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گاهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه - مهر ماه 1399

در پیشگیری از کووید-19

ساوه روی خط قرمز؛
شمار مبتالیان کرونا نسبت به ماه گذشته 2 برابر شد

رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی شهرســتان ســاوه اعالم 
کــرد: مــوج ســوم شــیوع کرونــا در ایــن شهرســتان آغاز 
شــده و در مــاه جاری در مقایســه با شــهریور کــه دوران 
پیک دوم محســوب می شــد، شــمار مبتالیان و بســتری 
 شــدگان هــر شــبانه روز بــه ۲ برابــر افزایش یافته اســت.

ــت  ــنبه در نشس ــامگاه ش ــری« ش ــدی مص ــر »مه دکت
قــرارگاه پدافنــد زیســتی شهرســتان ســاوه کــه در 
ــه  ــی ب ــت کنون ــزود: وضعی ــزار شــد، اف ــداری برگ فرمان

گونــه ای اســت کــه اگــر 
روزانــه  شــهریور  مــاه  در 
ــط  ــور متوس ــه ط ــر ب ۵۵ نف
ــن  ــا ای ــتیم ام ــتری داش بس
رقــم اکنــون بــه بــاالی ۱۱۰ 
ــت.   ــه اس ــش یافت ــر افزای  نف

وی اظهــار داشــت: مــوج اول 
ــا در شهرســتان  شــیوع کرون
ســاوه از فروردیــن تــا پایــان 
ــز از  ــک دوم نی ــرداد و پی م
ــد  ــاز ش ــهریور آغ ــل ش اوای
انتظــار  کــه  حالــی  در  و 
را  ســوم  مــوج  داشــتیم 
شــاهد  مهــر  پایــان  در 
ــی از  ــه دالیل ــا ب ــیم ام باش
قبیــل افزایــش ترددهــای 
شــهروندان در درون شــهرها 

ــکل  ــه رعایــت پروت و کاهــش حساســیت هــا نســبت ب
ــی،  ــذاری اجتماع ــه گ ــل فاصل ــتی از قبی ــای بهداش ه
اســتفاده از ماســک و مــواد ضدعفونــی در جامعــه بســیار 
ــدیم. ــه ش ــن مرحل ــا وارد ای ــی ه ــش بین ــر از پی  زودت

وی تاکیــد کــرد: اکنــون شــمار مبتالیــان تحــت 
بســتری و بــه تبــع آن مــرگ و میرهــای هفتگــی 
کــه  اســت  یافتــه  افزایــش  ســاوه  شهرســتان  در 
ــئوالنه  ــت مس ــن وضعی ــر ای ــه در براب ــت هم الزم اس
ــم. ــم کنی ــدت آن ک ــم از ش ــا بتوانی ــد ت ــار کنن  رفت

رئیــس دانشــکده علوم پزشــکی شهرســتان ســاوه گفت: 

بــرای مقابلــه بــا کرونــا اقداماتــی از قبیــل افزایــش ۱۹ 
تخــت بیمارســتانی در مرکــز درمانــی شــهید مــدرس را 
ــوزش  ــان و آم ــم و از وزارت بهداشــت، درم انجــام دادی
پزشــکی نیــز موافقــت ایجــاد ۱۰ تخــت دیگــر را هــم 
ــی  ــوزه درمان ــر در ح ــکل دیگ ــا مش ــم ام ــذ کردی اخ
ــای  ــص و نیروه ــنل متخص ــود پرس ــه کمب ــوط ب مرب
ــد و  ــت نکنن ــردم رعای ــر م ــه اگ ــت ک ــه ای اس حرف
شــمار مبتالیــان افزایــش یابــد، بــار ســنگینی بــر دوش 
 فعــاالن عرصــه درمــان و ســالمت ســاوه وارد مــی کنــد.

وی گفــت: در ســاوه بــه صــورت مرتــب بیمــاری زایــی 
کرونــا در گــردش اســت و دلیــل آن هــم ســاختار 
یکنواخــت صنــوف و وضعیــت زندگــی شــهروندان 
ــا  ــرل کرون ــات، کنت ــه اقدام ــود هم ــا وج ــه ب ــت ک اس
اســت. شــده  تبدیــل  ســخت  بســیار  کاری   بــه 

وی بــا بیــان اینکــه کرونــا حــدود ۴۳ درصــد از 
بانــوان خانــه دار را هــدف قــرار داده، تاکیــد کــرد 
ــن  ــالی ای ــای ابت ــه ه ــل و ریش ــت دالی ــه الزم اس ک
ــن  ــواده ای ــای خان ــا از اعض ــه آی ــه و اینک ــر جامع قش
ــل  ــزل، تحلی ــرون من ــا از بی ــد ی ــه ان ــروس را گرفت وی
باشــیم. مســاله  ایــن  بــرای  راهــکاری  پــی  در   و 

دکتــر مصــری در ادامــه بر ضــرورت انجام جــدی بازدید 
از صنــوف و مراکــز صنعتــی و ارائــه گــزارش از وضعیــت 
اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی از ســوی اداره صنعــت، 
ــد. ــاف ش ــاق اصن ــکاری ات ــا هم ــارت ب ــدن و تج  مع

ــاوه  ــت س ــاف و اداره صم ــاق اصن ــرد: ات ــه ک وی اضاف
ــالم بهداشــتی  ــن اق ــرای تامی ــژه ب ــد بطــور وی ــز بای نی
ماننــد ماســک وارد عمــل شــوند زیــرا بســیاری از 
ــاال  ــت ب ــا کیفی ــک ب ــاوه ماس ــون در س ــا اکن کارگاه ه
ــن  ــع ای ــد توزی ــر فراین ــارت ب ــد و نظ ــی کنن ــد م تولی
اقــالم مــی توانــد دسترســی آســان 
ــه همــراه داشــته باشــد.  شــهروندان را ب

ــا اشــاره بــه دســتور اخیــر رئیــس  وی ب
جمهــوری در زمینــه الــزام بــه اســتفاده 
بــرای  جریمــه  تعییــن  و  ماســک  از 
خاطیــان، گفــت: بایــد موضــوع اجبــاری 
ــطح  ــک را در س ــتفاده از ماس ــدن اس ش
کنیــم. پیگیــری  ســاوه   شهرســتان 

پــرورش  و  آمــوزش  از  وی همچنیــن 
ــی  ــت برخ ــه از فعالی ــت ک ــاوه خواس س
آموزشــگاه  و  آموزشــی  موسســات 
هــای زبــان در ســطح شــهر ســاوه 
ــن  ــری در ای ــا خط ــد ت ــری کن جلوگی
ــدان مــردم نباشــد.  زمینــه متوجــه فرزن

پزشــکی  علــوم  دانشــکده  رئیــس 
در  گفــت:  ســاوه  شهرســتان 
بیمارســتان  اختصــاص  بــا  هســتیم  تــالش 
ســاعته،    ۲۴ و   ۱۶ هــای  زمــان  بــرای  مــدرس 
کنیــم. ایجــاد  غربالگــری  و  تریــاژ  مرکــز   یــک 

وی همچنیــن ایجــاد نقاهتگاه و مرکز پیش بیمارســتاتی 
در مجموعــه حــوزه علمیــه امــام صــادق )ع(  را از برنامه 
 هــای در دســتور کار دانشــکده علــوم پزشــکی برشــمرد.

وی یــادآور شــد: بــه زودی ۱۰ تخــت آی. ســی. یــو در 
بیمارســتان مــدرس و پنــج تخــت نیــز در مرکــز درمانی 
ــد  ــتگاه جدی ــود و دس ــی ش ــه م ــران اضاف ــهید چم ش
اکســیژن ســاز نیــز فعالیــت خــود را آغــاز خواهــد کــرد.

توضیحات معاون وزیر بهداشت درخصوص 
مخاطرات همپوشانی آنفلوآنزا و کووید۱۹ 

ــزا  ــن آنفوالن ــع واکس ــوه توزی ــر نح ــارت ب نظ
توســط ریاســت محتــرم دانشــکده

ــریه  ــت نش ــی اهان ــز در پ ــراض آمی ــع اعت تجم
ــرآن و ســاحت مقــدس پیامبــر  ــه ق فرانســوی ب

ــرم )ص( اک

انتقــال بیمــاران از بیمارســتان قدیمــی زرندیــه 
ــا )ع(  ــام رض ــداث ام ــتان جدیداالح ــه بیمارس ب

ــت فرســودگی ســاختمان ــه عل ب

جــذب ۳۳ پزشــک متخصــص در دانشــکده 
ــاوه ــکی س ــوم پزش عل

 

ــز  ــت مرک ــعه و سرپرس ــت توس ــد معاون  بازدی
مدیریــت حــوادث  و فوریــت هــای پزشــکی 
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه از اورژانــس ۱۱۵ 

ــه ــتان زرندی شهرس

چــاپ دو مقالــه در مجــالت معتبــر بیــن المللــی 
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــجویان دانش ــط دانش توس

ســاوه

ای کاش ساوجی ها رفوزه نشوند

چنــد درصــد  ســاوجی هــا قرنطینــه را رعایــت 
نمــی کننــد؟

اخبار خیریه ها

ــرای جــان ســالم  ــردی ب ــه مهــم و کارب ۶ توصی
ــز ۱۳۹۹ ــردن از پایی ــه در ب ب
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تــالش  از  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  درمــان  معــاون 
آنفلوآنــزا  واکســن  بــه  مــردم  نیــاز  تامیــن  بــرای  بهداشــت  وزارت 
نباشــند. آنفلوآنــزا  واکســن  تامیــن  نگــران  مــردم  افــزود:  و  داد   خبــر 

دکتــر قاســم جان بابایــی شــامگاه چهارشــنبه دوم مهرمــاه در جریــان بازدیــد ســرزده از 
بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد: معــاون 
ــذا و دارو  ــازمان غ ــی وزارت و س ــام عال ــی مق ــا هماهنگ ــت ب ــتی وزارت بهداش بهداش

تمهیــدات خوبــی بــرای واردات 
اندیشــیدند  آنفلوآنــزا  واکســن 
مشــکالتی  همــه  وجــود  بــا  و 
ــا  ــال تحریم ه ــر از اعم ــه در اث ک
ــده اســت خوشــبختانه  بوجــود آم
ــی واکســن وارد  ــل قبول تعــداد قاب
ــرای تامیــن کامــل نیــاز  شــده و ب
ــازوکار  ــن س ــن واکس ــه ای ــردم ب م
اســت. شــده  اتخــاذ   مناســب 

براســاس  داد:  ادامــه  وی 
آمــده  بعمــل  برنامه ریزی هــای 
ــرار  ــت ق ــت بهداش ــوی معاون از س
ــق  ــت تزری ــت اولوی ــن اس ــر ای ب
ــراد  ــن اف ــزا در بی ــن آنفلوآن واکس
مســتعد  و  بــاال  ریســک  بــا 
ــوان  ــا ایــن بیمــاری، بان ــری ب درگی
ــای  ــراد دارای بیماری ه ــاردار و اف ب
باشــد. زمینــه ای  و    خــاص 

ــخ  ــر بهداشــت در پاس ــاون وزی مع
ــوص  ــنا در خص ــش ایس ــه پرس ب

ــد  ــود خواه ــد ۱۹ وج ــزا و کووی ــاری آنفلوان ــانی بیم ــر همپوش ــه در اث ــی ک مخاطرات
ــرای اپیدمــی بیمــاری آنفلوانــزا اعــالم کــرد  داشــت، گفــت: نمی تــوان زمــان دقیقــی ب
امــا طبیعتــا بــا آغــاز فصــل پائیــز همــه ســاله مــوج جدیــدی از ایــن بیمــاری شــیوع 
 پیــدا می کنــد و در برخــی از ســال هــا شــاهد دو مرحلــه از پیــک این بیماری هســتیم.

کروناویــروس  از  آنفلوآنــزا  بیمــاری  بالینــی  عالئــم  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
آزمایشــگاهی  زیرســاخت  خوشــبختانه  گفــت:  نیســت،  افتــراق  قابــل  خیلــی 
بــرای تســت هــر دو بیمــاری آنفلوآنــزا و کروناویــروس فراهــم اســت و هیــچ 
نــدارد. وجــود  کروناویــروس  و  آنفلوآنــزا  همزمــان  آزمایــش  بــرای   نگرانــی 

دکتــر جان بابایــی درمــان آنفلوآنــزا و کروناویــروس را متفــاوت دانســت و گفــت: بــا وجود 
اینکــه عالئــم بالینــی بیمــاری آنفلوآنــزا بــا کرونــا مشــابه یکدیگــر اســت امــا آنفلوآنــزا 
خیلــی بــه درمــان دارویــی نیــاز نــدارد و بیشــتر مواقــع بیمــار بــا مصرف قرص مســکن 
ــت. ــدیدتر اس ــبتا ش ــد ۱۹ نس ــاری کووی ــه در بیم ــری ری ــا درگی ــود ام ــداوا می ش  م

وی بــا تاکیــد مجــدد بــر اینکــه نگرانــی مــردم در تامیــن واکســن آنفلوانــزا بــا تــالش 
ــرایت  ــد ۱۹ س ــاری کووی ــرد: بیم ــح ک ــد، تصری ــد ش ــرف خواه ــت برط وزارت بهداش
ــتی را  ــای بهداش ــردم پروتکل ه ــر م ــزا دارد و اگ ــه آنفلوآن ــبت ب ــری نس ــری باالت پذی
رعایــت و از ماســک اســتفاده کننــد قطعــا مشــکالت مربــوط بــه آنفلوآنــزا و درگیــری 
ــد. ــد ش ــر خواه ــته کمت ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب ــاری نس ــن بیم ــا ای ــردم ب  م

ایــن مقــام مســئول در وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد: اگــر مــردم بــا رعایــت 
ویــروس  کرونــا  شــیوع  از  مانــع  ماســک  از  اســتفاده  و  بهداشــتی  پروتــکل 
ــری  ــرایت پذی ــیوع و س ــدت ش ــه ش ــزا ک ــاری آنفلوان ــیوع بیم ــا از ش ــوند قطع ش
 آن بــه مراتــب کمتــر از کرونــا ویــروس اســت نیــز پیشــگیری خواهــد شــد.

وی بــه بازدیــد ســرزده خــود از بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه اشــاره کرد و افــزود: در 
جریــان ایــن بازدیــد از شــرایط درمــان بیمــاران مبتال بــه کوویــد ۱۹ و وضعیــت اورژانس 
ــص  ــکان متخص ــبختانه پزش ــه خوش ــد ک ــل آم ــد بعم ــتری بازدی ــای بس و بخش ه
عفونــی و بیهوشــی در بالیــن بیمــار حضــور داشــتند و تمامــی پروتکل هــای کشــوری 
ــد. ــت می ش ــیت رعای ــا حساس ــی ب ــز درمان ــن مرک ــی در ای ــاران کرونای ــان بیم  درم

ــژه  ــای وی ــد ۱۹ در بخش ه ــه کووی ــال ب ــاران مبت ــول از بیم ــل قب ــت قاب ــه مراقب وی ب
ایــن بیمارســتان  و بســتری در 
ــدادی از  ــزود: تع ــرد و اف ــاره ک اش
ــالمندان  ــه س ــال ک ــاران بدح بیم
ــر  ــی هســتند کــه دی ــا بیماران و ی
ــد  ــه کردن ــتان مراجع ــه بیمارس ب
در ایــن مرکــز درمانــی تحــت 
مراقبت هــای ویــژه قــرار دارنــد 
امــا شــرایط ســخت تری دارنــد 
ــدا و  ــاری خ ــه ی ــم ب ــه امیدواری ک
تــالش کادر درمانــی و پرســتاری از 
 ایــن بیمــاری نجــات پیــدا کننــد.

ــت،  ــر بهداش ــان وزی ــاون درم مع
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
دیگــر  پرســش  بــه  پاســخ  در 
ــای  ــوص کمبوده ــنا در خص ایس
ــوزه ســالمت ســاوه  زیرســاختی ح
ــزاری  ــخت اف ــات س ــت: امکان گف
درمانــی  زیرســاخت های  و 
نســبت  بــه  ســاوه  شهرســتان 
و  اســت  ناکافــی  آن  جمعیــت 
 عقــب ماندگــی ایــن شهرســتان از لحــاظ ســرانه مراکــز درمانــی کامــال مشــهود اســت.

ــی از  ــده جمعیت ــه لحــاظ رشــد فزآین ــی رود کــه ســاوه ب ــرد: انتظــار م ــح ک وی تصری
یــک بیمارســتان مجهزتــر و بزرگتــری بــا شــرایط بهتــری برخــوردار باشــد. فرســودگی 
ــاالی بیمارســتان شــهید مــدرس  بســیاری از تخت هــای بیمارســتانی و نیــز قدمــت ب
 می طلبــد تــا یــک بیمارســتان مجهزتــر احــداث و جایگزیــن بیمارســتان فعلــی شــود.

ــاوه  ــی س ــتان ۲۵۰ تختخواب ــداث بیمارس ــه اح ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش ــاون وزی مع
امیدواریــم  و  آغــاز شــده  بیمارســتان  ایــن  احــداث  اجرایــی  گفــت: عملیــات 
بهداشــت  وزارت  پیگیــری  بــا  الزم  اعتبــارات  تخصیــص  در  تســریع  بــا  کــه 
برســد. بــرداری  بهــره  بــه  بــزودی  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  مســاعدت   و 

وی افــزود: در یکســال اخیــر اورژانــس مجهزتــری کــه مکمــل اورژانــس فعلــی 
بیمارســتان شــهید مــدرس اســت احــداث شــده کــه می توانــد بــه بســیاری 
ــد. ــه ده ــی را ارائ ــب درمان ــات مناس ــز خدم ــن مرک ــده در ای ــتری ش ــاران بس  از بیم

ــی اســکن در بیمارســتان  ــی ت ــن دســتگاه س ــه اســتقرار دومی ــی ب ــر جــان بابای دکت
شــهید مــدرس ســاوه اشــاره کــرد و افــزود: تــالش خواهیــم کــرد بــا فضــای 
ــر  ــر و کامل ت ــژه ICU مجهزت ــش وی ــتان بخ ــن بیمارس ــده در ای ــاد ش ــی ایج فیزیک
ــتان  ــن بیمارس ــد در ای ــص جدی ــکان متخص ــذب پزش ــا ج ــداث و ب ــز اح ــری نی دیگ
شــود. برطــرف  درمانــی  حــوزه  در  ســاوجی  شــهروندان  نگرانــی  از  بخشــی 

توضیحات معاون وزیر بهداشت درخصوص مخاطرات همپوشانی آنفلوآنزا و 
کووید19

تجمع اعتراض آمیز در پی اهانت 
نشریه فرانسوی به قرآن و ساحت 

 مقدس پیامبر اکرم )ص(

ســالجاری  مــاه  شــهریور  ششــم  و  بیســت  در 
بــا حضــور حجــت االســالم والمســلمین دکتــر 
ــده  ــاوه، فرمان ــتان س ــه شهرس ــام جمع حســینی ام
ســپاه، دکتــر مهــدی مهــدی مصــری رئیــس 
دانشــکده علــوم پزشــکی، مســئولین و پرســنل 
دانشــکده تجمــع مراســم زیــارت عاشــورا و تجمــع 
ــوی  ــریه فرانس ــت نش ــی اهان ــز در پ ــراض آمی اعت
ــه پیامبــر اکــرم )ص( در حیــاط ســتاد دانشــکده  ب
ــای  ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــاوه ب ــکی س ــوم پزش عل
 بهداشــتی و فاصلــه گــزاری اجتماعــی برگــزار شــد.

در ایــن مراســم ضمــن قرائــت زیــارت عاشــورا 
نهــاد  رابــط  ودود  االســالم  مداحــی، حجــت  و 
ــان  ــه بی ــری ب ــام معظــم رهب ــر مق ــی دفت نمایندگ
و  پرداختنــد  خصــوص  ایــن  در  ای  قطعنامــه 
حجــت االســالم و المســلمین دکتــر حســینی 
اشــاره  امــام جمعــه شهرســتان ســاوه ضمــن 
بــه معانــی آزادی بیــان، جنــگ مــا بــا ایــن 
 کشــورها را جنــگ فکــری و عقیدتــی خوانــد.

ــرار آن و  ــل تک ــه دلی ــه ب ــورت گرفت ــت ص وی اهان
ــه  ــمی توطئ ــب رس ــک منص ــوی ی ــان آن از س بی
بیشــتر خوانــد.. را  بعــد سیاســی آن  و  خوانــد 

بازدید شبانه و سرزده رئیس 
دانشکده علوم پزشکی ساوه از 

پایگاه والفجر )مرکز تشخیص کرونا(

دکتــر مهــدی مصــری رئیــس دانشــکده علــوم 
پزشــکی ســاوه در ســی و یکــم شــهریور مــاه 
از مرکــز  بــه صــورت ســرزده و شــبانه   ۱۳۹۹
ــه  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــر ک ــالمت والفج ــع س جام
ــاری  ــخیص بیم ــز تش ــه مرک ــاعته ب ــورت ۱۶ س ص
ــک  ــد و از نزدی ــت بازدی ــده اس ــل ش ــا تبدی کرون
ــهروندان  ــه ش ــانی ب ــات رس ــد خدم ــان رون در جری
ــت. ــرار گرف ــز ق ــن مرک ــکالت ای ــائل و مش و مس

نظارت بر توزیع واکسن آنفوالنزا با حضور 
رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه

ــس دانشــکده  ــدی مصــری رئی ــر مه ــاه ۱۳۹۹، دکت ــانزدهم مهرم در ش
علــوم پزشــکی ســاوه در مرکــز جامــع ســالمت شــهری وزیــری 
ــرد. ــارت ک ــک نظ ــن از نزدی ــع واکس ــه توزی ــد ارائ ــر رون ــور و ب  حض

در ایــن بازدیــد همچنیــن، دکتــر مصــری بــا حضــور در بخــش 
هــای مختلــف ایــن درمانــگاه ضمــن تقدیــر و تشــکر ار زحمــات 
ــت. ــرار گرف ــنل ق ــکالت پرس ــائل و مش ــان مس ــت،در جری کادر بهداش

بازدید سرزده رئیس دانشکده علوم پزشکی 
ساوه از مراکز جامع سالمت و پایگاه های 

اورژانس شهر غرق آباد و نوبران
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جذب 33 پزشک متخصص در دانشکده علوم پزشکی ساوه/ کاهش 
چشمگیر اعزام بیماران از شهرستان ها به مرکز استان و سایر استان ها 

کتــر رضــا نظــری، جانشــین معــاون درمــان دانشــکده علــوم 
دانشــکده  عمومــی  روابــط  بــا  گفتگــو  در  ســاوه  پزشــکی 
داد. خبــر  دانشــکده  در  متخصــص  پزشــک   ۳۳ جــذب   از 

ــاوه در  ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــان در دانش ــاون درم ــین مع جانش
ایــن خصــوص گفــت: در راســتای رفــع کمبــود پزشــک متخصــص 

ــاز  ــورد نی ــای م ــته ه در رش
ــکده  ــای دانش ــتان ه بیمارس
بــا  علــوم پزشــکی ســاوه 
حضــوری  هــای  پیگیــری 
انجــام شــده از طــرف معــاون 
وزارت  ســتاد  در  درمــان 
بهداشــت و درمــان و رایزنــی 
هــای ویــژه مدیــران مرتبــط 
ســتادی در ســال جــاری بــه 
دلیــل شــرایط شــیوع کرونــا، 
رشــته   ۱۶ در  پزشــک   ۳۳
مختلــف تخصصــی جــذب 
 و شــروع بــه کار نمودنــد . 

ایــن  افــزود:  وی 
رشــته  در  متخصصــان 

ــی،  ــاب، بیهوش ــز و اعص ــی مغ ــی، داخل ــراح عموم ــون: ج ــی چ های
ــب  ــق و بینــی، قل ــدی، جراحــی گــوش و حل ــان و زایمــان، ارتوپ زن
ــونوگرافی،  ــوژی و س ــی، رادیول ــال، توانبخش ــی، اطف ــروق، داخل وع
تناســلی،  و  اداری  مجــاری  جراحــی  پاتولــوژی،  روانپزشــکی، 

ــد. ــس جــذب شــده ان  پزشــکی هســته ای و متخصــص طــب اورژان
دکتــر نظــری خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه نقــش بســزایی کــه 
پزشــکان متخصــص  در زنجیــره درمــان بیمــاران و ارتقــاء گســترده 
ســطح درمــان شهرســتان دارنــد، بــا ورود پزشــکان متخصــص جدیــد  
عــالوه بــر تامیــن نیــاز بیمارســتان هــا و تامیــن خواســته هــای مردم، 
برنامــه ایــن معاونــت مبنــی بــر کاهــش چشــمگیر اعــزام بیمــاران از 
شهرســتان هــا بــه مرکــز 
ــتان  ــایر اس ــتان و س اس
هــا تحقــق خواهــد یافت 
نیازمنــد در  و بیمــاران 
خــود  ســکونت  محــل 
 درمــان خواهنــد شــد

ــاره  ــا اش ــان ب وی در پای
بــه برنامــه هــای پیگیرانه 
ــت  ــن معاون و مســتمر ای
در جهــت ارتقــاء زیــر 
ســاخت بیمارســتان های 
حــوزه  در  شهرســتان 
هــای تجهیزات پزشــکی، 
فضــای فیزیکــی، نیــروی 
و  پزشــکی  انســانی، 
ــری از ســر  ــر جلوگی ــالوه ب ــر ع ــن ام ــراز داشــت: ای پیراپزشــکی، اب
گردانــی بیمــاران، رضایت منــدی و کاهــش هزینــه درمــان را در پــی 

ــت. ــد داش خواه

 با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه:

کمیته دانشگاهی پدافند غیرعامل برگزار شد

ــه ای روز  ــای جداگان ــام ه ــی پی ــاوه ط ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ــری رئی ــدی مص ــر مه دکت
اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی، بهداشــت محیــط و روز جهانــی ایمنــی بیمــار  را بــه زحمتکشــان 
ــت. ــک گف ــاوه تبری ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــالش دانش ــدوم و پرت ــنل خ ــژه پرس ــه وی ــه ب ــن عرص ای

پیام تبریک

بیمارســتان  از  بیمــاران  انتقــال 
ــتان  ــه بیمارس ــه ب ــی زرندی قدیم
جدیداالحــداث امــام رضــا بــه علــت 

ــاختمان ــودگی س فرس

بیمــاران  انتقــال  خصــوص  در  نظــری  رضــا  دکتــر 
بیمارســتان  بــه  زرندیــه  قدیمــی  بیمارســتان  از 
داد. خبــر  )ع(  رضــا  امــام   جدیداالحــداث 

درمــان  معاونــت  در  دانشــکده  ریاســت  جانشــین 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــاوه گف ــکی س ــوم پزش ــکده عل دانش
ــد  ــل و بازدی ــر عام ــد غی ــی پدافن ــان فن ــر کارشناس نظ
مدیــر کل دفتــر توســعه مدیریــت منابــع فیزیکــی و امــور 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــی وزا-رت بهداش عمران
ــن کارشناســان دانشــکده، بیمارســتان قدیمــی  و همچنی
شــهدای آســیابک زرندیــه اســتانداردهای الزم را از لحــاظ 
 فضــای فیزیکــی و ســاختمانی بــه علــت فرســودگی نــدارد.

وی افــزود: نظــر بــه اینکــه پزشــکان متخصــص در 
ایــن  و  دارنــد  حضــور  )ع(  رضــا  امــام  بیمارســتان 
ــاران  ــن بیم ــر بالی ــور ب ــی حض ــت طالی ــکان فرص پزش
را در بیمارســتان قدیمــی از دســت میدادنــد تصمیــم 
ــاران  ــه بیم ــد ک ــن ش ــر ای ــکده ب ــه دانش ــت رئیس هیئ
ــتان  ــه بیمارس ــیابک ب ــهدای آس ــی ش ــتان قدیم بیمارس
شــوند. منتقــل  )ع(  رضــا  امــام  االحــداث   جدیــد 

دکتــر نظــری خاطر نشــان کــرد: فضــای جدید بیمارســتان 
ــتانداردهای الزم را از لحــاظ ســاختمانی و  ــام رضــا اس ام
همچنیــن از لحــاظ تجهیــزات پزشــکی و حضــور پزشــکان 
متخصــص داراســت و در ایــن صــورت پزشــکان متخصــص 
ســریعتر میتواننــد بــر بالیــن بیمــاران حاضــر شــوند و در 
راه رســیدن بــه هــدف دانشــکده کــه همــان ارائــه خدمات 
ــای  ــتان ه ــریف شهرس ــردم ش ــه م ــبتر ب ــر و مناس بهت
 ســاوه و زرندیــه مــی باشــد هرچــه ســریعتر گام بردارنــد.

وی در پایــان ابــراز داشــت: کمبودهــا، مشــکالت و توســعه 
بیمارســتان امــام رضــا )ع( در دســت پیگیــری اســت و در 
خصــوص بیمــاران مبتــال بــه کرونــا در مــواردی کــه نیــاز 
بــه بررســی بیشــتر باشــد بــا تدابیــری کــه در نظــر گرفتــه 
ــتان  ــه بیمارس ــن ب ــان ممک ــن زم ــده اســت در کمتری ش
ــن  ــه ای ــد ک ــد ش ــل خواهن ــاوه منتق ــدرس س ــهید م ش
تصمیــم گیــری از نظــر اخــالق پزشــکی بــه نفــع مــردم و 

کادر درمــان اســت.

نیکوکاری به وقت کرونا

ارائــه خدمــات در حــوزه بهداشــت و درمــان یکــی از 
ــه  ــوده ک ــر ب ــالل احم ــت ه ــمند جمعی ــات ارزش اقدام
ــرد، در  ــورت می گی ــب ص ــکان داوطل ــوت از پزش ــا دع ب
بــا  مختلــف  رشــته های  متخصصــان  ایــن خصــوص 
ــگاه روســتاهای  ــا درمان ــای بهداشــت ی حضــور در خانه ه
ــد. ــاران می پردازن ــگان بیم ــت رای ــه ویزی ــق ب ــن مناط  ای

»دکتــر حســن کارگــر« دنــدان پزشــک و مســئول دنــدان 
پزشــکی اداره نظــارت بــر درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی 
ســاوه بــا حضــور در سیســتان و بلوچســتان خدمــت خــود 
ــا وجــود  ــداوم بخشــیدند و ب را در نواحــی محــروم کشــور ت
ــواد الزم  ــود م ــن کمب ــیار و همچنی ــائل بس ــکالت و مس مش

نیکــوکاری را در وقــت کرونــا فرامــوش نکردنــد.

دکتــر  حضــور  بــا  عامــل  غیــر  پدافنــد  دانشــگاهی  کمیتــه 
ســاوه،  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  رئیــس  مصــری  مهــدی 
 ۲۱ صبــح  در  دانشــکده  مدیــران  و  معاونــان  کمیتــه،  دبیــر 
شــد. برگــزار   SDH جلســات  ســالن  در  ســالجاری  مــاه   مهــر 

ــی  ــر فالحت ــه دکت ــن جلس در ای
ــل  ــد غیرعام ــه پدافن ــر کمیت دبی
دســتورالعمل  بــه  اشــاره  بــا 
هــای وزارت بهداشــت، درمــان 
ــوص  ــکی در خص ــوزش پزش و آم
برنامــه هــای پدافنــد  اجــرای 
در حــوزه ســالمت بــه برخــی 
از فعالیــت هــای ایــن کمیتــه 
اشــاره کــرد: زیــر   بــه شــرح 

اعضــا  ابــالغ  رســانی  بــروز 
غیرعامــل پدافنــد   کمیتــه 

کارگــروه   ۹ -برگــزاری 
غیرعامــل پدافنــد   تخصصــی 

آموزشــی  کارگاه   -برگــزاری 
چالــش  بررســی  هــدف  بــا  بیمارســتان  از  -بازدیــد 
پدافنــد مصوبــات  بــر  تاکیــد  بــا  موجــود   هــای 
بــا پدافنــد غیرعامــل ارســال گــزارش هــا مرتبــط   -تهیــه و 

همچنیــن دکتــر فالحتــی با اشــاره بــه برخی از مشــکالت بیمارســتان 

شــهید مــدرس براســاس ضوابــط و مقــررات کمیتــه پدافنــد خواســتار 
هماهنگــی تمامــی حــوزه هــا بــرای رفــع موانــع و مســکالت موجــود 
 شــد تــا در مواقــع بحــران بتوانیم بــه خوبی از این مســیر گــذر نماییم.

ــوم  ــکده عل ــس دانش ــری رئی ــدی مص ــر مه ــه، دکت ــه جلس در ادام
پزشــکی ســاوه ضمــن بیــان 
خصــوص  در  توضیحاتــی 
اهمیــت پدافنــد غیرعامــل 
ــتان  ــوص در شهرس ــه خص ب
وجــود  علــت  بــه  ســاوه 
گفــت:  صنعتــی  شــهرک 
بــه  عامــل  غیــر  پدافنــد 
داشــتن،  نظــر  در  معنــای 
و  پیشــگیری  ســناریوهای 
ــد  ــت و بای ــی اس ــش بین پی
موقعیــت  ســنجیدن  بــا 
براســاس  شهرســتان 
دســتورالعمل  مصوبــات 
پدافنــد  ســازمان  هــای 
برداریــم. گام   کشــوری، 

ــهای  ــا روش ــا ب ــت ام ــدود اس ــکده مح ــع در دانش ــزود: مناب وی اف
ــد بتوانیــم مشــکالت موجــود در حــوزه هــای  درســت مدیریتــی بای
بیمارســتانی، اورژانــس و همچنیــن دسترســی بــه اطالعــات موجــود 

ــم. ــع نمایی ــه را رف ــوع حادث ــا و ... را در صــورت وق در سیســتم ه
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بازدید سرزده مسئولین از رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس ساوه
ــزی  ــا، دکتــر عزی در راســتای اقدامــات و فعالیــت هــای پیشــگیری از کرون
معــاون بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، قاســمیان معــاون 
آمــوزش  رئیــس  فراشــیانی  و  ســاوه  فرمانــداری  اجتماعــی  سیاســی 
و پــرورش و بطــور ســرزده از چنــد مدرســه دولتــی و غیــر دولتــی 
ــرد. ــد ک ــتی بازدی ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــور رعای ــه منظ ــتان ب شهرس

نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا ویروس در کارگاه ها و کارخانه های ساوه 
بــا حضــور بازرســان مرکــز بهداشــت، نماینــدگان فرمانــداری و اداره 
رونــد  بــر  و  بازدیــد  ســاوه  هــای  کارخانــه  و  هــا  کارگاه  از  صمــت 
ــد. ــارت کردن ــا نظ ــکان ه ــن م ــتی در ای ــای بهداش ــکل ه ــرای پروت  اج

بهداشــتی  هــای  پروتــکل  رعایــت  منظــور  بــه  هــا  بازرســی  ایــن 
و  محیــط  ســالمت  مرکــز  هــای  دســتورالعمل  اجــرای  و 
اســت: شــده  نظــارت  ذیــل  شــرح  بــه  گرفتــه  صــورت   کار 

ــه غربالگــری و  ــط کار، انجــام برنام ــذاری در محی ــه گ ــت اصــول فاصل رعای
ارجــاع کارگــران مشــکوک، اجــرای برنامــه ضدعفونــی و گندزدایی، اســتفاده 
از ماســک توســط کارگــران، رعایــت دســتورالعمل بازگشــت بــکار شــاغلین 
مبتــال، بهداشــت رختکــن و ســرویس هــای ایــاب و ذهــاب، اصــول تهویــه 

طبیعــی، آمــوزش کارگــران

ســالجاری  مــاه  شــهریور  ششــم  و  بیســت  در 
ــوم  ــکده عل ــتی دانش ــت بهداش ــان معاون کارشناس
پزشــکی ســاوه بهمــراه رئیــس اداره محیــط زیســت 
ایــن شهرســتان از مرکــز امحــاء پســماند پزشــکی 
بیمارســتانی مــدرس و ســایت دفــن  مجتمــع 
ــی مراکــز خصوصــی و  ــه هــای عفون بهداشــتی زبال
درمانــی ســازمان پســماند شــهرداری ســاوه بازدیــد 
و بــر رعایــت نحــوه صحیــح بــی خطرســازی و دفــن 

ــه عمــل آمــد آن نظــارت و بازرســی ب

معاونــت  عزیــزی،  دکتــر  ســرزده  بازدیــد 
ــاوه از  ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــتی دانش بهداش
ــه ــان شهرســتان زرندی شــبکه بهداشــت و درم

فلوچــارت  هشــتم  نســخه  آموزشــی  کارگاه 
ــد ــزار ش ــی برگ ــر تهاجم ــه غی ــد ۱۹ و تهوی  کووی

ــد  کارگاه آموزشــی نســخه هشــتم فلوچــارت کووی
۱۹ و تهویــه غیرتهاجمــی ویــژه پزشــکان متخصــص 
اورژانــس  طــب  و  بیهوشــی  عفونــی،  داخلــی، 
شهرســتانهای ســاوه و زرندیــه صبــح امــروز در 
ــد. ــزار ش ــتی برگ ــت بهداش ــات معاون ــالن جلس  س

قائــم مقــام  بــا حضــور  ایــن جلســه کــه  در 
رئیــس دانشــکده در معاونــت درمــان و جمعــی 
ــن  ــد جدیدتری ــزار ش ــتان برگ ــکان شهرس از پزش
روش هــای تشــخیصی و درمانــی ابالغــی از ســوی 
ــی  ــادل علم ــی و تب ــورد بررس ــت م وزرات بهداش

ــت. ــرار گرف ــن ق متخصصی

انتقال مصدوم از ساوه به تهران توسط اورژانس هوایی قم

پزشــکی  علــوم  دانشــکده  بیمارســتانی  پیــش  مرکــز  سرپرســت 
داد. خبــر  تهــران  بــه  ســاوه  از  مصــدوم  یــک  انتقــال  از   ســاوه 

بــر  زرندیــه  آبــاد  خورشــید  در  ســاله   ۳۷ مــرد  یــک  گفــت:  وی 
شــده  ســر  بــه  صدمــه  دچــار  ســنگین  جســم  یــک  ســقوط  اثــر 
از  از طریــق آمبوالنــس هوایــی قــم  ادامــه درمــان  بــرای  بــود کــه 
ــد. ــزام ش ــران اع ــای ته ــتان ناج ــه بیمارس ــدرس ب ــهید م ــتان ش  بیمارس

صیــدی افــزود: ایــن هماهنگــی طبــق پروتــکل هــای اورژانــس هــای هوایــی 
ــوم  ــت هــای پزشــکی دانشــکده عل ــت حــوادث و فوری توســط مرکــز مدیری
ــد از  ــم بع ــی ق ــس هوای ــرد اورژان ــت و بالگ ــورت گرف ــاوه ص ــکی س پزش
ــه  ــاوه ک ــر س ــالل احم ــت ه ــن جمعی ــن چم ــای الزم در زمی ــی ه هماهنگ
بــه عنــوان پــد اســتاندارد بیمارســتان مــدرس جانمایــی شــده اســت فــرود 
آمــد و مصــدوم توســط تیــم عملیاتــی اورژانــس ۱۱۵ ســاوه  از بیمارســتان 
شــهید مــدرس بــه محــل پــد پــرواز انتقــال و آنجــا بعــد از تحویــل مصــدوم 
بــه کارشناســان درمانــی کادر پــروازی بــه بیمارســتان ناجــای تهــران منتقــل 

شد.

 به مناسبت روز اورژانس و فوریت های پزشکی:
دیدار معاونت توسعه و سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه از اورژانس 11۵ شهرستان زرندیه

در ۲۶ ام شــهریورماه ســالجاری مصــادف بــا ســالروز تاســیس 
معــاون  قربانلــی  دکتــر  کشــور  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس 
ــکی  ــای پزش ــت ه ــس و فوری ــت اورژان ــدی سرپرس ــعه و صی توس
ســاوه بــه مناســبت گرامیداشــت ایــن روز از پایــگاه جــاده ای 
نمایندگــی  بــه  اورژانــس ۱۱۵ زرندیــه  امانیــه و مرکــز ســتاد 
از تمامــی پایــگاه هــای اورژانــس شهرســتان، بازدیــد و ضمــن 
ــد. ــک گفتن ــه تبری ــن عرص ــان ای ــه خادم ــن روز را ب ــداء گل ای  اه

ــدپور  ــر اس ــدار  دکت ــن دی ــا ای ــان ب ــه همزم ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــداری  ــی دی ــز ط ــه نی ــان زرندی ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس
ــئول ۱۱۵  ــه مس ــن روز  را ب ــه، ای ــس زرندی ــز اورژان ــتاد مرک از س
شهرســتان زرندیــه و همــکاران حاضــر در شــیفت تبریــک و تهنیــت 

ــد. گفتن
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در گفتگو با دکتر بهرام آرمون مطرح شد؛
چاپ دو مقاله در مجالت معتبر بین المللی توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه

دو مقالــه کــه حاصل طرح های پژوهشــی مصوب دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه بــوده با تالش 
 شایســته دو تــن از دانشــجویان ایــن دانشــکده در مجــالت معتبر بیــن المللی به چاپ رســید.

ــجویان  ــن از دانش ــط دو ت ــه توس ــاپ دو مقال ــک چ ــن تبری ــون« ، ضم ــرام آرم ــر »به دکت
ــی  ــر بین الملل ــاوه در مجــالت معتب ــوم پزشــکی س ــی دانشــکده عل ــته بهداشــت عموم رش
ــد. ــش ش ــق و پژوه ــر تحقی ــه ام ــجویان ب ــتر دانش ــام بیش ــتار اهتم ــک(، خواس ــطح ی  )س

ــت  ــوزه بهداش ــه در ح ــن دو مقال ــی از ای ــت: یک ــگاه گف ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
و روان و بــا موضــوع »اعتیــاد بــه اینترنــت در دانشــجویان« توســط خانــم »فاطمــه پرویــزی« 
مقالــه دیگــر بــا موضــوع  »بهداشــت دهــان و دنــدان در کــودکان دبســتانی« توســط خانــم 
»شــقایق ســلیمان آبــادی« بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت و ایــن مقــاالت در پایــگاه هــای 
ــد. ــد ش ــه خواهن ــون web of science, pubmed , scopus نمای ــی همچ ــر علم  معتب

وی افــزود ایــن دو مقالــه از طرح هــای پژوهشــی مصــوب دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه و 
 حاصــل تــالش دو ســاله ایــن دانشــجویان بــوده و قابــل ســتایش و شایســته تقدیــر می باشــد.

معاونــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه ایــن موفقیــت را بــه اســاتید ایــن دانشــجویان آقایــان دکتــر محمــود کریمــی و دکتــر بهــرام آرمــون، 
دانشــجویان خانــم فاطمــه پرویــزی و خانــم شــقایق ســلیمان آبــادی و کلیــه دانشــجویان رشــته بهداشــت عمومــی تبریــک می گویــد..

ــه را  ــاوجیان قرنطین ــد س ــد درص چن
ــد؟ ــی کنن ــت نم رعای

ــوم  ــکده عل ــا دانش ــا کرون ــارزه ب ــوژی مب ــه اپیدمول ــئول کمیت مس

انجــام  میدانــی  بررســی های  نتایــج  گفــت:  ســاوه  پزشــکی 

ــش از ۴۱  ــه بی ــان داد ک ــاوجی نش ــهروندان س ــر روی  ش ــده ب ش

درصــد مــردم بــه دلیــل انجــام خریــد، در خیابان هــا حضــور 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا را ب ــه ه ــای روزان ــته و تردده  داش

ــی داشــنکده  ــط عموم ــا رواب ــو ب ــود کریمــی در گفت وگ ــر محم دکت

ــن بررســی  ــج حاصــل از ای ــرد:  نتای ــار ک ــوم پزشــکی ســاوه اظه عل

نشــان می دهــد کــه ۴۱.۸ درصــد مــردم بــرای خریــد، ۳۱.۴۱ درصــد 

بدنبــال حضــور در مشــاغل خــود، ۱۳ درصــد بــه دلیــل خســتگی از 

حضــور در منــزل، ۸.۳ درصــد بــرای حضــور در مراســم، ۳.۱ درصــد 

بــه دلیــل عــدم اعتمــاد بــه آمارهــا، نیــم درصــد از مــردم بــه دلیــل 

عــدم اعتمــاد بــه رســانه هــا و همچنیــن ۵.۸درصــد از مــردم بــدون 

ــد. ــدا می کنن ــای شــهر حضــور پی ــل خــاص در ســطح خیابان ه  دلی

مســئول کمیتــه اپیدمیولــوژی در مبــارزه بــا کرونــا در پاســخ بــه ایــن 

پرســش کــه وضعیــت کنونــی شــهر ســاوه در مقابلــه بــا ایــن ویــروس 

چگونــه اســت، خاطــر نشــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه حــدود 

یــک ســوم از مــردم بــه دلیــل خســتگی از حضــور در منــزل و ... در 

ســطح شــهر حضــور پیــدا می کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش 

خطــر انتشــار ویــروس شــده و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه 

ــروس  ــه وی ــال ب ــراد مبت ــر اف ــل ۷ براب ــه حداق ــت ک ــده اس ــت ش ثاب

ــم از  ــان ه ــی خودش ــه حت ــتند ک ــت هس ــدون عالم ــراد ب ــا، اف کرون

ــته  ــروس را ناخواس ــد وی ــی توانن ــتند و م ــود آگاه نیس ــاری خ بیم

 و ناخــودآگاه بــه افــراد دیگــر  منتقــل و آنهــا را مبتــال کننــد. 

وی تصریــح کــرد: جهــت کاهــش ایــن حجــم مــردم بــرای خریــد در 

خیابانهــا توصیــه می شــود شــهروندان از طریــق خریــد اینترنتــی یــا 

خریــد سفارشــی اســتفاده کننــد تــا شــانس ابتــال بــه ایــن بیمــاری 

ــات  ــه امکان ــگاهها ب ــن فروش ــد و همچنی ــدا کن ــش پی ــان کاه در آن

 فــروش اینترنتــی و یــا فــروش بــدون حضــور مشــتری مجهــز شــوند.

ــد  ــا تاکی ــاوه ب ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــی دانش ــات علم ــو هی عض

بــر اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی در 

شــرایطی کــه بیشــتر نقــاط کشــور در شــرایط قرمــز کرونایــی 

ــه  ــد، تهوی ــی نباش ــه اجتماع ــر فاصل ــت: اگ ــد، گف ــی برن ــر م بس

ایزوالســیون  و  بیماریابــی  فراینــد  و  نباشــد  مــکان  در  هــوا 

اثربخشــی  نمی توانــد  تنهایــی  بــه  زدن  ماســک  نشــود،  اجــرا 

الزم را داشــته باشــد.مراقب باشــید بــه بهانــه ماســک زدن در 

 هــر اجتماعــی نرویــد و بــه شــما ایمنــی کاذب دســت ندهــد.

ــش  ــاهد افزای ــفانه ش ــته متاس ــای گذش ــرد: در روزه ــح ک وی تصری

در  بســتری  نیازمنــد  کرونــای  بــه  مبتــال  بیمــاران  تصاعــدی 

شهرســتان های ســاوه و زرندیــه هســتیم کــه اگــر شــرایط بــه همیــن 

نحــو ادامــه یابــد بیمارســتان ها جوابگــوی پذیــرش بیمــاران، نخواهنــد 

بــود. بایــد پروتکل هــای بهداشــتی دقیــق رعایــت شــود و اگــر مــردم 

در اجــرای شــیوه نامه هــای بهداشــتی کوتاهــی کــرده و رفــوزه 

ــود. ــد ب ــان خواه ــش رویم ــاری پی ــه ب ــای فاجع ــا روزه ــویم قطع  ش

دکتــر کریمــی افــزود: از همشــهریان انتظــار مــی رود ضمــن رعایــت 

کامــل اصــول پیشــگیری بیشــتر از قبــل، در صــورت مشــاهده اولیــن 

ــرفه های  ــس، س ــی نف ــردرد، تنگ ــب، س ــامل ت ــاری ش ــم بیم عالئ

ــت  ــی را رعای ــان خانگ ــه و درم ــو و ... قرنطین ــوزش گل ــک، س خش

ــه مرکــز ۱۶ ســاعته  ــم و عــدم بهبــودی ب و در صــورت تشــدید عالئ

ــع  ــات جام ــز خدم ــن مرک ــا نزدیکتری ــا و ی ــاری کرون ــرل بیم کنت

ــا ضمــن شناســایی  ســالمت محــل ســکونت خــود مراجعــه کننــد ت

ــوارد  ــداد م ــال، از تع ــره انتق ــع زنجی ــاری و قط ــوارد بیم ــریعتر م س

ــد بســتری کاســته شــود. شــدید نیازمن

ای کاش ساوجی ها رفوزه نشوند!
مســئول کمیتــه اپیدمولــوژی مبــارزه بــا کرونــا دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه 
گفــت: اگــر مــردم در اجــرای شــیوه نامه های بهداشــتی کوتاهــی کننــد و در ایــن 
ــود. ــد ب ــان خواه ــش رویم ــاری پی ــه ب ــای فاجع ــا روزه ــویم، قطع ــوزه ش ــان رف  امتح

ایــن  در  کریمــی  محمــود  دکتــر 
خصــوص، اظهــار کــرد: نتایــج حاصــل از 
ــه ۴۱.۸  ــد ک ــن بررســی نشــان می ده ای
درصــد مــردم بــرای خریــد، ۳۱.۴۱ درصد 
ــد  ــغلی، ۱۳ درص ــت ش ــت فعالی ــه جه ب
بــه دلیــل خســتگی از حضــور در منــزل، 
۸.۳ درصــد بــرای حضــور در مراســم، 
ــه  ــه دلیــل عــدم اعتمــاد ب ۳.۱ درصــد ب
ــه دلیــل  آمارهــا، نیــم درصــد از مــردم ب
عــدم اعتمــاد بــه رســانه هــا و همچنیــن 
۵.۸ درصــد از مــردم بــدون دلیــل خــاص 
ــد. ــدا می کنن  در ســطح شــهر حضــور پی

مســئول کمیتــه اپیدمیولــوژی در مبــارزه 
بــا کرونــا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــه  ــی شــهر ســاوه در مقابل وضعیــت کنون

بــا ایــن ویــروس چگونــه اســت، خاطرنشــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه حــدود یــک 
ســوم از مــردم بــه دلیــل خســتگی از حضــور در منــزل و ... در ســطح شــهر حضــور پیــدا 
ــن  ــده، همچنی ــروس ش ــار وی ــر انتش ــش خط ــث افزای ــوع باع ــن موض ــه ای ــد ک می کنن
امــروزه ثابــت شــده اســت کــه افــراد بــدون عالمــت، حداقــل هفــت برابــر افــراد مبتــال 
ــی  ــتند و م ــود آگاه نیس ــاری خ ــم از بیم ــان ه ــی خودش ــه حت ــروس هســتند ک ــه وی ب
 تواننــد ویــروس را ناخواســته و ناخــودآگاه بــه افــراد دیگــر منتقــل و آنهــا را مبتــال کننــد.

وی تصریــح کــرد: جهــت کاهــش حضــور ایــن حجــم از مــردم بــرای خریــد در خیابــان 
هــا توصیــه می شــود شــهروندان از امــکان خریــد اینترنتــی یــا خریــد سفارشــی اســتفاده 
کننــد تــا شــانس ابتــال بــه ایــن بیمــاری در آنــان کاهــش پیــدا کنــد، همچنیــن فروشــگاه 
ــوند. ــز ش ــتری مجه ــور مش ــدون حض ــروش ب ــا ف ــی ی ــروش اینترنت ــات ف ــه امکان ــا ب  ه

عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ماســک و 
رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی در شــرایطی کــه بیشــتر نقــاط کشــور در شــرایط قرمــز 

کرونایــی بســر مــی برنــد، گفــت: اگــر فاصلــه اجتماعــی رعایــت نشــود، امــکان تهویــه هــوا 
در مــکان وجــود نداشــته باشــد و فراینــد بیماریابی و ایزوالســیون اجرا نشــود، ماســک زدن 
بــه تنهایــی نمی توانــد اثربخشــی الزم را داشــته باشــد. مراقــب باشــید بــه بهانــه ماســک 
 زدن در هــر اجتماعــی حاضــر نشــوید و احســاس ایمنــی کاذب بــه شــما دســت ندهــد.

وی تصریــح کــرد: در روزهــای گذشــته متاســفانه 
شــاهد افزایــش تصاعــدی بیمــاران مبتــال بــه کرونــای 
ــه  ــاوه و زرندی ــتان های س ــتری در شهرس ــد بس نیازمن
هســتیم کــه اگــر شــرایط بــه همیــن نحــو ادامــه یابــد 
ــد  ــاران، نخواهن ــرش بیم ــوی پذی ــتان ها جوابگ بیمارس
بــود. بایــد پروتکل هــای بهداشــتی دقیقــا رعایــت 
شــود. اگــر مــردم در اجــرای شــیوه نامه های بهداشــتی 
کوتاهــی کــرده و در ایــن امتحــان رفــوزه شــویم قطعــا 
ــود. ــد ب ــان خواه ــش رویم ــاری پی ــه ب ــای فاجع  روزه

کریمــی افــزود: از مــردم ســاوه انتظــار مــی رود 
ــی  ــه میزان ــل اصــول پیشــگیری ب ــت کام ــن رعای ضم
ــن  ــاهده اولی ــورت مش ــل، در ص ــتر از قب ــی بیش حت
ــس،  ــی نف ــردرد، تنگ ــب، س ــامل ت ــاری ش ــم بیم عالئ
قرنطینــه   ... و  گلــو  ســوزش  خشــک،  ســرفه های 
ــه  ــودی ب ــدم بهب ــم و ع ــدید عالئ ــورت تش ــرده و در ص ــت ک ــی را رعای ــان خانگ و درم
مرکــز ۱۶ ســاعته کنتــرل بیمــاری کرونــا یــا نزدیکتریــن مرکــز خدمــات جامــع ســالمت 
ــاری  ــوارد بیم ــریعتر م ــایی س ــن شناس ــا ضم ــد ت ــه کنن ــود مراجع ــکونت خ ــل س مح
 و قطــع زنجیــره انتقــال، از تعــداد مــوارد شــدید نیازمنــد بســتری کاســته شــود.

ــار  ــی از آم ــاوه نیم ــکی اراک، س ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــه معاون ــه گفت ب
ــته  ــه گذش ــت. در هفت ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــا در اس ــه کرون ــان ب مبتالی
ــر  ــداد ۶۳ نف ــن تع ــه از ای ــد ک ــده ان ــال ش ــا مبت ــروس کرون ــه وی ــاوه ب ــر در س ۹۴۹ نف
ــتند . ــی هس ــه خانگ ــز در قرنطین ــر نی ــد و ۸۸۶ نف ــده ان ــتری ش ــتان بس  در بیمارس

همچیــن طبــق اعــالم دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه در ۲۴ ســاعت گذشــته، ۱۸ نفــر در 
ســاوه بــه علــت بیمــاری کرونــا بســتری شــدند کــه حــال عمومــی ۵ نفــر از آنهــا وخیــم 
گــزارش شــده اســت . متاســفانه در ۲۴ ســاعت گذشــته ۳ نفــر بــه علــت ابتــال بــه کرونــا 

در ســاوه جــان خــود را از دســت داده انــد.

بــه همــت واحــد مشــارکت هــای مردمــی و 
در راســتای توانمنــد ســازی ســازمان هــای 
ــوع  ــا موض ــی ب ــاد، کارگاه آموزش ــردم نه م
ــازمانهای  ــی در س ــای اخالق ــئولیت ه مس
ــت  ــل جه ــر عام ــد غی ــاد و پدافن ــردم نه م
ــه  ــات خیری ــازمانها و موسس ــدگان س نماین
ــای ســواد  حــوزه ســالمت در راســتای ارتق

ســالمت برگــزار شــد.

بــه لطــف خداونــد مهربــان و بــا همــت خیــر 
ارزشــمند حــاج علــی جراحــی زاده، ۲۱ بســته مــواد 
ــاران  ــه بیم ــال ب ــون ری ــه ارزش ۴۵ میلی ــی ب غذای

ــد. ــدا گردی ــت اه ــی بضاع ــی ب کرونای

جنــاب  واالی  همــت  و  مهربــان  خداونــد  لطــف  بــه 
آقــای حســام الدیــن شــهیدی خیــر بزرگــوار ، اقــالم 
محــل  از  تومــان  میلیــون   ۳۸۰ ارزش  بــه  را  ذیــل 
و  تهیــه  شــهیدی   اصغــر  حــاج  مرحــوم  خیریــه 
 : نمودنــد  اهــدا  نوبــران  ســالمت  جامــع  مرکــز   بــه 
 ۱-  یــک  دســتگاه اتواناالیــز هیتاچــی ۷۰۲۰ ازمایشــگاهی

۲- آب مقطــر گیــری بــا ظرفیــت ۲۰ لیتــر در ســاعت واب 
تولیــد محصــل فــول اتوماتیــک شــامل مخــزن پیش تســویه 
 سلیســی و کربــن و پمپهــای انتقــال۳ - دســتگاه یوپــی اس
۲۸امپــر ۹۶ولــت  باطــری  کابینــت  دســتگاه   -  ۴   

 ۵-  خریــد و نصــب دســتگاه تونلــی اتوماتیــک ضــد عفونــی 
مراجعــان بــر درب ورودی اصلــی مرکــز بهداشــتی درمانــی 

شــبانه روزی امــام حســین )ع(

اخبار خیریه ها
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در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا مبالــغ قابــل توجهــی از ســوی خیریــن بــه 
نظــام ســالمت کمــک شــده اســت در ایــن میــان حــاج علیرضــا عســگریان، 
خیــر بــزرگ ســالمت و مدیــر عامــل شــرکت گــروه صنعتــی شیشــه کاوه 
ــوان  ــدد لی ــالمت، ۲۰۰ ع ــن س ــه مدافعی ــوان ب ــت لی ــدا ۷۰۰ دس ــا اه ب
ــون  ــه ارزش ۱۵۰ میلی ــا و ۵ عــدد Led ب ــه کرون جهــت بیمــاران مبتــال ب

ریــال  بــه بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه اهــدا نمــوده اســت.

ــر عامــل  ــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه توســط مرتضــی صبوحــی مدی ب
ــک  ــغ ی ــه، مبل ــای ســاوه و زرندی ــن ســالمت شهرســتان ه مجمــع خیری
میلیــارد ریــال بابــت مســاعدت در تکمیــل احــداث پــروژه اورژانــس جــاده 
ــاص و  ــور اختص ــالمت کش ــن س ــع خیری ــوی مجم ــه از س ــهر زاوی ای ش

واریــز شــد.

بــه لطــف خداونــد مهربــان و همــت واالی خیــر بزرگــوار )کــه از  بیــان نــام 
خــود خــودداری نمودنــد( و بــا پیگیــری مجدانــه مجمــع خیربــن ســالمت 
مبلــغ یــک میلیــارد ریــال بابــت تکمیــل پــروژه خیــر ســاز اورژانــس جــاده 
ای شــهر زاویــه از توابــع دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه تخصیــص داده و 

بــه حســاب مجمــع خیریــن ســالمت ســاوه واریــز گردیــد.

گاهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه

شامره دوم- مهرماه 1399

 صاحب امتیاز: دکرت مهدی مرصی

مدیر مسئول: سید محمد عطارد

رسدبیر: مهرنوش هاشمی

هیئت تحریریه و امور اداری: احمد احد

گرافیک و صفحه آرایی: نیلوفر بابایی

آدرس: ساوه خیابان جمهوری نرسیده به میدان مادر، 

دانشکده علوم پزشکی ساوه

شامره متاس:

086-48501119

تجربه پزشکان ایران و جهان در ماه های گذشته، یک اصل ثابت را گواهی 
می دهد: کرونا هر چند می تواند همه را درگیر کند ولی بیشتر افرادی که بر 

اثر آن فوت می کنند، از نظر سیستم ایمنی دچار ضعف بوده اند، بدان حد
که معروف شده که »کرونا ضعیف ُکش است.«

پس مهم ترین کار ما در کنار » شست و شوی مداوم دست ها و فاصله 
اجتماعی و ماسک زدن » - که اصلی ترین سپر ما در برابر کووید۱۹- به 
شمار می روند - تقویت مستمر سیستم ایمنی بدن مان است. اوایل ورود 
ویروس به بدن ما بسیار مهم و حیاتی است. اگر کووید۱۹- در همان ابتدای 
امر با یک لشکر دفاعی منسجم و قدرتمند مواجه شود، شکست می خورد 
ولی اگر خط دفاعی مان ضعیف باشد، ویروس این فرصت را می یابد که 
شروع به تکثیر کند و ما را از پا درآورد. پس باید ارتش بدن مان را تقویت 
کنیم و بودجه دفاعی را افزایش  دهیم.  )آنچه  در  این  نوشتار  می  آید،  
صرفا ً جنبه  اطالع  رسانی  عمومی  دارد  و  هر  فردی  قاعدتا ً باید  با 

پزشک خود مشورت کند(. 
اما چگونه؟ ۱- هر چه سریع تر، اصالح رژیم غذایی مان را شروع کنیم: 

-مایعات فراوان بنوشیم، به ویژه آب و آب میوه های  طبیعی )از مصرف 
بخوریم  میوه  واحد   ۵ روز  -هر  کنیم(  خودداری  صنعتی  های  نوشیدنی 
-سبزیجات را در سبد روزانه غذایی مان قرار دهیم -غذاهای دارای شکر را 
به حداقل برسانیم )شیرینجات سم سیستم دفاعی اند( -اگر غذایی با طبع 
سرد بخوریم، در کنارش ماده غذایی با طبع گرم نیز بخوریم )این که اجداد 
ما در کنار شیر، عسل یا شیره انگور می خوردند، دقیقا ً به خاطر متوازن 
سازی سردی و گرمی ذاتی مواد غذایی است( -وسط غذا، نوشیدنی نخوریم 
)که باعث اختالل در جذب مواد مغذی می شود( -از خوردن مواد غذایی 
مضر مانند چیپس، سوسیس و کالباس، خوراکی های شور و نظایر این ها 
خودداری کنیم - انواع مغزها را بین وعده های غذایی بخوریم مثل گردو، 

بادام و ...
۲- از داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی استفاده کنیم:

-با مشورت یک متخصص، داروی های تقویتی را از داروخانه ها تهیه و طبق 
نظر او مصرف کنیم. هم اکنون داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
-اعم از ایرانی و خارجی - به شکل قرص، کپسول، شربت، پودر و آمپول در 
داروخانه ها وجود دارد که نیازهای روزانه بدن مان را بهبود کیفیت زندگی 
و سالمتی تامین می کنند. -توصیه اکید و بسیار جدی و حیاتی می شود 
با نظر پزشک مان روزانه ۱۰۰۰ میلی گرمی ویتامین C مصرف کنیم )به 
صورت قرص معمولی یا جوشان.(  این ویتامین، یکی از اصلی ترین نیروهای 
D هم نقش بسیار موثری در تقویت  با کووید۱۹- است. -ویتامین  مقابله 
سیستم ایمنی بدن دارد )بسیاری از ما دچار کمبود این ویتامین هستیم( 
 ۱۰-Q با نظر پزشک شان از قرص های -افراد باالی ۴۰ سال بهتر است 
بدانیم بدن مان چه ویتامین هایی  این که  برای  راه  استفاده کنند - یک 
را کم دارد، دادن آزمایش است -در اولین فرصت سری به اولین داروخانه 

معتبر بزنیم و از دکتر داورساز نیز مشورت بخواهیم.
۳- دمنوش ها را فراموش نکنیم:

 -در خط مقدم دمنوش های دوران کرونا قرار دارد -بابونه  گاوی  )با  بابونه  
معمولی  متفاوت  است(  و  سرخارگل،  دو  گیاهی  هستند  که  به  طور  
جدی  می  توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند. - پونه، زنجبیل و را 

هم فراموش نکنیم -اگر می خواهیم دمنوش هایمان کمی شیرین شود، از 
اندکی عسل استفاده کنیم نه از شکر و قند و نبات. عسل را هرگز داخل آب 
جوش و خیلی گرم نریزیم و وقتی حرارت دمنوش به حد خوردن کاهش 
یافت، اندکی عسل بدان بیفزاییم -روزی دستکم سه لیوان از این دمنوش 
ها را بنوشیم -می توانیم دمنوش ها را سرد کنیم و داخل بطری بریزیم 
و در طول روز و در محل کار نیز جرعه جرعه بنوشیم - ترکیب سیاه دانه 
کوبیده شده و عسل را هر روز به اندازه نصف یک قاشق چایخوری بخوریم 

)دمنوش نیست(
۴- تحرک بدنی )عضالنی و تنفسی( داشته باشیم: 

-روزانه دستکم ۲۰ دقیقه پیــاده رویکنیم -اگر ورزشکار حرفه ای نیستیم، 
از ورزش های سنگین که انرژی ما را تخلیه می کنند، خودداری کنیم -هر 
روز تمرینات تنفسی انجام دهیم. ساده ترین شان این است که تا جایی که 
می توانیم نفس را در داخل ریه ها پُر و حبس کنیم و سپس آرام آرام بیرون 
دهیم و این کار را چند دقیقه در روز تکرار کنیم. یادمان باشد که ریه ها از 

اهداف اصلی کووید۱۹- هستند و باید برای روز مبادا، تقویت شان بکنیم.
۵- استرس را به حداقل برسانیم: 

-استرس از مهم ترین عوامل تضعیف سیستم ایمنی بدن است. حتی اگر 
نتوانیم آن را از بین ببریم، باید تا جایی که ممکن است، آن را کاهش دهیم 
-ورزش و تمرینات تنفسی، چون باعث ترشح هورمون های ضداسترس و 
شادی آورند، به کاهش استرس کمک می کنند. -مشغول شدن به کارهایی 
که تمرکز می خواهد مانند نقاشی و رنگ آمیزی، مطالعه کتاب )به ویژه 
کتاب های انگیزشی(، عبادت، تمرینات یوگا، هم صحبتی -ولو تلفنی- با 
عزایزن مان و هرکار مورد عالقه دیگر می تواند به کاهش استرس کمک 
کند. -اگر  استرس  مان  شدید  است،  حتما ً برای  پیشگیری  از  کرونا  

هم  که  شده،  به  یک  متخصص  مراجعه  کنیم،
مشاوره بگیریم و عنداللزوم داروهای ضد استرس مصرف کنیم.

۶- خوب بخوابیم:
 - خواب مناسب به تقویت سیستم ایمنی می انجامد. شب ها زودتر بخوابیم. 
توصیه می شود دیرتر از ساعت۲۳ نخوابیم. -از نیم ساعت قبل از خواب، به 
صفحات تلفن همراه و رایانه و تلویزیون خیره نشویم. -اگر میسر باشد وسط 

روز نیم ساعت بخوابیم، حال عمومی بدن بهتر می شود.


