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ضرباهنگ پژوهش در شرکت های دارویی ساوه شتاب می گیرد
ــاوه  ــوم پزشــکی س ــس دانشــکده عل رئی
ــاوری در  ــت پژوهشــی و فن ــت: فعالی گف
شــرکت های دارویــی مســتقر در ایــن 
گرفــت. خواهــد  شــتاب   شهرســتان 

دکتــر مهــدی مصــری در آئیــن رونمایــی 
از خــط تولیــد داروی رمدســیویر)داروی 
ــا( در قالــب  ضــد ویروســی درمــان کرون
ــای  ــرداری از پروژه ه ــن بهره ب دوازدهمی
ره  ملــی  پویــش  »آییــن  ســامت 

ســامت« کــه بــه صــورت 
ــور  ــا حض ــس ب ــو کنفران ویدئ
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــرکت  ــکی در ش ــوزش پزش آم
دارو  رونــاک  بنیــان  دانــش 
ــی کاوه  ــهر صنعت ــع در ش واق
شهرســتان ســاوه انجــام شــد، 
ــوم  ــرد: دانشــکده عل ــار ک اظه
وجــود  بــا  ســاوه  پزشــکی 
اینکــه تــازه تاســیس محســوب 
مــی شــود، امــا یــک دانشــکده 
ــد اســت. ــه رش  پیشــرو و رو ب

مزیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
چندیــن  فعالیــت  و  بــودن  صنعتــی 
ــی در شــهر صنعتــی کاوه  شــرکت داروی
ــی  ــهر صنعت ــن ش ــوان بزرگتری ــه عن ب
کشــور اظهــار کــرد: شــرکت دانــش 
ــری از  ــره گی ــا به ــاک دارو ب ــان رون بنی
کادر دانــش بنیــان و متخصــص توانســته 
تولیــد  و  طراحــی  زمینــه  در  اســت 
ــری  ــت موث ــتراتژیک فعالی ــای اس داروه

داشــته باشــد و بــا تولیــد داروی تزریقــی 
رمدســیویر بــه عنــوان نخســتین شــرکت 
ــن دیگــری  ــرگ زری ــران ب ــی در ای داروی
ــرای  ــی ب ــی و تحریم ــرایط کرونای در ش
کشــور رقــم بزنــد کــه از جملــه داروهای 
ــت. ــروس اس ــان کروناوی ــر در درم  موث

ــش  ــرکت دان ــن ش ــرد: ای ــان ک وی بی
بنیــان بــا بنیــه علمی باال توانســته اســت 
تمامــی مراحــل تولید ایــن دارو در داخل 

را ســپری و مجــوز تولیــد آن را اخــذ کند 
ــد  ــه فرموالســیون تولی ــا دســتیابی ب و ب
ــن  ــد ای ــر تولی ــال حاض ــن دارو در ح ای
ــب  ــه قری ــا روزان ــرکت ب ــن ش دارو در ای
ــرد. ــورت می گی ــال ص ــزار وی ــه ۸۰ ه  ب

ــا اشــاره  ــوم پزشــکی ســاوه ب رئیــس عل
ــولین  ــر انس ــی نظی ــاخت داروهای ــه س ب
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــی در ای قلم

ــش  ــرکت های دان ــت ش ــه هم ــت: ب گف
بــا  همزمــان  کشــور  داخــل  بنیــان 
ایــران  در  رمدســیویر  داروی  آمریــکا 
ــی  ــد و حت ــرف ش ــازار مص ــز وارد ب نی
ــن دارو  ــی ای ــر از کشــورهای اروپای زودت
ــید. ــرف رس ــه مص ــه مرحل ــران ب  در ای

وی در ادامــه بــر ضــرورت ایجــاد پــارک 
علــم و فنــاوری تخصصــی در ســاوه 
ــز  ــت مرک ــت: فعالی ــرد و گف ــد ک تاکی
دارویــی  فنــاوری  رشــد 
مــی  ســاوه  شهرســتان  در 
توانــد در مدیریــت شــرکت 
بنیــان  دانــش  هــای 
باشــد. تاثیرگــذار   دارویــی 

اشــاره  بــا  مصــری  دکتــر 
بــه انجــام اقدامــات اولیــه 
ــم و  ــارک عل ــرای احــداث پ ب
ــاوه  ــی در س ــاوری تخصص فن
گفــت: در حــال حاضــر ۶۰ 
ــی  ــی توافق ــن ط ــار زمی هکت
بــرای  طبیعــی  منابــع  بــا 
ایجــاد ایــن مرکــز واگــذار 
ــت  ــا معاون ــی ب ــال رایزن ــده و در ح ش
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  زیســت 
هســتیم  پــارک  ایــن  ایجــاد  بــرای 
حــوزه  در  دارویــی  شــرکت های  تــا 
پژوهشــی  تحقیقاتــی،  فعالیت هــای 
و فنــاوری از رقابــت عقــب نماننــد و 
بتواننــد نیازهــای ملــی را برطــرف کننــد.

بر عاشقان سپیدپوش و دریا دل

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان:

روز پرستار

مبارک باد
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بنام روشنایی بخش راه حقیقت

ای جان دنیا!

 ای جان دنیا چه بگویم ات؟ 

 که همه را سوا فکندی همه سایه جدا را

که براین قرار باشد جدایی ز پدر ومادر وخدا را 

گرفتی ز ما محبت و صفا را 

عجب است ! بستی میکده وکعبه، مروه وصفا

ترســاندی مــا را ز جمــع و تفریــق را نشــاندی بــر گوشــه 

ی خانــه هــا را 

بیا وبگذر! از دیار ما، بکن رها دل مهربان ما را 

خســته شــده انــد کادر درمــان ، ولیکــن مــردم رهــا کــرده 

انــد قرنطینــه هــا را 

ای جــان دنیــا ! ای کرونــا ! دوســت منــی گویــم ات ، 

ــو از  ــرون ش ــا ب ــس بی ــمت؛ پ ــی شناس ــم من ــمن ه دش

ــارا   ــق  م ــن عش ــا ک ــران و ره ای

تقدیم به مدافعین سالمت

 )علــی قهــاری - کارشــناس ســامت روان دانشــکده 

علــوم پزشــکی ســاوه (

به مناسبت روز پرستار

مرکــز  تاســیس  بــا  بهداشــت  وزارت  موافقــت 
آموزشــی مهارتــی و حرفــه ای دانشــکده علــوم 

پزشــکی ســاوه
                                                    صفحه دو

شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  نشســت 
ــوم  ــکده عل ــن دانش ــس و معاونی ــا رئی ــامی ب اس

پزشــکی ســاوه
                                                    صفحه دو

آغــاز طــرح حــاج قاســم ســلیمانی بــرای تشــخیص 
ســریع کرونــا در ســاوه

                                                    صفحه سه

پلمــپ دو مرکــز درمــان طب ســنتی و دندانپزشــکی 
غیــر مجاز در ســاوه

                                                    صفحه سه

کاهــش آمــار کرونــا در ســاوه/ ممانعــت از ورود 
ــا  ــی و ارگان ه ــن عموم ــه اماک ــت ب ــراد مثب اف

                                                صفحه چهار
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ــی  ــت آموزش ــکی معاون ــوم پزش ــه ای عل ــی و حرف ــوزش مهارت ــی آم ــز مل مرک
تاســیس  بــا  بهداشــت  وزارت 
و  مهارتــی  آمــوزش  مرکــز 
علــوم  دانشــکده  در  حرفــه ای 
 پزشــکی ســاوه موافقــت کــرد.

حاجتــی  جمشــید  دکتــر 
ــوزش  ــی آم ــز مل ــت مرک سرپرس
مهارتــی و حرفه ای علوم پزشــکی 
آمــوزش  مرکــز  تاســیس  بــا 
ــه ای در دانشــکده  ــی و حرف مهارت
ــه شــماره  ــوم پزشــکی ســاوه ب عل
 شناســه ۱۱۱۶۹ موافقــت کــرد.

ــوم پزشــکی  ــس دانشــکده عل رئی
ــت:  ــوص گف ــن خص ــاوه در ای س
و مهارتــی  امــوزش  مرکــز 

 حرفــه ای وزارت بهداشــت، بــا تأســیس و بهــره بــرداری مرکــز آمــوزش مهارتی و 
 حرفــه ای ایــن دانشــکده موافقــت کــرد.

ــت  ــرد: موافق ــار ک ــری اظه ــر مص دکت
نامــه  آییــن  اســاس  بــر  مذکــور، 
مراکــز  بــرداری  بهــره  و  تأســیس 
بــا  و  ای  حرفــه  و  مهارتــی  آمــوزش 
ــه  ــوط، ب ــررات مرب ــط و مق ــت ضواب رعای
ــود. ــر خواهــد ب ــدت ســه ســال معتب  م

ــس از  ــم، پ ــن تصمی ــه وی، ای ــه گفت ب
ــتندات  ــی مس تقاضــای دانشــکده، بررس
ــز  ــن مرک ــد از ای ــزارش بازدی ــق گ و طب
ــه  ــن جلس ــتناد رأی چهاردهمی ــه اس ب
کمیســیون مرکــز ملــی آمــوزش مهارتی 
وزارت  پزشــکی  علــوم  ای  حرفــه  و 
ــاه اخــذ شــد بهداشــت، در روز ۱۱ آذر م

موافقت وزارت بهداشت با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشکده 
علوم پزشکی ساوه

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی 
ساوه از مرکز بهداشتی درمانی 

 خشکرود

دکتــر مهــدی مصــری رئیس دانشــکده علوم پزشــکی 
ــاه ســالجاری از  ســاوه در صبــح بیســت و نهــم آذرم
ــرد. ــد ک ــکرود بازدی ــی خش ــتی درمان ــز بهداش  مرک

ــز  ــات مرک ــی از اقدام ــزارش کامل ــد گ ــن بازدی در ای
ذکــر شــده، در راســتای اجــرای طــرح شــهید 
ــه  ســلیمانی و ســایر فعالیــت هــای مرتبــط در زمین
ــا؛ اجــرای دســتورالعمل  ــه و پیشــگیری از کرون مقابل
شــد. بیــان  بهداشــتی  هــای  پروتــکل  و   هــا 

در ادامــه، دکتــر مصــری ضمــن خداقــوت و خســته 
نزدیــک  از  مرکــز  ایــن  همــکاران  بــه  نباشــید 
در جریــان رونــد اجــرای امــور قــرار گرفــت و 
از اقدامــات صــورت گرفتــه و زحمــات و تــاش 
ــرد. ــر و تشــکر ک ــی پرســنل تقدی مســئولین و تمام

آئین تکریم و تجلیل از پرستاران بازنشسته در 

دانشکده علوم پزشکی ساوه

ــتار  ــب )س( و روز پرس ــرت زین ــاد حض ــا می ــان ب همزم
ــور  ــا حض ــمی ب ــی مراس ــاه ۱۳۹۹،ط ــی ام آذر م در س
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، جانشــین رئیــس 
دانشــکده در امــور درمــان و معاونــت بهداشــت دانشــکده 
از پرســتاران بازنشســته تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آمــد.

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه 
از مرکز توانبخشی یاقوت و بهداشت سرای 

مهمانشهر شهید ناصری
ــوم پزشــکی  دکتــر مهــدی مصــری، رئیــس دانشــکده عل
معــاون  کریمــی  محمــود  دکتــر  همــراه  بــه  ســاوه 
گــروه ســامت  مدیــر  و خــرم  دانشــکده  بهداشــتی 
جمعیــت، خانــواده و مــدارس از مرکــز توانبخشــی یاقــوت 
ــوم  ــری در س ــهید ناص ــهر ش ــرای مهمانش ــت س و بهداش
آذر مــاه ســالجاری بازدیــد و از نزدیــک در جریــان رونــد 
ــد. ــرار گرفتن ــردم ق ــه م ــانی ب ــت رس ــور و خدم  اداره ام

ــا  ــو ب ــن گفتگ ــئوالن ضم ــز، مس ــن مرک ــد از ای در بازدی
ــات  ــها و خدم ــز، از تاش ــن مراک ــکاران ای ــئول و هم مس
ــوزه  ــراول ح ــش ق ــوان پی ــه عن ــز ب ــن مرک ــنل ای پرس
ــی  ــای اجرای ــن فرآینده ــد. همچنی ــر کردن ــامت تقدی س

ــد. ــرار دادن ــش ق ــی و پای ــورد بررس ــبکه را  م ــن ش ای

مسئولین شهرستان ساوه از بیمارستان های 
این شهر بازدید کردند

همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت زینــب کبــری )س( و روز پرســتار، دکتــر میرزائــی 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان ســاوه، حجــت االســام والمســلمین ســبزی نماینــده مــردم 
ــوم  ــر مهــدی مصــری رئیــس دانشــکده عل ــه، دکت شــریف شهرســتان ســاوه و زرندی
پزشــکی ســاوه و برخی دیگر از مســئولین دانشــکده از بیمارســتان های شــهید مدرس، 
شــهید چمــران و فاطمــه زهــرا )س( بازدیــد کردنــد و ضمــن عــرض خداقوت و خســته 
 نباشــید بــه پرســتاران، از زحمــات شــبانه روزی ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــکر کردنــد.

ــان  ــبانه روزی مدافع ــای ش ــاش ه ــات و ت ــی از زحم ــاس قدردان ــه پ ــن ب همچنی
ــا  ــا )ع( ب ــام رض ــتان ام ــتاران بیمارس ــر از پرس ــم تقدی ــروز مراس ــح ام ــامت صب س

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن بیمارس ــه در ای ــاوه و زرندی ــئولین س ــور مس حض

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از 
بخش های بیمارستان شهید مدرس ساوه

در یکشــنبه دوم آبــان مــاه ســالجاری، دکتــر مهــدی مصــری رئیــس دانشــکده 
ــکده  ــان دانش ــاون درم ــین مع ــری جانش ــر نظ ــراه دکت ــه هم ــاوه ب ــکی س ــوم پزش عل
مــدرس  بیمارســتان شــهید  بخــش هــای مختلــف  از  بیمارســتان،  و مســئوالن 
از جملــه بخــش کرونــای بیمارســتان بازدیــد و از نزدیــک در جریــان وضعیــت 
گرفــت. قــرار  بیمــاران  ایــن  از  مراقبــت  نحــوه  و  بســتری  بیمــاران   بالینــی 

کادر  بــاالی  پذیــری  مســئولیت  از  بازدیــد  ایــن  در  مصــری  دکتــر 
بــه  پیشــگیرانه  و  درمانــی  خدمــات  ارائــه  بــرای  بیمارســتان  درمــان 
کردنــد. قدردانــی  ویــروس  کرونــا  بــه  مبتــا  یــا  مشــکوک   بیمــاران 

رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه و تیــم همــراه ضمــن بازدیــد از تریــاژ، 
ــروس  ــا وی ــه کرون ــا ب ــکوک و مبت ــاران مش ــتری بیم ــای بس ــش ه ــس و بخ اورژان
در بیمارســتان شــهید مــدرس و نیــز عیــادت از بیمــاران بســتری، از نزدیــک در 
ــان  ــرش و درم ــای پذی ــه و فرآینده ــرار گرفت ــا ق ــدی ه ــا و نیازمن ــته ه ــان خواس جری
بیمــاران مشــکوک و مبتــا بــه کرونــا ویــروس را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد.

به مناسبت روز پرستار:

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز 
خدمات جامع سالمت روستایی طراز ناهید

دانشــکده  رئیــس  مصــری  مهــدی  دکتــر  ســالجاری،  مــاه  آذر  ســوم  دوشــنبه  در 
بهداشــت  معاونــت  کربمــی  محمــود  دکتــر  همــراه  بــه  ســاوه  پزشــکی  علــوم 
 دانشــکده از مرکــز خدمــات جامــع ســامت روســتایی طــراز ناهیــد بازدیــد کردنــد.

ــات رســانی  ــای انجــام شــده در راســتای خدم ــاش ه ــی از ت ــد ضمــن قدردان ــن بازدی در ای
ــه گیــری از  ــه مراجعیــن، فراینــد غربالگــری و نمون ــه شــهروندان، نحــوه خدمــات رســانی ب ب
بیمــاران مشــکوک بــه کوویــد-۱۹ را مــورد ارزیابــی و در ایــن زمینــه توصیــه هــای راهبــردی 

ارائــه شــد.

نشست نماینده مردم با رئیس و معاونین 
دانشکده علوم پزشکی ساوه

ــه طــی  حجــت االســام محمــد ســبزی نماینــده مــردم شــریف ســاوه و زرندی
ــاوه و ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ــری رئی ــدی مص ــر مه ــا دکت ــتی ب  نشس
 معاونیــن دانشــکده ، در جریــان فعالیــت هــای انجــام شــده قــرار گرفتــه و بــرای
ــن ــبزی در ضم ــام س ــت االس ــی نمودند.حج ــم اندیش ــود ه ــای موج  کمبوده
 بیاناتــی از مجموعــه درمانــی شهرســتان نســبت بــه فعالیــت هــای انجــام شــده

ــا تشــکر نمــود ــا کرون .در مواجهــه ب
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آغاز طرح حاج قاسم سلیمانی برای تشخیص سریع کرونا در ساوه
ــرای انجــام تشــخیص هرچــه ســریعتر  طــرح »حــاج قاســم ســلیمانی« ب
ــت  ــاون بهداش ــی مع ــود کریم ــد.دکتر محم ــاز ش ــاوه آغ ــا در س کرون
ــه  ــروع ب ــوص ش ــاوه در خص ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــخنگوی دانش و س
ــه  ــور ب ــواده مح ــور و خان ــه مح ــرح محل ــن ط ــت: ای ــرح گف ــن ط کار ای
ــان و ســازمان بســیج  صــورت مشــترک از ســوی وزارت بهداشــت و درم
 مســتضعفین بــرای مقابلــه بــا همه گیــری کرونــا در ســاوه اجــرا مــی شــود.

ــا  ــروس کرون ــی وی ــرل اپیدم ــت و کنت ــرح را مدیری ــی ط ــدف اصل وی ه
از طریــق مشــارکت مردمــی و هماهنگــی بیــن بخشــی و بهــره گیــری از 
کمــک نیروهــای بســیج دانســت و اظهــار داشــت: تشــدید نظارت بر شــیوه 

ــتی  ــای بهداش نامه ه
قانــون،  اعمــال  و 
گســترده،  تســت 
و  هدفمنــد 
هوشــمند، بیماریابــی 
و  قرنطینــه  فعــال، 
رهگیــری هوشــمند 
و آمــوزش و اطــاع 
فرهنــگ  و  رســانی 
اهــداف  از  ســازی 
 ایــن طــرح اســت.

داشــت:  اظهــار  وی 
از  حفاظــت 
آســیب  گروه هــای 
شــامل  پذیــر 
افــراد  و  ســالمندان 
بیمــاری  دارای 

و  محدودیت هــا  هدفمنــد  و  هوشــمند  اعــام  و  تعییــن  زمینــه ای، 
ــتری  ــوارد بس ــری م ــش حداکث ــرپایی و کاه ــان س ــد درم ــت فراین تقوی
 از دیگــر راهبردهــای مصــوب در اجــرای طــرح شــهید ســلیمانی اســت.

ــی  ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــش مق ــه فرمای ــاره ب ــا اش ــی ب ــر کریم دکت
بــر کمــک تمامــی نیروهــای بســیجی و داوطلــب در پیشــبرد ایــن 
هــدف گفــت: ســازمان بســیج مســتضعفین در تبعیــت از فرمایــش 
ــر  ــود را در سراس ــترده خ ــکاری گس ــاده هم ــاب آم ــم انق ــر معظ رهب
ــرده  ــام ک ــا اع ــروس کرون ــری وی ــا همــه گی ــه ب ــرای مقابل شهرســتان ب
اســت و کمــک مــردم و نیروهــای داوطلــب نیــز نقــش عمــده ای 
داشــت. بیمــاری خواهــد  و کنتــرل  ویــروس  ایــن  بــا  مبــارزه   در 

ــان  ــتم آب ــرح از بیس ــن ط ــرد: ای ــح ک ــکده تصری ــت دانش ــاون بهداش مع
مــاه ســالجاری ابــاغ و از نهــم آذر مــاه بــه صــورت سراســری در چندیــن 

ــکوک  ــراد مش ــاران و اف ــال بیم ــد فع ــری و رص ــه: رهگی ــوزه از جمل ح
ــرگ  ــوارد م ــش م ــتری، کاه ــوارد بس ــش م ــا، کاه ــه کرون ــا ب و مبت
ــد. ــد ش ــاز خواه ــر آغ ــرض خط ــای در مع ــروه ه ــت از گ ــر و حمای  و می

وی گفــت: طــرح حــاج قاســم ســلیمانی در چندیــن حــوزه فعالیــت مــی 
کنــد و در ۳ زمینــه مراقبتــی، نظارتــی و حمایتــی اجــرا مــی شــود کــه 
در زمینــه مراقبتــی، همــکاران مراقــب ســامت و نیروهــای داوطلــب بــه 
ــوزش  ــواده را رصــد و ام ــراد خان ــه، اف ــت مراجع ــا مثب ــراد کرون ــزل اف من
ــد. ــرار مــی دهن  هــای الزم و بســته هــای بهداشــتی را در اختیارشــان ق

دکتــر کریمــی بــا اشــاره بــه بعــد نظارتــی ایــن طرح کــه در ســطح محات 
فعالیــت مــی کننــد اشــاره کــرد و افــزود: 
ــا نظــارت اداره صمــت،  ــروه شــغلی ب ۴ گ
کارشناســان بهداشــت و ناجــا رصــد مــی 
ــز  ــه وضعیــت قرم ــا توجــه ب ــه ب شــوند ک
ــت  شهرســتان و در حــال حاضــر محدودی
ــا  ۲ هفتــه ای، تنهــا گــروه شــغلی یــک ب
ــوز  ــتی مج ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای
فعالیــت دارنــد و در صــورت تخلــف هریک 
ــه و  ــک، دو، س ــغلی ی ــای ش ــروه ه از گ
چهــار بنابــر قوانیــن برخــورد خواهــد 
شــد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت 
ــع  ــد از رف ــاکان بع ــرح کم ــن ط ــه ای ک
ــکل  ــت پروت ــر رعای ــز ب ــا نی ــت ه محدودی
ــوس  ــوس و نامحس ــورم محس ــه ص ــا ب ه
 بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد.

وی در خصــوص بعــد حمایتی کــه از طرف 
خیریــن و مراکــز نیکــوکاری تحــت کنترل 
اســت ابــراز داشــت: هــدف ایــن بعد،حمایــت از افــرادی اســت که بــه علت 
ابتــا بــه کرونــا در خانــه مانــده انــد و بــر ایــن اســاس بــرای قطــع زنجیــره 
 شــیوع ویــروس کرونــا بســته های معیشــتی بــه ایــن افــراد داده مــی شــود.

ــرای  ــرای اج ــاوه ب ــه داد: س ــکی ادام ــوم پزش ــکده عل ــخنگوی دانش س
ایــن طــرح بــه ۱۶ منطقــه تقســیم شــده اســت و تــا بــه حــال جلســات 
اولیــه برگــزار و از روز شــنبه نهــم آذر مــاه فــاز اصلــی اجــرا ایــن طــرح 
بطــور رســمی و سراســری آغــاز خواهــد شــد، همچنیــن تمامــی مناطــق 

ــن طــرح رصــد خواهنــد شــد. روســتایی ســاوه نیــز در ای

پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در صنایع کوچک

 پلمپ دو مرکز درمان طب سنتی و دندانپزشکی غیر مجاز

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی 
ساوه از بخش حسابداری ستاد دانشکده 

 به مناسبت روز حسابدار

مهــدی مصــری  مــاه ســالجاری، دکتــر  آذر  پانزدهــم  در 
ــر  ــراه دکت ــه هم ــاوه ب ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــس دانش رئی
ــت  ــانی، حج ــع انس ــعه و مناب ــاون توس ــی مع ــد قربانل محم
ــی  ــاد نمایندگ ــط نه ــادی ودود راب ــلمین ه ــام و المس االس
ــا حضــور  ــی دانشــکده ب ــر مال رهبــری و علــی اســماعیلی مدی
در بخــش حســابداری و امــور مالــی ســتاد دانشــکده بــه 
ــای  ــوزه  ه ــابداری در ح ــای حس ــایر واحده ــی از س نمایندگ
ــاه روز حســابدار، از  ــه مناســبت ۱5 آذرم ــف دانشــکده ب مختل
ــد. ــکر کردن ــر و تش ــابداری تقدی ــی و حس ــور مال ــان ام  کارکن

ــات و  ــکر از زحم ــن تش ــد ضم ــن بازدی ــری در ای ــر مص دکت
ــه در  ــابداری ک ــوزه حس ــان ح ــی کارکن ــای تمام ــاش ه ت
ــت  ــکاران فعالی ــایر هم ــای س ــه پ ــا ب ــا پ ــیوع کرون ــرایط ش ش
داشــتند، گفــت: حرفــه حســابداری کاری بســیار حســاس 
ــرده و  ــای تحصیل ک ــوان گروه ه ــه عن ــابداران ب ــت و حس اس
کارســاز نقــش اساســی و تعیین کننــده ای در دانشــکده دارنــد 
ــتراتژی های  ــت و اس ــوآوری خاقی ــر ن ــه ب ــا تکی ــد ب ــه بای ک
ــد. ــکده گام بردارن ــداف دانش ــبرد اه ــد در پیش ــاص بتوانن  خ

در ادامــه ایــن بازدیــد مدیــر مالــی دانشــکده گزارشــی از 
ــود. ــه نم ــوزه ارائ ــن ح ــات ای ــا و اقدام فعالیته

آموزش ۱۵ هزار ورزشکار ساوه به عنوان سفیر سالمت
کریمــی  محمــود  دکتــر  ســالجاری،  مــاه  آذر  پنجــم  در 
بــه  ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  بهداشــتی  معــاون 
علــی  بــا  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس  توکلــی  همــراه 
و  دیــدار  ســاوه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  میرزایــی 
ــارزه  ــي و مب ــت اجتماع ــرح محدودی ــراي ط ــوص اج درخص
 بــا کرونــا در ســاوه بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

ــره  ــکان به ــه ام ــا اشــاره ب ــدار ســاوه ب ــن نشســت، فرمان در ای
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــات هــاي ورزشــي در مب ــردن از ظرفیــت هی ب
بــا هــدف آمــوزش بهداشــتی بــه اقشــار مختلــف مــردم گفــت: 
میتوانیــم بــا هماهنگــی بین دانشــکده علوم پزشــکی و اســتفاده 
از ظرفیــت هیــات هــاي ورزشــي طــرح مبــارزه بــا کرونــا را بــا 
هــدف آمــوزش مــوارد بهداشــتی بــه ویــژه مــوارد مربــوط بــه 
ــا بــه صــورت فــردی و چهــره بــه چهــره اجرایــی کنیــم.  کرون

ــدي از  ــره من ــي به ــف چگونگ ــاد مختل ــه ابع ــن جلس  در ای
ــت  ــس تربی ــاي ورزشــي توســط رئی ــات ه ــاي هی ــت ه ظرفی
ــد  ــرر ش ــریح و مق ــکده تش ــتی دانش ــاون بهداش ــی و مع بدن
ــوان ســفیر  ــه عن ــر از ورزشــکاران ســاوه ب ــزار نف ــداد ۱5 ه تع
ســامت خانــواده در ایــن زمینــه آمــوزش هــای الزم را دریافــت 

ــد. نماین

معاونــت  ای  حرفــه  بهداشــت  واحــد  مســئول  کارشــناس  نــوری 
پزشــکی  علــوم  دانشــکده  بهداشــت 
ــه  ــانی ب ــاع رس ــوزش و اط ــاوه از آم س
داد. خبــر  کوچــک  صنایــع   کارگــران 

بیمــاری  بــروز  اشــاره به  بــا  نــوری 
و  جهــان  سراســر  در  کرونــا  ویــروس 
مبتــا شــدن میلیــون هــا نفــر در جهــان 
و اتخــاذ اســتراتژی هــای مقابلــه ای در 
ــی  ــتراتژی های خاص ــزود: اس ــر  آن اف براب
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ــه ب ــرای مقابل ب
ــع،  ــت صنای ــتورالعمل فعالی ــاذ و دس اتخ
ویــروس  کنتــرل  و  پیشــگیری  ویــژه 

کرونــا بــه ایــن صنایــع جهــت اجــرا ابــاغ شــده اســت. همچنیــن در ایــن 

ــای الزم  ــوزش ه ــه ای آم ــت حرف ــان بهداش ــط کارشناس ــوص توس خص
جهــت پیشــگیری و کنتــرل کرونــا ویــروس بــه 
ــت. ــده اس ــک داده ش ــع کوچ ــران صنای  کارگ

وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن دســتورالعمل 
ــران  ــان و کارگ ــه کارفرمای ــا ب ــوزش ه ــا و آم ه
بتواننــد  تــا  در صنایــع کمــک مــی کنــد 
ــه  ــش در مقابل ــرای واکن ــزی الزم را ب برنامه ری
در  آن  از  پیشــگیری  و  کرونــا  ویــروس  بــا 
گروه هــای هــدف بــه عمــل آورنــد تــا از شــیوع 
ــای  ــط ه ــا در محی ــاری کرون ــر بیم گســترده ت

کاری جلوگیــری شــود.

در بیســت و ســوم آذرمــاه ســالجاری دو مرکــز درمــان طــب ســنتی و دنــدان پزشــکی غیرمجــاز توســط اداره نظــارت بــر درمــان معاونــت درمــان دانشــکده علــوم 
پزشــکی ســاوه پلمــپ شــد.مرتضوی رئیــس اداره نظــارت بــر درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه در ایــن خصــوص گفــت: ایــن دو مرکــز بــدون داشــتن مجوزهــای 
ــزود: از تمــام  ــی شــدند. وی اف ــی شهرســتان  معرف ــه مراجــع قضای ــز ب ــردگان ضمــن پلمــپ مراک ــد کــه نامب ــان بیمــاران مــی کردن ــه درم ــدام ب ــی الزم اق قانون

همشــهریان عزیــز تقاضــا میشــود بــرای درمــان صرفــا بــه مراکــز درمانــی مراجعــه نماینــد کــه حتمــا دارای مجــوز هــای قانونــی الزم بــوده و مجــوز هــای آنهــا 
در معــرض دیــد عمــوم نصــب شــده باشــد.

پیام تربیک
و  دانشــجو  روز  پرســتار،  هفتــه  ای  جداگانــه  هــای  پیــام  طــی  ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  رئیــس  مصــری  مهــدی  دکتــر 

روز حســابدار را بــه زحمتکشــان ایــن عرصــه بــه ویــژه پرســنل خــدوم و پرتــاش دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه تبریــک گفــت.
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کاهش آمار کرونا در ساوه/ممانعت از ورود افراد کرونا مثبت به اماکن عمومی و ارگانها

ــاوه،  ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــوژی دانش ــه اپیدمیول ــئول کمیت مس
ــا در شهرســتان  ــی کرون ــت اپیدم ــن وضعی ضمــن بررســی تازه تری
 ســاوه، گفــت: آمــار مبتایــان جدیــد رو بــه کاهــش اســت.

بــه گــزارش وب دا ســاوه، دکتــر محمــود کریمــی، مســئول 
کمیتــه اپیدمیولــوژی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، تــازه تریــن 
ــت: در مقایســه  ــرد و گف ــی در ســاوه را بررســی ک ــت اپیدم وضعی

ــا  ــاه ب ــان م ــر آب ــه آخ دو هفت
ــه  ــاوه، ب ۱۲ روز اول آذر در س
صــورت کلــی ۴۸.۶% در مــوارد 
ــم. ــته ای ــش داش ــت کاه  مثب

وی بــا اشــاره بــه تاثیــر مثبــت 
محدودیــت  و  هــا  تعطیلــی 
ــازه  هــا ادامــه داد: درهمیــن ب
بســتری  مثبــت  در  زمانــی 
مثبــت  در   ،%۴۲.۶ هــا 
در  و   %۴۹.۶ هــا  ســرپایی 
مثبــت%۳5.۸  هــای  فوتــی 
ایــم. داشــته   کاهــش 

تقدیــر  بــا  کریمــی  دکتــر 
از همــکاری مــردم، تمامــی 
نهادها، ارگان ها و ... در کاهش 

شــیوع بیمــاری کرونــا تصریــح کــرد: توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری 
اســت کــه ایــن تغییــرات آســیب پذیــر و شــکننده بــوده اســت و بــا 

 کوچکتریــن بــی ماحظگــی بــه رونــد افزایشــی بــاز خواهیم گشــت.
ــی،  ــد اپیدم ــش در رون ــن کاه ــداوم ای ــه ت ــت: الزم ــراز داش وی اب
رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی، اســتفاده از ماســک، شستشــو و 
ضــد عفونــی مرتــب دســت هــا، همدلــی و همــکاری و مســئولیت 
ــتی،  ــای بهداش ــتورالعمل ه ــت دس ــردم در رعای ــه م ــری هم پذی
قرنطینــه کامــل همــه بیمــاران و افــراد دارای عامــت و اطرافیانــش 
و غربالگــری ســریع همــه افراد 
مشــکوک و محتمــل اســت 
کــه بــا رســیدن رپیــد تســتها 
ــاوه میســر شــده اســت.  در س

مســئول کمیتــه اپیدمیولــوژی 
گفــت:  پایــان  در  دانشــکده 
ــه،  ــمند قرنطین ــرح هوش در ط
از ورود افــراد کرونــا مثبــت 
ادارات،  هــا،  بانــک  بــه 
اماکــن  و  هــا  فروشــگاه 
ــل  ــه عم ــت ب ــی ممانع عموم
ــهروندان  ــد و از ش ــد آم خواه
خواســتاریم تــا حــد امــکان در 
کنــار اســتفاده از ماســک از 
ــته و  ــای بس ــور در فضاه حض
پرجمعیــت و همچنیــن تمــاس نزدیــک بــا دیگــران پرهیــز کننــد.

دیدار سرپرست معاونت توسعه و منابع 
دانشکده علوم پزشکی ساوه با مسئوالن 

اورژانس کشور
ــع  ــعه و مناب ــاون توس ــی مع ــد قربانل ــر محم دکت
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه در پنجــم آذر مــاه 
ســال جاری بــا برخــی از مدیــران و مســئوالن 
اورژانــس کشــور دیــدار کــرد. هــدف از ایــن دیــدار 
تخصیــص بودجــه الزم بــرای مرکــز مدیریــت 
ــت  ــاوه جه ــکی س ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ح
ــای  ــت ه ــاد ظرفی ــا و ایج ــاخت ه ــم زیرس ترمی

ــود. ــاوه ب ــس س ــد در اورژان جدی

معاینــه پزشــکی طــالب حــوزه علمیــه 
ــرق  ــز غ ــد از مراک ــرق آباد/بازدی غ

ــران ــاد و نوب آب

ــکده  ــکی و دانش ــه پزش ــیج جامع ــکاری بس ــا هم ب
علــوم پزشــکی ســاوه دکتــر محمــد قربانلــی معــاون 
توســعه و منابــع دانشــکده، صبــح امــروز بــا حضــور 
در حــوزه علمیــه خواهــران غــرق آبــاد بــه معاینــه و 
 خطــر ســنجی دانشــجویان طلبــه خواهــر پرداختند.

ــرزده از  ــورت س ــه ص ــی، ب ــر قربانل ــه، دکت در ادام
ــران و پایــگاه  ــاد و نوب مراکــز شــبانه روزی غــرق آب
۱۱5 مســتقر در نوبــران بازدیــد و از ضمــن تقدیــر و 
تشــکر از زحمــات و تــاش هــای همــکاران مســتقر 
در ایــن واحدهــا، از نزدیــک در جریــان رونــد 
ــکاران  ــکات هم ــائل و مش ــانی و مس ــات رس خدم

ــرار گرفــت ق

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی 
ساوه، در سال ۱۳۹۹  به شرح ذیل معرفی 

شدند:

 اعضای هیات علمی:
 نفر اول - دکتر محمود کریمی

 نفر دوم - دکتر ادریس حسین زاده
 نفر سوم - دکتر محسن فاحتی 

 کارکنان
 - آقای مهران بابانژاد

 دانشجو
-خانم مریم صالحی ) کسب عنوان پایان نامه برتر 

در جشنواره پروفسور حسابی(

هیچ محدودیتی برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های شهرستان وجود ندارد و با تجهیز بیمارستان شهید مدرس ساوه ظرفیت 
تامین اکسیژن طبی بیمارستان مدرس افزایش یافته است.  به گزارش وب دا ساوه، مهندس شمس کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی 

دانشکده علوم پزشکی ساوه در این خصوص گفت: با تجهیز بیمارستان شهید مدرس ساوه به یک دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری دیگر، 
ظرفیت تامین اکسیژن طبی با خلوص استاندارد در این بیمارستان به ۱5۰۰ لیتر بر دقیقه رسیده است. وی افزود: تعداد قابل توجهی 

سیلندر اکسیژن مورد نیاز بیماران مبتا به کووید ۱۹ و سایر بیماران، در این مرکز درمانی به صورت آماده به کار نگه داشته شده است که 
در صورت خروج هر یک از دستگاه ها از مدار و یا بروز مشکل در این زمینه، وارد مدار شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و می 

توانیم به راحتی اکسیژن مورد نیاز شهرستان را تهیه کنیم.

محدودیت تامین اکسیژن برای بیمارستان های ساوه وجود ندارد

2 تن از پرسنل اورژانس ساوه مصدوم شدند
بهــرام صیــدی، سرپرســت مرکــز فوریــت هــای پزشــکی ســاوه گفــت: برخــورد 
 چندیــن خــودرو در آزادراه ســاوه همدان ۱۱ نفــر را راهی بیمارســتان مدرس کرد. 
بهــرام صیــدی از حادثــه بــرای دوتــن از پرســنل اورژانــس در ایــن آزاد راه خبــر 
ــاران و مــه گرفتگــی موجــب برخــورد شــدید یکدســتگاه  ــارش ب ــزود: ب داد و اف
کامیــون بــا خــودروی اورژانــس حامــل مصــدوم ناشــی از حادثــه ای دیگــر شــد 
کــه دو نفــر از پرســنل مصــدوم شــدند. وی اضافــه کــرد: برخــورد هــای متعــدد 
ــا  ــم زد ت ــه علــت لغزندگــی محــور ، حــوادث مکــرری را امشــب رق خودروهــا ب
ــه مرکــز درمانــی منتقــل شــدند.  ۹ مصــدوم دیگــر توســط کدهــای اورژانــس ب

ــس ســاوه  ــرای پرســنل اورژان ــه ب ــار حادث ــون چه وی خاطــر نشــان کــرد: تاکن
اتفــاق افتــاده اســت کــه مــی طلبــد کارشناســان امــر علــت اصلــی ایــن حــوادث 

را بررســی و تحلیــل نماینــد.

ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه

شامره چهارم - آذر ماه 1399
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