوفایش و
گرامیداشت هفته بسیج ابراز امیدواری کرد :فعالیت
و زحمات شما مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد.

دکتر محمد حس��ین اعرابی ،ارائه گزارش توسط
هس��ته گزینش از حوزه س��ازمانی تحت مس��ئولیت
خود به صورت مستمر را سنت حسنه عنوان کرد.
وی ،با اش��اره به س��نگین و س��خت ب��ودن وظیفه
گزینش و جایگاه مس��تقل و حس��اس هسته گفت:
انجام این مهم نیازمند عنایت الهی و داش��تن توان و
سالمت نفس می باشد.
رئیس دانش��گاه در بخش دیگری از سخنان خود
ضمن اشاره به کسب موفقیت های پی در پی توسط

این هس��ته تصریح کرد :این موفقیت ها بیانگر نظم،
انضباط و انسجام س��ازمانی گزینش است و از نقاط
قوت آن محسوب می شود.
دکتر اعرابی ،احس��اس مسئولیت و پاسخگوئی به
موقع هس��ته گزینش دانشگاه را حاصل تالش مدیر،
اعضاء و کارکنان این هسته دانست.
مدیر هس��ته گزینش نیز در این دی��دار با آرزوی
قبولی عزاداری سید و سرور ساالر شهیدان حضرت
اباعبداهلل الحس��ین (ع) و یارانش و گرامیداشت هفته
بس��یج اظهار امیدواری ک��رد :همواره در راس��تای
پیش��برد اهداف نظام مقدس اسالمی با تفکر بسیجی
حرکت کنیم.
محمود نعمتیان ،در ادامه گزارش عملکرد هس��ته
گزینش در شش ماهه اول سال جاری در محورهای
تحقیق ،مصاحبه ،صدور رأی و فناوری اطالعات را
ارائه کرد.
وی ،در پایان سخنان خود به موفقیت وب سایت هسته
گزینش در کسب رتبه نخست در بین دانشگاه های
عل��وم پزش��کی کش��ور و برنامه گرامیداش��ت 15
دی ماه س��الگرد تشکیل گزینش اش��اره و سخنانی
را عن��وان نمود.این گ��زارش حاکیس��ت ،اعضاء و
کارکنان هسته گزینش دانش��گاه نیز در این نشست
دیدگاه های خود را بیان کردند.

 115طرح تحقیقاتی در دانشگاه به تصویب رسید
معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی کاشان
از تصوی��ب  115طرح تحقیقاتی ب��ا اختصاص پنج
میلی��ارد ری��ال اعتب��ار طی  8ماهه س��ال ج��اری در
دانشگاه خبر داد.
ب��ه گ��زارش وب دا ،دکتر غالمعل��ی حمیدی در
نشست خبری هفته پژوهش ،ضمن اشاره به تصویت
 140ط��رح تحقیقاتی و  285مقاله علمی پژوهش��ی
در سال گذش��ته اظهار داشت :از ابتدای سال جاری
تاکنون  200مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه علوم
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کاشان منتشر
شده است.
وی ،با اش��اره ب��ه افزایش  10درص��دی تصویب
طرح های تحقیقاتی در دانشگاه با وجود محدودیت
های مالی در س��ال جاری افزود 72 :مقاله از مجموع
مقاالت سال جدید در مجالت سطح یک بین المللی
به چاپ رسیده است.
دکتر حمیدی ،مجموع اعتبارات مصوب پژوهشی
دانش��گاه را در س��ال جاری حدود  7میلیارد و 500
میلیون ریال اعالم کرد.
وی ،با اش��اره به جذب اعتبارات برون س��ازمانی
حاصل از فعالیت های مش��ترک تحقیقاتی با صنعت
گفت :کل این اعتبارات در هش��ت ماهه امسال یک
میلیارد و  200میلیون ریال می باشد.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان ،
با اش��اره به فعالیت هفت مرکز تحقیقاتی فعال ادامه

 72مقاله از
مجموع مقاالت
سال جدید در
مجالت سطح
یک بین المللی
به چاپ رسیده
است.

داد :چهار مرکز تحقیقاتی ش��امل مراکز تحقیقات
گالب ،بیماری ه��ای اتوایمیون بالین��ی ،هپاتیت و
بیم��اری های اس��هالی و مرکز تحقیق��ات مدیریت
اطالع��ات س�لامت الکترونیک در انتظار کس��ب
مجوز می باشند.
دکت��ر حمیدی ،کس��ب موافقت قطع��ی مرکز
تحقیقات تروما ،کس��ب موافق��ت اصولی مراکز
تحقیقات��ی عوام��ل اجتماع��ی موثر بر س�لامت،
مرک��ز تحقیقات گامتوژنزیس و کس��ب موافقت
اصولی مجله انگلیس��ی زب��ان International
 ،Archives of Heath Sciencesکس��ب

شماره  .139آذر 1392

عمل ترمیم دریچه شریان ریوی در
کاشان انجام شد

برای نخستین بار ،عمل ترمیم دریچه شریان
ریوی با بازس��ازی ش��ریان ریوی در کاش��ان
انجام شد.
به گزارش وب دا ،رئیس بخش جراحی قلب
مرکز فوق تخصصی قلب و عروق امام علی (ع)
مجتمع بیمارس��تانی شهید بهشتی کاشان با اعالم
این خبر گفت :طی بررسی های کاردیولوژیک،
تش��خیص داده می ش��ود که بیم��ار دچار تنگی
ش��دید مادرزادی دریچه ش��ریان ریوی با تنگی
ش��ریان ریوی اصلی هم��راه با س��وراخ بین دو
دهلیز است.
دکتر محم��د صادق پورعباس��ی اف��زود :ترمیم
(کمیش��روتومی) دریچه ش��ریان ری��وی همراه با
بازسازی ش��ریان ریوی با پچ پریکاردیال و ترمیم
سوراخ بین دو دهلیز برای آقایی  25ساله انجام شد.
وی ،با اشاره به مناسب بودن وضعیت عمومی
بیمار تصریح کرد :مش��کالت م��ادرزادی قلب
بیمار تحت این عمل درمان شد.
ش��ایان ذک��ر اس��ت بخ��ش جراح��ی قل��ب
بیمارس��تان ش��هید بهش��تی کاش��ان ب��ا حدود
 2/5س��ال فعالی��ت و انج��ام ح��دود 700عمل
قل��ب ب��از از پیش��رفته تری��ن مراک��ز جراحی
قل��ب باز اس��تان می باش��د و آمادگ��ی پذیرش
کلی��ه بیماری های ع��روق کرون��ر ،دریچه ای
و م��ادرزادی را ب��ه صورت  24س��اعته دارد و
تعرفه عمل های جراحی کام ً
ال دولتی می باشد.

عمل جراحی آنژیوپالستی پریفرال
(اندام تحتانی) در کاشان انجام شد
سرپرس��ت مجتم��ع بیمارس��تانی ش��هید
بهش��تی کاش��ان از انجام اولین عم��ل جراحی
آنژیوپالس��تی پریفرال (ان��دام تحتانی) در این
بیمارستان خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر س��ید مهدی موس��وی
گفت :بیمار جراحی شده مرد  48ساله ای بود که
از درد ش��دید در اندام تحتانی قسمت راست بدن
خود رنج می برد.
وی اف��زود :پس از آنژیوگرافی ،تنگی ش��دید
در شریان ایلیاک مش��ترک راست بیمار مشاهده
و س��پس آنژیوپالس��تی ش��ریان فوق در حداقل
زم��ان انجام ش��د و بیمار در بخ��ش آنژیوگرافی
مرکز پزشکی بیمارستان شهید بهشتی تحت عمل
جراحی قرار گرفت.
وی تصری��ح ک��رد :ای��ن عم��ل توس��ط دکتر
رجبی مقدم فلوش��یپ فوق تخصصی اینترونشنال
کاردیول��وژی در بخش آنژیوگراف��ی این مرکز
انجام شد.
دکتر موسوی اظهار داشت :راه اندازی اقدامات
پریفرال می تواند یک گام بزرگ برای بر طرف
کردن مش��کالت عروقی مراجعین ب��ه این مرکز
و گام مهم��ی در جه��ت کاهش مس��افرت های
طوالنی بیماران به س��ایر مراک��ز و کاهش هزینه
بیماران باشد.
سرپرس��ت مجتمع بیمارس��تانی ش��هید بهشتی
کاش��ان یادآور ش��د :ب��ا توجه به ش��یوع بیماری
دیابت و درگیری های عروقی متعدد ،می توان با
انجام اقدامات ذکر شده مانع از ایجاد عوارض پا
در بیماران دیابتی شد.

کمیته
ایثارگران دانشگاه برگزار شد

موافقت ایندکس ش��دن نش��ریه Archives of
 Trauma Researchدر س��طح بی��ن الملل��ی
( ،)Pubmedارائه  110خالصه مقاله در کنگره
ه��ای معتبر مل��ی و بین الملل��ی ،پذیرش و جذب
چه��ار دانش��جوی دکت��رای تخصصی پژوهش��ی
در چهارمی��ن مرحل��ه در س��ه مرک��ز تحقیقات��ی
فیزیول��وژی ،علوم تش��ریح و تروم��ا ،چاپ هفت
کتاب ،کارشناس��ی  14کتاب و برگزاری بیش از
 50کارگاه علمی پژوهش��ی جهت توانمندس��ازی
پژوهش��گران را از جمله اقدامات این معاونت در
سال جاری عنوان کرد.

کمیت��ه ایثارگ��ران با حضور رئیس دانش��گاه و
س��ایر اعضاء روز پنج ش��نبه م��ورخ  92/9/28در
دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،بررسی برنامه ها و فعالیتهای
فرهنگ��ی و وضعیت درمانی-داروی��ی ایثارگران
موضوع اصلی این جلسه بود.
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حيات

نشريه خبري روابط عمومي دانشگاه

تاکید معاون بهداشتی دانشگاه نسبت
به پیشگیری از ابتالء به آنفلوآنزا
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نس��بت به پیش��گیری از ابتالء به آنفلوآنزا تاکید
کرد.ب��ه گ��زارش وب دا ،دکت��ر س��ید علیرضا
مروج��ی گفت :با توجه به ش��روع فصل پاییز و
احتمال بروز بیماری آنفلوآنزا در اماکن عمومی
به منظور پیش��گیری و کنترل ای��ن بیماری الزم
است به توصیه های بهداشتی عمل شود.
وی ،رعای��ت بهداش��ت ف��ردی و عمومی در
اماکن ،انجام واکسیناس��یون به توصیه پزش��کان
و آم��وزش نیروهای خدماتی ب��رای ضدعفونی
کردن صحیح اماکن اداری و سالن ها به صورت
روزانه را مورد تاکید قرار داد.
دکت��ر مروجی ،بر رعای��ت اصول نگهداری و
جابجای��ی زباله ها در محیط اداری تاکید کرد و
اظهار داش��ت :تهویه هوا نی��ز در اماکن اداری و
س��الن ها باید به گونه ای باش��د که ضمن حفظ
درجه حرارت ،هوا در محیط جریان داشته باشد.
مع��اون بهداش��تی دانش��گاه عل��وم پزش��کی
کاش��ان تصریح ک��رد :تهی��ه و تامین ب��ه موقع
م��واد ش��وینده و ضدعفون��ی کنن��ده ب��رای
نظاف��ت س��رویس ه��ای بهداش��تی در اماک��ن
عموم��ی و اداری و در ص��ورت ام��کان نظافت
روزان��ه و ضدعفون��ی ک��ردن قس��مت های��ی
ک��ه آلودگ��ی در آن ها همانند دس��تگیره های
دره��ا و صفحه کلید رایانه ها بیش��تر اس��ت ،به
جلوگیری از شیوع این بیماری کمک می کند.
وی ،همچنی��ن بر رعایت فاصله با افراد مبتال به
آنفلوآنزا و سرماخوردگی توصیه کرد و یادآور
شد :مراجعه بیماران به پزشک ،استراحت کافی
در منزل ،تغذیه مناس��ب و شست وشوی مرتب
دس��ت ها با آب و صاب��ون از جمله نکات مورد
توجه برای بیماران است.
به گفته وی ،ورزش ،استراحت ،خواب کافی
و ع��دم اس��ترس احتمال ابت�لا ب��ه آنفلوآنزا را
کاهش می دهد.

کاهش مصرف شیرینی ،غذاهای چرب
و فست فودها بهترین روش پیشگیری
از ابتال به کبد چرب

بعضا افراد با مبتال شدن به بیماری کبد چرب
وحشت زده می شوند در حالی که این بیماری
در مواقع التهاب و موارد شدید خطرناک است.
ی��ک فوق تخصص بیماری ه��ای گوارش و
کب��د در گفت و گو با خبرنگار و ب دا ،ضمن
تاکید بر این مطلب تصریح کرد :چاقی و اضافه
وزن به عنوان مهمترین و اولین علت ایجاد کبد
چرب شناخته شده است.
دکتر محسن آخوندی درادامه دریافت مقدار
زیاد کالری روزانه و مصرف غذاهای پرکالری
را از دیگ��ر علل بروز این بیماری عنوان کرد و
افزود :زمانی که چربی به مقدار زیادی در کبد
ذخیره ش��ود موجب بروز بیم��اری کبد چرب
می شود.
وی با بی��ان این مطلب که ای��ن بیماری هیچ
عالمت و نش��انه ای ندارد اذعان کرد :در مواقع
پیشرفته درد طرف راست شکم می تواند علت
کبد چرب باشد.
دکترآخون��دی در ادام��ه با بی��ان این که این
بیماری در کودکان چاق و بزرگس��االن دارای
اضافه وزن و چاق ش��ایع اس��ت گفت :کاهش
مص��رف کال��ری ،کاه��ش مصرف ش��یرینی،
غذاه��ای چرب و فس��ت فوده��ا بهترین روش
پیشگیری از بیماری کبد چرب است.
ای��ن فوق تخص��ص بیماریهای گ��وارش در
پایان بر انجام فعالی��ت های روزانه و ورزش به
منظور پیشگیری از بروز کبد چرب تاکید کرد.
منبع  :وب دا وزارت متبوع
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خانواده ها دارای مهمترین نقش در پیشگیری از ایدز هستند
پزش��ک هماهنگکننده سل و ایدز دانشگاه علوم
پزشکی کاشان گفت :نقش خانواده و نظارت آنها
در پیش��گیری از رفتارهای پرخطر دارای جایگاه و
اهمیت ویژهای است.
دکتر مه��رداد هدایت��ی در همای��ش ورزشهای
همگان��ی نوشآباد افزود :اصل نظ��ارت خانواده بر
رفت��ار فرزندان ،نیازمند زمینهها و ش��رایطی اس��ت
که باید توس��ط کارشناس��ان به ش��یوههای صحیح
الگوسازی شود.
وی تصری��ح ک��رد :ایدز ب��ه عنوان ی��ک معضل
اجتماعی ،اقتص��ادی ،فرهنگی و خانوادگی اس��ت
که نیازمند رعایت اصول اخالقی برای افراد مجرد و
پایبندی به چارچوب خانواده در دوران تاهل است.
دکت��ر هدایت��ی اظه��ار داش��ت :اعتی��اد تزریقی،
عمدهتری��ن راه ش��یوع ای��دز در ایران اس��ت اما با
توجه آم��ار موجود ،احتمال تغیی��ر الگوی انتقال به
تماسهای جنسی دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به ضرورت اطالعرسانی در پیشگیری
از ه��ر نوع بیم��اری تاکید ک��رد :مهمترین اصل در
پیش��گیری از ایدز ،آموزش و اطالعرسانی صحیح،
بهموقع و هدفمند برای شهروندان است.
وی ،ب��ا اش��اره به اج��رای ورزشه��ای همگانی
افزود :در این برنامههای ورزش��ی ،ع�لاوه بر انجام
فعالیتهای فیزیک��ی ،مربیان بر پای��ه ارتباط همراه

ب��ا اعتم��اد ،اطالعاتی در رابط��ه با بیم��اری ایدز و
پیشگیری از انتقال آن به افراد میدهند.
وی اظه��ار داش��ت :اس��تفاده از ورزش به عنوان
راه��ی برای اطالعرس��انی ب��ه افراد مبت�لا میتواند
تاثیرات اجتماعی زیادی داش��ته باشد و میتواند بین
افراد اتحاد ایجاد کند و آنها را به س��مت ورزش و

فعالیت فیزیکی سوق دهد.
همایش ورزشهای همگانی ،با مش��ارکت مرکز
اورژانس نوشآباد ،دانش��گاه علوم پزشکی کاشان،
شهرداری و شورای اس�لامی شهر نوشآباد برگزار
ش��د و انجام آزمایشهای غربالگری فش��ار خون و
دیابت ار جمله برنامههای این همایش بود.

با مصرف این
دارو امکان
پارگی و آسیب
دیدن تاندون ها
در ورزشکاران
هنگام انجام
حرکات ورزشی
به شدت افزایش
می یابد.

دکتر خوش س��رور ادامه داد :در صورت مصرف
دارو به صورت طوالنی مدت ،پزش��ک معالج حتماً
مص��رف آن را به تدریج برای ش��ما کاهش خواهد
داد ت��ا زمانی که مقادیر مصرف (دوز دارو) کام ً
ال با
بدن سازگار شود.
وی ی��ادآور ش��د :بیم��ار بای��د قب��ل از مصرف
دگزامت��ازون در ص��ورت داش��تن حساس��یت ب��ه
دگزامتازون ،آسپرین یا هر داروی دیگر ،مبتال بودن
ب��ه انواع بیماری ها ،مص��رف دارو های رقیق کننده
خ��ون ،انجام اعمال جراحی و س��ابقه هر گونه زخم
(زخم گوارش��ی و زخم های باز) پزش��ک خود را
مطلع کند.
این کارشناس ،با اشاره به محدودیت رژیم غذایی
هنگام مصرف این دارو یادآور شد :بیمار در هنگام

مصرف دارو باید یک رژیم کم س��دیم ،کم نمک،
سرش��ار از پتاس��یم و یا پروتئین داش��ته باشد و یا در
صورت ابتالء به ناراحتی معده دارو را با غذا یا ش��یر
مص��رف کند.وی تاکید ک��رد :در صورت فراموش
کردن یک نوبت از دارو به شرط آنکه فاصله زیادی
تا زمان مص��رف نوبت بعدی از دارو وجود داش��ته
باش��د آن نوبت به محض یاد آوری ،مصرف ش��ود
و در غیر این صورت تنها نوبت دوم مصرف شود.
این کارش��ناس اظهار داش��ت :در هر حال ممکن
اس��ت بر حسب صالحدید پزش��ک متخصص ،نیاز
باشد درمان با کورتون ها به طور طوالنی مدت یا با
دوز باال صورت پذیرد .در این صورت مصرف این
دارو ها ب��ا کنترل وضعیت بیم��ار از لحاظ عوارض
جانبی و در نظر گرفتن موارد احتیاط ،بالمانع است.

کودکان در مقابل باد سرد دستکش نخی بپوشند
کودکانی ک��ه در معرض آفتاب و باد س��رد قرار
م��ی گیرند حتم��ا از دس��تکش های نخ��ی ،کاله،
عین��ک ،کرم مرط��وب کننده مخص��وص به اضافه
کرم ضدآفتاب استفاده کنند.
به گ��زارش وب دا؛ یک متخصص پوس��ت و مو
در م��ورد مراقبت های پوس��تی در زمس��تان گفت:
پوس��ت یکی از بزرگترین ارگان های بدن است که
در فصول مختلف احتیاج به مراقبت های ویژه دارد.
دکت��ر نصرت پورس��ینا افزود :به عن��وان مثال در
زمستان که هوا سرد و در بعضی از مناطق که خشک
و سرد اس��ت برای گروه های خاصی مانند اطفال و
افراد مس��ن مشکل ساز می ش��ود و یا حتی بیماران
دیابت��ی یا مبتالیان به فش��ار خون ب��اال که داروهای
ادرارآور مص��رف می کنند و خ��ود به خود دارای
پوس��ت خشک هستند در فصول زمستان و پاییز این
خشکی تشدید می شود.
وی ادام��ه داد :در کودکانی که س��ابقه درماتیت
اتوپی دارند در فصل زمس��تان بیماری ش��ان تشدید
می شود بنابراین به این گروه های خاص توصیه های
ویژه در فصل زمستان داریم.
دکتر پورس��ینا به این افراد توصیه کرد :شستشوی
بدنش��ان را به هفته ای دو یا س��ه ب��ار تقلیل دهند و
همچنین اس��تفاده از پ��اک کننده های بس��یار قوی

کاهش دهند

محدودیته��ای غذای��ی مانن��د محدودی��ت
مصرف ش��یرینی ،تنقالت مث��ل چیپس و پفک،
م��واد غذایی مح��رک مانند س��س ،نوش��ابه و
ش��کالت باع��ث بهبود عالی��م بی��ش فعالی در
کودک میشود.
به گزارش وب دا؛ یک روانپزشک با اشاره به
اینکه بیش فعالی یک اختالل نسبتا شایع در میان
کودکان اس��ت اظهار کرد :ش��یوع این اختالل
در کودکان ۳تا ۷درصد اس��ت و در پس��ران نیز
شایعتر اس��ت .در خصوص علل و عوامل ایجاد
این اختالل گفت :علل ژنتیکی ،سابقه خانوادگی
و فامیلی و تغییرات بیولوژیکی و نورو ش��یمیایی
مغز از علل ایجاد این اختالل است.

مصرف دگزامتازون منجر به کاهش توده عضالنی و ضعف عضالت می شود
دگزامتازون ن��ه تنها باعث افزایش حجم عضالت
و توان ورزش��کاران نمی شوند بلکه برعکس باعث
افزای��ش تجزیه عضالت ،کاهش ت��وده عضالنی و
ضعف آن می شود.
به گزارش وب دا؛ کارشناس مرکز اطالع رسانی
دارو و س��موم معاون��ت غذا و دارو دانش��گاه علوم
پزش��کی کاشان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:
با مصرف ای��ن دارو امکان پارگی و آس��یب دیدن
تان��دون ها در ورزش��کاران هن��گام انجام حرکات
ورزشی به شدت افزایش می یابد.
دکتر سارا خوش سرور ،با اشاره به اینکه دگزا متازون
جزء ق��وی ترین کورتون ها و ش��ایع ترین داروی
تجویزی در کل نس��خ دارویی کشور است ،گفت:
مس��ئولین وزارت بهداش��ت معتقدن��د ای��ن می��زان
تجوی��ز دگزامت��ازون با جمعیت کش��ور و وضعیت
اپیدمولوژی��ک بیماری همخوانی ن��دارد و مصرف
خودس��رانه کورت��ون ه��ا ب��دون تجویز پزش��ک
متخص��ص ،می توان��د عوارض زی��ادی را به همراه
داشته باشد.
وی افزود :بیش��ترین موارد سوء مصرف کورتونها
به صورت موضع��ی مانند کلوبت��ازول ،بتامتازون و
فلوئوسینولون به عنوان ضدلک و روشن کننده و به
شکل قرص برای افزایش وزن بدن می باشد.
کارش��ناس مرک��ز اطالع رس��انی دارو و س��موم
دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان ،با بیان اینکه بدون
تجویز پزش��ک نباید مقدار مصرف دگزامتازون را
کم و زیاد و یا قطع کرد ،تصریح کرد :قطع مصرف
ناگهانی دارو می تواند باعث کاهش اشتها ،ناراحتی
معده ،استفراغ ،گیجی و حواس پرتی ،سردرد ،تب
و درد مفاصل و ماهیچه ها ،پوس��ته ریزی و کاهش
وزن در بیمار شود.

کودکان بیش فعال مصرف تنقالت را

و قلیای��ی برای این افراد ممنوع اس��ت.وی همچنین
توصیه کرد :از صابون ها یا شامپوهای بدن کرم دار
استفاده کنند و مدت زیادی در حمام نمانند و بعد از
خروج از حمام حتما پوس��ت بدن را با لوسیون های
مخصوص بدن چرب کنند.
وی اضافه کرد :از کیسه های زبر ،لیف های ضخیم
که س��بب ایجاد خ��راش های بس��یار کوچک روی
پوست می شود استفاده نشود .محیطی که این بیماران
زندگی می کنند باید رطوبت نس��بی مناس��ب داشته
باش��د به عنوان مثال اگ��ر از بخاری گازی اس��تفاده
می شود حتما روی آن یک ظرف آب قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی یزد با
اش��اره به اینکه تغذیه در زمس��تان نیز باید متناس��ب
باشد افزود :استفاده از سبزی و میوه جات مخصوص
برای افراد مسن توصیه می شود.
این متخصص پوست تصریح کرد :کودکانی که
در معرض آفتاب و باد سرد قرار می گیرند حتماً از
دس��تکش های نخ��ی ،کاله ،عینک ،کرم مرطوب
کنن��ده مخص��وص و همچنی��ن ک��رم ضدآفتاب
اس��تفاده کنند .وی به افراد مس��ن نی��ز توصیه کرد:
بع��د از ه��ر ب��ار شستش��وی دس��ت و ص��ورت از
نرم کننده های قوی استفاده کنند.
منبع  :وب دا وزارت متبوع

دکت��ر امیررض��ا چمن��ی از جمل��ه عالئم این
بیم��اری را حواس پرت��ی و بیتوجهی به معلم و
والدین دانست و افزود :این کودکان معموال در
انجام تکالیف و امتحاناتشان بیدقتند ،به جزئیات
اهمیت نمیدهند ،وسایل شخصی خود را مکررا
گم میکنند ،حواسشان به آسانی پرت میشود،
فراموشکاری داش��ته و در دروس امال و ریاضی
به علت بیدقتی نمرات خوبی بدست نمیآورند.
این روانپزشک ،دومین عالمت این اختالل را
بیش فعالی کودک عنوان کرد و گفت :معموال
این کودکان بیقرار هستند ،روی صندلی تکان
میخورند ،قادر نیس��تند به مدت طوالنی روی
صندلی بنش��ینند و صندلی را ت��رک میکنند،
پریدن و دوی��دن در جای غیرمعم��ول دارند،
همچنی��ن این کودکان قادر نیس��تند در محیط
بیس��ر و صدا فعالی��ت کنند ،پ��ر حرفند و پر
جنب و جوش.
وی س��ومین خصوصی��ت ای��ن ک��ودکان را
رفتاره��ای تکانش��ی و انفجاری دانس��ت و بیان
کرد :ب��ه عبارتی این کودکان قادر نیس��تند قبل
از عمل فکر کنند ،معم��وال تصمیمات ناگهانی
میگیرند ،ناتوانی در انتظار کش��یدن و در صف
ایس��تادن ،دخالت در کار دیگران و قطع حرف
دیگران از خصوصیات دیگر این اختالل است.
دکتر چمن��ی ادامه داد :این کودکان مس��تعد
حادثهان��د ،رفتاره��ای پرخطر مانن��د پریدن از
ارتف��اع ،بازی با کبریت و دوچرخه س��واری پر
سرعت دارند.
وی در مورد ع��وارض این اختالل هم گفت:
در صورت عدم درم��ان و پیگیری اختالل بیش
فعالی باعث اف��ت تحصیلی ،کاهش عزت نفس
و اعتم��اد به نف��س ،ایجاد احس��اس بیکفایتی،
احساس س��رخوردگی و افسردگی ثانویه توام با
پرخاشگری در کودک میشود.
این روانپزش��ک همچنین در خصوص درمان
ای��ن اختالل اضاف��ه کرد :معموال س��یر بیماری
تا س��نین نوجوانی عالئ��م بهبود پی��دا میکند
و درمانه��ای داروی��ی موج��ب افزای��ش دقت
و تمرک��ز و کاهش بی��ش فعال��ی و رفتارهای
پرخاش��گرایانه در ک��ودک ش��ده و منج��ر به
بهبود در عملکرد تحصیلی و کاهش اختالالت
رفتاری خواهد شد.

این متخصص اعصاب و روان خاطرنشان کرد:
همچنین محدودیتهای غذایی مانند محدودیت
مصرف ش��یرینی ،تنقالت مث��ل چیپس و پفک،
م��واد غذایی مح��رک مانند س��س ،نوش��ابه و
شکالت باعث بهبود عالیم در کودک میشود.
وی یادآور ش��د :رفتار درمان��ی و آموزش و
مش��اوره والدین در بهبود عالی��م این کودکان
بسیار موثر است.
ای��ن روانپزش��ک اف��زود :کودکان��ی که این
اخت�لال را دارند ،در دوران بارداری نیز تحرک
جنینی آن زیاد اس��ت و در دوران شیرخوارگی
هم به صدا ،نور و حرارت بس��یار حساس بوده و
کودکانی پرتحرک و پرانرژی هستند.
منبع  :وب دا وزارت متبوع
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افسردگی در کودکان با احساس
بی قراری و افت تحصیلی همراه است
افسردگی در کودکان و نوجوانان اغلب با افت
وضعیت تحصیلی ،بداخالقی ،احساس بی قراری
و سوءمصرف مواد همراه است.
به گ��زارش وب دا؛ آروین هدایتی متخصص
اعص��اب و روان گف��ت :اختالالت افس��ردگی
در همه رده های س��نی ممکن اس��ت بروز کند.
در ک��ودکان نیز مانند بزرگس��االن احتمال بروز
افسردگی وجود دارد.
وی بی��ان کرد :گرچ��ه عالیم افس��ردگی در
کودکان مانند بزرگساالن است اما عوامل رشدی
ممکن است بر نمای بالینی آنها تاثیر بگذارند.
دکت��ر هدایت��ی اضاف��ه ک��رد :افس��ردگی در
کودکان و نوجوانان اغلب ب��ا تحریک پذیری،
کناره گیری از خانواده و همساالن ،افت وضعیت
تحصیلی ،بی میلی برای هم��کاری در جریانات
خانوادگی ،بداخالقی ،احساس بی قراری ،رفتار
منفی کارانه یا ضد اجتماعی و سوءمصرف مواد
همراه باش��د.این عضو هیات علمی دانشگاه بیان
کرد :درصورت عدم درمان گاه ممکن است این
عالیم حدود 9ماه طول بکشد به علت تاثیری که
افس��ردگی دراین دوران ،به پیشرفت تحصیلی و
عزت نفس کودک و نوجوان می گذارد ،درمان
این اختالالت ضروری است.

قطره آهن باعث پوسیدگی دندانها
نمیشود
ترکیبات قطره آهن کودکان بهگونهای اس��ت
ک��ه هنگام برخ��ورد با دندانه��ا موجب تیرگی
آنها میشود اما باعث پوسیدگی نمیشود.
ب��ه گ��زارش وب دا؛ متخصص دندانپزش��کی
کودکان گف��ت :والدین تص�� ّور میکنند بر اثر
اس��تفاده از قطره آهن دندان کودکشان پوسیده
شده است در صورتی که هیچ دلیل علمی وجود
ندارد که قطره آهن باعث این امر میشود.
دکت��ر س��عید باقی اف��زود :پوس��یدگی دندان
در کودکان��ی اتفاق میافتد که بهداش��ت دهان
ودندان آنها توس��ط والدین رعایت نمیشود و
یا از میان وعدههای پوس��یدگی زا مانند چیپس،
پفک،کی��ک و بیس��کویت به ص��ورت متناوب
اس��تفاده میکنن��د.وی اضافه ک��رد :قطره آهن
ترکیبی اس��ت که از  6ماهگی تا  2س��الگی طبق
نظ��ر دکت��ر تجویز میش��ود چون تا قب��ل از آن
بوسیله شیر مادر تأمین میشود.
دکتر باقی با بیان اینکه به محض رویش دندان های
ک��ودک باید تمی��ز کردن آنها توس��ط والدین
ش��روع ش��ود ،گفت :والدین از حدود  6ماهگی
با گاز اس��تریل مرطوب یا مس��واک نرم مناسب
کودک بدون اس��تفاده از خمیردندان ش��روع به
مسواک زدن دندان فرزند خود کنند.
وی بیان داشت :والدین دندان کودکان خود را
از یک تا سه سالگی با مسواک بدون خمیردندان
تمیز نمایند و از  3تا  6سالگی از مسواک و خمیر
دندان مخصوص کودکان استفاده کنند.
وی ب��ا تأکی��د ب��ه اینک��ه قطره آه��ن موجب
پوس��یدگی دندانه��ا نمیش��ود تصری��ح کرد:
برخی از دندانهای ش��یری تا حدود  12سالگی
باقی میمانند و در صورت پوس��یده شدن هر چه
سریعتر باید مورد درمان قرار گیرند.
وی کرد :کودکان باید ش��یر بهویژه ش��یر مادر را
تا دو س��الگی و موادی که حاوی آهن هستند مانند
حبوبات ،گوش��ت ،زرده تخم م��رغ و مواد مکمل
آهن دار را مصرف کنند.وی با بیان اینکه قطره آهن
موجب تیرگی دندان های س��الم می ش��ود تصریح
کرد :ب��رای جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها موقع
مصرف قطره آهن باید قطره عقب دهان ریخته شود
و س��پس با آب به کودک در فرو بردن آن کمک
کنند و بعد از آن دندان ها به دقت تمیز شود.
ای��ن متخصص تأکیدکرد :والدی��ن باید مراقب
باش��ند در صورتی که کودکش��ان ش��یر خشک
مصرف میکنند قطره آهن را در شیشه شیر ریخته
نریزند و برای اینکه قطره را راحتتر به فرزندشان
بدهند آن را با یک قاش��ق آب میوه به نوزادش��ان
بدهن��د.وی دلیل اینکه قطره آه��ن را با آبمیوه به
کودکشان بخورانند گفت :این کار باعث میشود
طعم تلخ آهن احس��اس نشود ،ویتامین  Cموجود
در آبمیوهه��ا باعث جذب بیش��تر آهن در معده و
تغییر رنگ کمتر دندانها میشود.
مکمل آهن ترکیبی مهم در ساختار هموگلبین
گلبوله��ای قرم��ز خ��ون میباش��د ک��ه نقش
اکسیژنرس��انی را ب��ر عه��ده دارد و در صورت
کمب��ود آهن در بدن باعث کاهش رش��د طبیعی
(قد وزن) ،بهرههوشی ،قدرت یادگیری ،قدرت
مقاوم��ت ب��دن در براب��ر بیماری ها میش��ود و
خس��تگی زودرس ،احساس ضعف و بی حالی و
کم اشتهایی از دیگر عوارض آن میباشد.
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بیماری انسدادی مزمن ریه چهارمین علت مرگ در جهان است
کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت :بیماری
انسدادی مزمن ریه چهارمین علت مرگ در
جهان است.
دکتر مرتضی پنجه ش��اهی ،به مناسبت 27
نوامبر ( 6آذر) روز جهانی بیماری انسدادی
مزم��ن ریه ( )COPDدر گفتگو با وب دا،
افزود :این بیماری را م��ی توان مرتبطترین
ناخوشی ریوی با سیگار دانست.
وی تصریح ک��رد :در حال حاضر حدود
 210میلی��ون نفر در سرتاس��ر جهان به این
بیم��اری مبتال می باش��ند و پی��ش بینی می
ش��ود روز ب��ه روز ب��ه تع��داد مبتالیان آن
افزوده شود.
این کارشناس مسئول اظهار داشت :مرگ
و میر ناش��ی از این بیماری در  20سال اخیر
در زنان بیش از دو برابر ش��ده است و هزینه
ای بیشتر از آسم را به همراه دارد.
ب��ه گفت��ه وی ،نه تنه��ا اف��رادی که خود
مصرف کننده سیگار هس��تند ،بلکه افرادی
ک��ه به ط��ور غی��ر مس��تقیم و تنها ب��ه دلیل
مجاورت با فرد س��یگاری با این ماده سمی
ارتباط دارند نیز به میزان افراد س��یگاری در
خطر ابتال به COPDهستند.
کارشناس مس��ئول بیماری های غیرواگیر
دانش��گاه ادامه داد :از سوی دیگر ،مصرف
س��وخت های بیولوژی��ک و جامد همچون
فضوالت حیوانی و یا چوب و زغال س��نگ

یک��ی از مهمتری��ن عوامل خط��ر پیدایش
ای��ن بیماری اس��ت که متأس��فانه در جامعه
روستایی ایران ،این نوع سوخت هم بیش از
سایر سوخت ها در دسترس مردم بوده و هم
ارزانتر از سوختهای فرآوری شده همچون
گاز شهری به شمار می رود.
دکت��ر پنجه ش��اهی تاکید ک��رد :زندگی
شهرنش��ینی هم��راه با کاه��ش فعالیت های
فیزیک��ی ،هوای آل��وده ،اس��ترس و رژیم
غذایی نامناس��ب ،روز به روز شهروندان را
به سمت بیماریهای مزمن از جمله بیماری

این بیماری
را می توان
مرتبطترین
ناخوشی
ریوی با سیگار
دانست.

انسدادی مزمن ریه سوق می دهد.
وی یادآور ش��د :یکی از جنبه های مهم
ای��ن بیم��اری ،از کار افتادگ��ی و ناتوانی
بیم��ار و در نتیج��ه دیگ��ر آس��یب ه��ای
اجتماعی است.
کارشناس مس��ئول بیماری های غیرواگیر
دانش��گاه گفت :در صورت عدم کنترل به
موقع و مفید این معضالت از س��وی سیستم
بهداش��تی و مردم ،شاهد فاجعه ای خاموش
خواهیم بود که با اتخاذ تدابیر مناس��ب و به
موقع به راحتی قابل پیشگیری است.

نمی توان با دانش دیروز ،فرزندان امروز را برای فردا تربیت کرد
درنظر همه
خانواده ها
مهمترین

وظیفه والدین

تربیت فرزندان
سالم و رشد

یافته در همه

ابعاد است ،اما
اغلب ما،

شیوه های

درست آن را
نمی دانیم.

یک متخصص پزش��کی اجتماعی و طب پیشگیری،
گف��ت :والدین باید بپذیرند ب��ا دانش دیروز نمی توان
فرزن��دان امروز را برای فردا تربیت ک��رد لذا والدین
نیاز است عالوه بر آگاهی از نیازهای طبیعی فرزندان
بهتناسب سن وجنس آنان ،از شیوه های درست تربیتی
برای رشد همه ابعاد وجودی فرزندان مطلع باشند.
ب��ه گ��زارش وب دا؛ دکت��ر مرتض��ی آهنگ��ران به
س��خن افالطون در خصوص عالقه والدین به فرزندان
اش��اره و تصری��ح کرد :افالطون معتقد اس��ت عش��ق
ما ب��ه فرزندانم��ان از بزرگتری��ن آرزوی روح ،برای

فنا ناپذیری سرچشمه می گیرد.
وی به بیان تعریف ش��خصیت س��الم از ن��گاه مازلو
پرداخ��ت و اف��زود :ش��خصیت س��الم از ن��گاه مازلو
به معن��ای توانایی گس��ترش رواب��ط صمیمانه (هوش
عاطفی) خالقیت (هوش عقلی) وبرخورداری از رفتار
اخالقی مبتنی بر اصول معنوی (هوش اخالقی) ورشد
معنوی است.
این متخصص پزش��کی اجتماعی و طب پیشگیری،
ادام��ه داد :درنظ��ر همه خان��واده ه��ا مهمترین وظیفه
والدین تربیت فرزندان سالم و رشد یافته در همه ابعاد

است ،اما اغلب ما ،شیوه های درست آن را نمی دانیم.
دکتر آهنگران با تاکید بر اینکه باید بپذیریم با دانش
دیروز نمی توانیم فرزن��دان امروز را برای فردا تربیت
کنیم ،اظهار داش��ت :برای این کار نیاز به آن داریم تا
هم از نیازهای طبیعی فرزندان به تناس��ب سن وجنس
آنان باخبر باش��یم و هم از ش��یوه های درس��ت تربیتی
برای رشد همه ابعاد وجودی فرزندانمان مطلع شویم.
وی افزود :ب��رای این منظور گام اول احس��اس نیاز
برای کس��ب آگاهی برای رسیدن به این منظور است،
چرا که به گفته افالطون هیچ حقیقتی برانس��ان آشکار
نمی ش��ود مگر آنکه آن حقیقت به شکل نیم خفته در
وجود انسان باشد.
دکتر آهنگ��ران ،یکی از اصول مهم تربیتی را ایجاد
امنیت در کودکان دانس��ت و اذعان داشت :امنیت در
کودک مانند زمین ش��خم زده ای اس��ت ک��ه آماده
بذرافشانی است.
وی ،با بیان اینک��ه امنیت کودکان به دالیل مختلف
به خطر می افتد لذا ما باید از آن باخبر باش��یم ،گفت:
ترس��اندن کودکان از دکتر ،پلیس ،دیو و لولو اثرات
بدی بر کودکان می گذارد بنابراین هرگز به کودکمان
نگوییم دوس��تت ندارم ،دیگر مامان تو نیستم ،میروم و
تنهایت می گذارم ،اگه ش��یطنت کن��ی مامان مریض
می ش��ود .همه ای��ن موارد باعث ع��دم امنیت و ایجاد
ترس در کودکان می شود.
وی تصری��ح کرد :ش��ایدکودکان نتوانند این ترس
را به ش��کل واضح ب��روز دهند اما آن را به ش��کلهای
مختلف��ی همچون ناخ��ن جویدن ،لکنت زبان ،ش��ب
ادراری ،ک��م رو و کم حرف ش��دن و کاهش تمرکز
و خشونت نشان می دهند.

ی��ک متخص��ص پوس��ت و م��و گف��ت :گاهی
بیماریهایی مانند کم کاری تیروئید و کمبود بعضی
از م��واد غذایی باعث س��فیدی زودرس مو حتی در
بین کودکان میشود.
دکتر نصرت پورس��ینا در گفت وگ��و با خبرنگار
وب دا گفت :از حدود  30س��الگی موهای س��ر در
هر دو جنس زن و مرد شروع به سفید شدن میکند.
زمان سفید ش��دن مو به عواملی مانند ژنتیک و ارث
بستگی دارد البته گاهی بیماریهایی مانند کم کاری
تیروئی��د و کمبود بعضی از م��واد غذایی هم باعث
سفیدی زودرس مو حتی در بین کودکان میشود.
وی ادامه داد :در درمان سفیدی موی سر ابتدا باید
آزمایشهای مخصوص انجام شود و اگر نرمال بود به
فکر مسائل ژنتیکی باش��یم اما اکثر افراد ظاهر موی
س��فید را دوست ندارند و درصدد رنگ کردن مو و
جبران آن هستند.
وی بی��ان کرد :هیچ رنگی به صورت دائمی باعث
عدم برگشت س��فیدی مو نمی شود اگر در تبلیغات
مشاهده می کنیم که رنگ موی خاصی از برگشت

دکت��ر آهنگ��ران ،دی��دن فیلمه��ای تخیلی و
ترس��ناک و بازیهای خش��ن برای ک��ودکان را
نامناس��ب دانس��ت و تصریح کرد :به دلیل اینکه
کودکان تفکر انتزاع��ی ندارند و هر آنچه را که
م��ی بینند باور م��ی کنند ،دیدن ای��ن نوع فیلمها
برای آنان توصیه نمی شود.
ای��ن متخص��ص پزش��کی اجتماع��ی و ط��ب
پیشگیری ،افزود :فیلمهایی چون مرد عنکبوتی و
سوپرمن ذهن بس��یاری از کودکانمان را به خود
مش��غول کرده ضمن آنکه برخی از این فیلمها به
شکل ناخود آگاه به دلیل جذابیت و نوع ساخت
آن به شکل الگو در کودکان تاثیر می گذارد.
وی ،در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش ،اظهار
داشت :کودکانی که مورد محبت بی قید وشرط
قرار می گیرند و همیشه در آغوش پدر و مادر به
آنها توجه می شود ،بعدها در زندگی خود کمتر
ب��ه جلب رضایت نی��از پیدا می کنن��د به تدریج
کودکان بزرگ می ش��وند و در موارد زیادی با
موضوع عدم تایید دیگران روبرو می شوند.
دکتر آهنگران ،خطاب به والدین گفت :حتی
برای یک لحظه اجازه ندهید کودکتان باور کند
که منشا آش��فتگی درون او ،در فرد دیگری غیر
از خ��ود او ق��رار دارد .برای اینکه به آنها نش��ان
دهید احس��اس آنها را درک م��ی کنید ،خود را
آدم دلسوزی نشان دهید که او را دوست دارید،
اما اگر اش��تباه کنید و به س��بب مش��کالت آنها،
دوستان ،معلمان و یا هرکس دیگری را سرزنش
کنی��د ،در واقع به آنها آموخته اید که تس��لط بر
زندگی درون خود را رها کنند.
وی ،با اش��اره به اینکه ک��ودکان باید بدانند
تصوی��ری که از خ��ود دارند بس��یار مهمتر از
تصویری اس��ت که دیگ��ران از آنه��ا دارند،
افزود :زیرا آنها باید همیشه با تصاویری که از
خود دارند زندگی کنند ،در حالیکه تصاویری
که دیگ��ران در ذهن دارند دائم در حال تغییر
اس��ت.این متخصص پزش��کی اجتماعی و طب
پیش��گیری ،ادامه داد :هیچ ضرورت��ی ندارد که
ک��ودکان به دنبال جلب رضایت دیگران باش��ند
تا درباره خود احس��اس مثبتی داش��ته باشند .البته
بدیهی است که داش��تن تایید و موافقت دیگران
بهتر ازعدم آن است ،اما نکته اینجاست کسی که
نی��از به جلب رضایت و تایی��د دیگران دارد ،در
واقع بدون آن گرفتار شکست عاطفی می شود و
اگر دوس��تان وی با او موافق نباشند یا اگر کسی
ب��ا او مخالفت نماید ،گویی دچ��ار رکود و فلج
می شود.
دکتر آهنگران ،با تاکید بر اینکه کودکان باید
دوس��ت داشتن بی قید وشرط والدین را احساس
کنند ،افزود :در هفت س��ال اول زندگی کودک
ب��رآوردن نیاز ه��ای اولیه او همچ��ون خوردن،
خوابی��دن ،نی��از به محبت  ،تایید ش��دن و امنیت
خواهی در اولویت قرار دارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ک��ودکان رفت��ار ما را
می بینند لذا رفتار ما در تربیت درست آنان نقش
مهمی دارد پس باید در س��نین دبس��تان با تاکید
بیشتر ،آداب و رسوم را به آنها آموخت.
منبع  :وب دا وزارت متبوع

منبع  :وب دا وزارت متبوع

کم کاری تیروئید باعث سفیدی زودرس مو می شود
کامل س��فیدی مو جلوگیری می کند ،اشتباه است.
این موضوع به این دلیل اس��ت که در مورد موهای
سفید شده در سنین باالی  30سالگی و یا قبل از آن،
س��لولهایی که در حال رشد هس��تند ،مالنوسیدهای
آنها فعالیت نکرده و موهایی که از س��طح پوس��ت
س��ر خارج می شوند مجددا به صورت موهای سفید
خارج میش��وند.این متخصص پوست و مو با اشاره
ب��ه رعایت نکات مهم در مورد رنگ کردن تصریح
ک��رد :رنگ مو باید صددرصد اس��تاندارد باش��د و
به ریش��ه و ساقه مو آسیب نرس��اند و رنگهایی که
دارای برچسب وزارت بهداش��ت هستند خریداری
شود .همچنین در هنگام رنگ کردن مو از اکسیدان
و آب اکسیژنه خیلی کم استفاده شود.
وی گفت :بط��ور کلی می توان گفت هیچ رنگی
نیس��ت که صد درصد به مو آس��یب نرس��اند و هر
رنگی تا درجاتی باعث خشکی ساقه مو یا خارش و
سوزش سطح سر هنگام رنگ کردن می شود.
وی اضافه کرد :برای جلوگیری از خشکی مو باید
بعد از اینکه رنگ روی س��ر گذاشته شد و مو رنگ

کودکان هر آنچه را که می بینند،
باور می کنند

ش��د بهتر اس��ت تارهای مو را ب��ا روغنهای طبیعی
مانند روغن زیتون ،نارگیل و بادام چرب کرد.
این متخصص پوس��ت و مو توصیه کرد :شستشوی
موی رنگ کرده با شامپوی مخصوص موهای رنگ
شده باید انجام شود تا تداوم رنگ بر ساقه مو را بیشتر
نماید.این متخصص همچنین گفت :گاهی بعضی از
افراد به ترکیبات پارافنیل دی امین حساس��یت دارند
که ممکن اس��ت س��بب قرمزی و حساسیت صورت
و پل��ک ها ش��ود که این اف��راد بای��د از رنگ های
مخصوص که حاوی این ماده نباشد استفاده کنند.
وی افزود :اگر مو زیاد رنگ ش��ود یا با برس شانه
شود و یا برای خشک کردن موها از سشوار به میزان
زیادی استفاده شود انتهای تار مو موخوره می شود.
دکتر پورس��ینا خاطرنش��ان کرد :ب��رای تقویت و
جلوگیری از آسیب دیدن موهای رنگ شده باید از
ش��امپوهای نرم کننده ،شامپوهای مخصوص موهای
رنگ شده و روغن های طبیعی مانند نارگیل ،بادام،
زیتون و غیره استفاده کرد.
منبع  :وب دا وزارت متبوع

کدامی�ک درم�ورد بیم�اری انس�دادی مزم�ن ری�ه
صحیح نیست؟
الف  -منجر به از کار افتادگی و ناتوانی می شود
ب  -چهارمین علت مرگ در جهان است
ج  -در  20سال اخیر،مرگ و میر آن در زنان سه برابر شده است
د  -مرتبطترین ناخوشی ریوی با سیگار است

قابل توجه خوانندگان و همکاران گرامی ،سوال مطرح
شده باال از مطالب مندرج در همین شماره از نشریه است.
ش��ما می توانید پاسخ صحیح س��وال را همراه با نام و نام
خانوادگ��ی خود و عبارت (حیــات )139به س��امانه پیام
کوتاه دانش��گاه به شماره  30001423تا  30بهمن ماه 92
ارسال نمایید.
از میان ش��رکت کنندگانی که پاس��خ صحيح را ارسال
کنن��د به یک نفر ب��ه قید قرعه ،جایزه اه��داء و نام برنده
در ش��ماره بعد همین نش��ریه اعالم می شود.ضمناً روابط
عمومی دانش��گاه آم��اده دریافت توصیه های پزش��کی
اعضاء هیئت علمی و مدیران رده های بهداش��تی درمانی
دانشگاه با محور ارتقاء سالمت جامعه می باشد.
مطالب ش��ما عزیزان پس از تهیه و تنظیم به صورت خبر
به نقل از خودتان در س��ایت خبـری و اطـالع رس��انی
وزارت بهـداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی كشـور
به آدرس ، www.webda.irسايت دانشگاه و دیگر
سایت های خبری کشور درج و منعکس خواهد شد.
برنده مسابقه شماره  134نشريه حیات:
ربابه باغبان  -معاونت بهداشتی

خیرین سالمت کاشان تشکیل شد
شورای اطالع رسانی ّ
http://webda.kaums.ac.ir
صاحب امتیاز:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مديرمسئول :عليرضا كاشاني نژاد
تهیه و تنظیم :ليال سحرخوان  ،اقدس شیخی  ،زهرا ساكني
گرافيست :فاطمه هاشمی
همکاران این شماره:

روح ا ..بادي زاده ،حسن سلماني ،فهيمه طاهري فرد ،
فاطمه موالیی ،زهرا عباس زاده
آدرس:کاشان /میدان  15خرداد /ابتدای خیابان اباذر /ستاد
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی كاشان
صندوق پستی87137/81147 :
دورنگار4450999 :
تلفن4471212-4450999 :

پيامك30001423:

آدرس سايتwww.kaums.ac.ir :

جمعی از پزشکان و اساتید بسیجی
با امام جمعه کاشان دیدار کردند
به مناس��بت گرامیداش��ت هفته بسیج ،جمعی
از پزش��کان و اعضای هیات علمی بس��یجی با
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در کاش��ان دیدار
کردند.به گزارش وب دا ،امام جمعه و نماینده
ول��ی فقی��ه در کاش��ان در این دیدار ب��ه ایراد
رهنمودهایی در ارتباط با خصوصیات پزشک
بسیجی و امور درمانی پرداختند.
آیت ا ...عبد النبی نمازی ،اجرای برنامه ویزیت
رایگان را از فعالیت های پس��ندیده بسیجیان در
حوزه بهداشت و درمان عنوان کردند.
دکتر محمد افشار مسئول کانون بسیج جامعه
پزش��کی کاش��ان نیز در ابت��دای ای��ن دیدار،
گزارش��ی در ارتباط با فعالی��ت های فرهنگی،
آموزشی و درمانی این کانون را ارائه کرد.

برگزاری نشست کمیته استانی نظارت
بر مراکز درمان سوء مصرف مواد

هفتمین نشس��ت کمیته اس��تانی نظارت بر مراکز
درمان س��وء مصرف مواد در س��الن ش��هدای ستاد
مرکزی دانشگاه برگزار شد .به گزارش وب دا ،در
این جلس��ه تعدادی از بازرس��ی های انجام شده از
مراکز درمان س��وء مصرف مواد تحت نظر دانشگاه
مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکیس��ت ،در این جلس��ه مقرر شد
آیین نامه انضباطی مراکز درمان سوء مصرف مواد
استان نیز در منطقه کاشان اجرایی گردد.
ش��ایان ذکر اس��ت این نشس��ت با حضور رئیس
دانشگاه ،معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ،معاون
درمان ،مسئول دفتر پیشگیری و درمان سوء مصرف
مواد و کارشناس��ان معاونت های درمان ،بهداشتی
و غذا و دارو دانش��گاه ،کارشناس��ان معاونت های
درمان و غذا و دارو اس��تان و اداره بهزیس��تی استان
برگزار گردید.

برگزاری نشست شورای برنامه ریزی
و توسعه استان
یکصد و س��ی و پنجمین نشست شورای برنامه
ریزی و توس��عه اس��تان با حضور استاندار ،رئیس
دانش��گاه و س��ایر اعضاء صبح روز ش��نبه مورخ
 92/9/23تش��کیل ش��د.گفتنی اس��ت در ای��ن
جلس��ه پیرامون مصوب��ات کارگ��روه تخصصی
امور زیربنایی و شهرس��ازی و گ��زارش مرتبط با
مطالعات تلفیق آمایش س��رزمین اس��تان بحث و
بررسی به عمل آمد و تصمیماتی اتخاذ شد.

این شهرستان
مشکلی از

نظر فیزیکی و

فضای بهداشتی

درمانی ندارد و

مشکالت عمده

و کمبودها در

زمینه تجهیزات

الزم در بخشهای

درمانی است.

مدی��ر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی از
تشکیل شورای اطالع رسانی خیّرین سالمت کاشان
خب��ر داد.به گ��زارش وب دا ،علیرضا کاش��انی نژاد
در گفتگ��و با خبرنگاران ب��ا اعالم این مطلب گفت:
معرف��ی خیّرین س�لامت و بی��ان و تش��ریح نیازها و
اولوی��ت های حوزه س�لامت از مهمتری��ن اهداف
تشکیل این شورا می باشد.
وی ،اطالع رس��انی مناسب در راس��تای اقدامات
خیّرین س�لامت و س��اماندهی فعالیت آنان را دیگر
اهداف از تشکیل این شورا عنوان کرد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان نیز در این
نشس��ت اظهار داش��ت :تغییر دید خیّری��ن در زمینه
کمک های ارائه شده توس��ط آنان و اولویت دهی
اقدامات بر اساس نیازهای دانشگاه و شهر بسیار حائز
اهمیت است.
دکت��ر محم��د حس��ین اعرابی ی��ادآور ش��د :این
شهرس��تان مشکلی از نظر فیزیکی و فضای بهداشتی
درمانی ندارد و مشکالت عمده و کمبودها در زمینه
تجهیزات الزم در بخش های درمانی است.
وی ،سرمایه گذاری در زمینه پژوهش و پیشگیری

را از مهم ترین اولویت های دانش��گاه علوم پزشکی
کاش��ان عد از خرید تجهیزات عن��وان کرد و ادامه
داد :ه��م افزایی و تعامل بین متولیان بخش س�لامت
و اصحاب رسانه با خیّرین در اثربخشی اقدامات در
این راستا بسیار موثر است.
دکتر اعرابی ،تغییر عادت و فرهنگ در بین عموم
مردم در خصوص امور خیریه و اجماع در این زمینه
را نی��ز از راهکارهای برطرف ش��دن مش��کالت و
هدایت کمک ها به سوی نیازهای اساسی در بخش
سالمت عنوان کرد.

سمینار استانداردهای بهداشتی و روش های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در دانشگاه برگزار شد
دومین سمینار استانداردهای بهداشتی و روش های
پیش��گیری و راهکارها در کنت��رل عفونت های
بیمارس��تانی در آمف��ی تئات��ر مرکزی دانش��گاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون درمان دانش��گاه در این
س��مینار ،اظهار داشت :پیشگیری و رعایت بهداشت
فردی و همگانی شاخص اصلی کنترل عفونت های
بیمارستانی است.
دکتر داود خیرخواه ،با اشاره به اینکه عفونت های
بیمارس��تانی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نظام
سالمت کش��ورها را به چالشی جدی فرا می خواند،
گفت :کنترل عفونت در بیمارس��تان ها در سه محور
ابنیه و تاسیسات ،ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و
درمانی و بیماران مس��تعد (مانند بیماران دارای نقص
ایمنی ،بیماران بستری شده در بخش ویژه و  )...باید
مورد توجه قرار گیرد.
وی اف��زود :ه��دف کلی در کنت��رل عفونت های
بیمارس��تانی کاهش و به حداقل رساندن این عفونتها
تا حد ممکن می باش��د چرا که این عفونت ها عالوه
بر مرگ و می��ر و ایجاد عوارض ،ب��ا افزایش مدت
بس��تری موجب افزایش قابل توج��ه هزینه خدمات
ادامه از صفحه1

هدف کلی

در کنترل

عفونت های

بیمارستانی
کاهش و

به حداقل

رساندن این

عفونتها تا

حدممکن
درمانی شده و در نهایت سبب نارضایتی گیرندگان
خدمت می گردد.
مع��اون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان
تصری��ح کرد :افزایش ش��ناخت عوامل زمینه س��از
عفون��ت ه��ای بیمارس��تانی و راه ه��ای انتقال آن،

الگوه��ای مقاوم��ت میکروبی و کارب��رد مواد ضد
عفونی کننده ،روش های استریلیزاسیون و روش های
مختلف پیشگیری دریچه های نوینی در کنترل این
عفونت ها فراهم می کند.
این گزارش حاکیست ،کنترل عفونت بیمارستانی

می باشد.

در بیمارس��تان ش��هید بهشتی،
استانداردهای بهداشتی ،روش
صحیح نمونه گیری در کنترل
عفون��ت ه��ای بیمارس��تانی،
اطالع��ات عموم��ی در مورد
اندیکاتوره��ای ش��یمیایی و
بیولوژی��ک ،سیس��تم ه��ای
نوین اتوماس��یون و نحوه بسته
بندی و عوامل موثر در تحقق
بخش��یدن به استریلیزاسیون از
دیگر موضوعات مطرح ش��ده
در این سمینار بود.
گفتنی اس��ت این س��مینار
دارای شش امتیاز باز آموزی
ضم��ن خدم��ت و ب��ه همت
معاونت درمان دانش��گاه در
محل آمف��ی تئات��ر مرکزی
دانش��کده پزش��کی دانشگاه
علوم پزش��کی کاش��ان روز
پنج ش��نبه م��ورخ 92/9/28
برگزار شد.

افتخارآفرینی دانشجویان دختر دانشگاه در المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دکت��ر مازوچ��ی تصریح کرد :اعضای تیم بدمینتون دانش��گاه با حضور مینا ش��مس ،رویا باقری ،معصومه
گشتاسبی ،سکینه موسوی و نسرین رجبی به مربیگری آمنه کندی به سرپرستی لیال سحرخوان و اعضای تیم
تنیس روی میز دانش��گاه نیز با حضور لیال بهادری زاده ،آیس��ان درویش��ی و فاطمه ستوده با مربیگری فاطمه
رجبی به سرپرستی لیدا هاشم زاده در این رقابت ها شرکت نمودند .دکتر مازوچی یادآور شد :همچنین رویا
باقری و مینا شمس با شرکت در بازی های آزاد دوبل بدمینتون حائز مقام سوم
به صورت مش��ترک با دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان شدند که در این بخش
دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و تهران مقام اول و دوم را کسب کردند.
وی تاکید کرد :تیم والیبال نیز با کسب مقام هشتم مسابقات تنها تیم شهرستانی
است که مجوز حضور در المپیاد بعدی را دارا می باشد.

معاونت دانش��جویی فرهنگی دانشگاه کسب این مقامهای افتخارآفرین را به مقام آوران دانشگاه تبریک
عرض نموده و برای آنان از درگاه ایزد منان آرزوی موفقیت کرد.
شایان ذکر است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در یازدهمین المپیاد ورزشی
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بین  15تیم شهرستانی تحت مجموعه وزارت مقام اول و در میان 46
دانشگاه این حوزه موفق به کسب مقام سیزدهم شد.
گفتنی است یازدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از 28
مهر تا  18آذرماه در  10رشته ورزشی با شرکت بیش از  2000نفر شرکت کننده
در پنج مرحله در مجتمع تفریحی ورزش��ی صندوق رفاه دانشجویان خزر آباد
ساری برگزار شد.

ساخت دستگاه تعیین زمان
تخمک گذاری در دانشگاه
معاون پژوهش��ی دانش��گاه از س��اخت دستگاه
تعیین زم��ان تخمک گذاری ب��رای حاملگی در
دانشگاه خبر داد.به گزارش وب دا ،دکتر غالمعلی
حمیدی درگفت وگو با خبرنگاران ،س��اخت این
دستگاه را یکی از موفقیت های پژوهشی دانشگاه
در س��ال جاری عنوان کرد و اظهار داش��ت :این
دس��تگاه می تواند با توجه به ترکیبات ترش��حات
واژین��ال زمان دقیق تخمک گذاری را مش��خص
کند.وی ،با اش��اره به هزینه ه��ای باالی حاملگی
از طری��ق  IVFگف��ت :تعیین زم��ان حاملگی در
کاهش هزینه ها بسیار موثر است.
وی یادآور شد :این دستگاه توسط پژوهشگران
دانشگاه دکتر حسن حسنی بافرانی ،بابک عباسیان
و فرشته غفاری طراحی و ساخته شده است.

مدیر عامل مجمع خیّرین سالمت کاشان ،با اشاره
به س��ابقه حض��ور خیّرین در بخش س�لامت افزود:
بیشتر مراکز بهداش��تی درمانی این شهرستان توسط
خیّرین س��اخته ش��ده اند و از زمان تش��کیل مجمع
خیّرین س�لامت طب��ق فرمایش مق��ام معظم رهبری
(مدظله العالی) در س��ال  ،86شعبه آن نیز در کاشان
تشکیل شد.
دکتر حسین نیکزاد افزود :اصحاب رسانه می تواند
در فرهنگ س��ازی معرفی نیازهای بخش سالمت و
هدایت صحیح منابع در جهت اهداف دانشگاه نقش
موثری داشته باشند.
وی ،یک��ی از نی��از های ضروری بخش س�لامت
را خری��د تجهیزات درمانی دانس��ت و یادآورش��د:
شورای اطالع رسانی می تواند افکار عمومی جامعه
را به س��مت کمک برای خرید تجهی��زات درمانی
هدایت نماید.
دکتر نیک��زاد ،معرفی خیران س�لامت قدیمی و
خیّری��ن جدید ،بی��ان اولویت ه��ا و نیازهای بخش
بهداش��ت و درم��ان ،فرهنگ س��ازی در راس��تای
انج��ام امور خیر در راس��تای پیش��گیری ،آموزش
و تحقیق��ات ،تغییر ع��ادات و فرهن��گ جامعه در
زمینه انجام امور خیر و اطالع رس��انی بهتر از جمله
انتظارات تش��کیل ش��ورای اطالع رس��انی خیّرین
سالمت کاشان است.
این گزارش حاکیست ،این نشست روز چهارشنبه
م��ورخ  92/9/27در س��الن ش��هداء س��تاد مرکزی
دانشگاه برگزار شد.
گفتنی اس��ت اصحاب رسانه و مس��ئولین دانشگاه
علوم پزشکی کاشان ،اعضای شورای اطالع رسانی
خیّرین سالمت کاشان را تشکیل می دهند.

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در بین  15تیم شهرستانی

تحت مجموعه وزارت مقام اول

و در میان  46دانشگاه این حوزه
موفق به کسب مقام سیزدهم شد.

