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۱۰۰  پایگاه اورژانس جاده ای در کشور با حمایت خیران سالمت ایجاد می شود
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: ســاخت 
بیــن  و  جــاده ای  اورژانــس  پایــگاه   ۱۰۰
ــن ســامت  ــا مشــارکت مجمــع خیری راهــی ب
اســت. شــده  هدف گــذاری  کشــور   در 

»حســینعلی شــهریاری« در آییــن افتتاح پایگاه 
اورژانــس جــاده ای خیرســاز شهدای شــهر زاویه 
کــه بــا حضــور مســئوالن اســتانی و شهرســتان 
زرندیــه برگــزار شــد، اظهــار امیدواری کــرد که 

احــداث ایــن تعــداد از پایــگاه 
هــای جــاده ای باعــث ارتقــای 
خدمات، شــتاب  ســطح 
بــه حادثــه  در امدادرســانی 
رانندگــی  ســوانح  دیــدگان 
کشــور  هــای  جــاده  در 
و  ســامت  افزایــش  و 
 ایمنــی شــهروندان شــود.  

اســاس  داد: بــر  ادامــه  وی 
ــاده  ــال در ج ــر س ــا ه آماره
هــای کشــور بــه دلیــل وقــوع 
ــدود ۱۷  ــی ح ــوانح رانندگ س
هــزار نفــر جــان خــود را از 
دســت مــی دهنــد کــه در 
اســت  الزم  خصــوص  ایــن 
همــه ارگان هــای مســئول بــا 
کمــک خیــران حــوزه ســامت 
ــش  ــاد و افزای ــتای ایج در راس
پایگاه هــای اورژانــس جــاده ای 
 اهتمــام جــدی داشــته باشــند.

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: از ابتــدای شــیوع 
ــن  ــون ۳۰۰ ت ــور تاکن ــا در کش ــروس کرون وی
از مدافعــان ســامت جــان خــود را در راه 
ــد و الزم  ــت داده ان ــردم از دس ــه م ــت ب خدم
ــان  ــای آن ــواده ه ــهیدان و خان ــن ش ــت ای اس

در راســتای تــداوم آرمــان های انقاب اســامی 
ــن  ــوند و ای ــم ش ــته ای تکری ــو شایس ــه نح ب
ــد. ــرار دهن  مســاله را باید مســئوالن مدنظــر ق

زیرســاخت  توســعه  گفــت:  شــهریاری 
هــای حــوزه بهداشــت و درمــان در کنــار 
و  درمــان  کادر  صادقانــه  هــای  تــاش 
مــی  کشــور  هــای  بیمارســتان  پرســتاران 
کرونــا  شکســت  در  مهمــی  نقــش  توانــد 
باشــد. افزایــش ســامت مــردم داشــته   و 

ــتان  ــکی شهرس ــوم پزش ــکده عل ــس دانش رئی
ــت و  ــت: تقوی ــز، گف ــه نی ــاوه و زرندی ــای س ه
ــق  ــن مناط ــس ای ــای اورژان ــگاه ه ــز پای تجهی
ــی در  ــمار رانندگ ــوادث پرش ــه ح ــه ب ــا توج ب
ســطح جــاده هــا ضــروری اســت و گامــی 
مهــم در راســتای افزایــش کیفیت خدمــات  

شــود. مــی  محســوب  شــهروندان   بــه 
»مهــدی مصــری« بیــان کــرد: بــا افتتــاح پایگاه 
جــاده ای شــهر زاویــه )از توابــع شهرســتان 
ــس  ــگاه جــاده ای اورژان ــون ۶ پای ــه(، اکن زرندی
ــل  ــه تکمی ــاوه و زرندی ــای س ــتان ه در شهرس
و در مــدار خدمــات رســانی قــرار دارنــد و 
ایجــاد یــک پایــگاه دیگــر در کنارگــذر اتوبــان 
ــت. ــری اس ــال پیگی ــران در ح ــه ته ــاوه ب  س

ویــژه  مهارت آمــوزی  بــر  مصــری 
برای کارشناسان 

در  اورژانــس 
امدادهــای  مــورد 
اســتفاده  و  ســخت 

از تجهیزات تاکید 
ــوان کــرد:  کــرد و عن
ســاخت  عملیــات 
اورژانــس  پایــگاه 
شــهر  جــاده ای 
 ۹۷ ســال  از  زاویــه 
 ۱۵ تخصیــص  بــا 
ــاز  ــال آغ ــارد ری میلی
ــکاری  ــا هم ــد و ب ش
شــهرداری و شــورای 
شــهر زاویــه و کمــک 
۳۳ میلیــارد ریالــی 
ســامت،  خیــران 
بهــره  بــه  امــروز 
رســید.  بــرداری 

مراســم  ایــن  در 
ــامت  ــن س ــع خیری ــرکل مجم ــوی دبی از س
ــگاه  ــداث پای ــه در اح ــی ک ــور از نیکوکاران کش
اورژانــس جــاده ای شــهر زاویــه مشــارکت 
ــد. ــل آم ــه عم ــکر ب ــر و تش ــتند،  تقدی داش
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در چهــارم بهمــن مــاه ۱۳۹۹ دکتــر مصــری رئیــس 
ــر  ــر قدی ــا دکت ــاوه ب ــکی س ــوم پزش ــکده عل دانش
ــرد. ــدار ک ــم دی ــوم پزشــکی ق ــس دانشــگاه عل  رئی

ــت  ــی سرپرســت معاون ــر قربانل ــدار دکت ــن دی در ای
دکتــر  دانشــکده،  منابــع  و  توســعه  مدیریــت 
دانشــکده  درمــان  سرپرســت معاون  مجتهــدی 
ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــت مرک ــدی سرپرس و صی
 فوریــت هــای پزشــکی ســاوه حضــور داشــتند.

ــه همــکاری  ــدار عقــد تفاهــم نام ــن دی هــدف از ای
ــی  ــز درمان ــان مراک ــی مددجوی ــال هوای جهــت انتق
ــای  ــص ه ــی دارای تخص ــز درمان ــه مراک ــاوه ب س
ــود. ــم ب ــوم پزشــکی ق ــاز در دانشــگاه عل ــورد نی م

 

آغاز واکسیناسیون سراسری علیه 
ویروس کرونا در ساوه

   
آغــاز واکسیناســیون علیــه ویــروس 
در  سراســری  صــورت  بــه  کرونــا 
ــس  ــتور رئی ــا دس ــران ب ــای ای ــتان ه اس
جمهــوری آغــاز شــده اســت.  در ســاوه 
ــا اولویــت واکسیناســیون  ایــن فراینــد ب
ــن در  ــنبه ۲۱ بهم ــه ش ــان، س کادر درم
ــاوه و  ــتان س ــای شهرس ــتان ه بیمارس

ــد. ــاز ش ــه آغ زرندی

گرامی باد
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مهــدی مصــری، عضــو کمیتــه قــرآن و عترت فرهنگســتان علــوم پزشــکی، از برگزاری هشــتمین 
همایــش ملــی قــرآن، عتــرت و ســامت ویــژه جامه پزشــکی کشــور خبــر داد و تصریح کــرد: این 
همایــش در ســال های گذشــته بــا هــدف انــس جامعــه پزشــکی کشــور در محور هــای مختلــف 
برگــزار شــده اســت. امســال نیــز بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا، ایــن همایــش ملــی بــا محوریــت 
ــود. ــزار می ش ــا برگ ــاب آوری در بای ــار و ت ــای ایث ــکی و جلوه ه ــه پزش ــرت و جامع ــرآن، عت  ق

دکتــر مهــدی مصــری، عضــو کمیتــه قــرآن و عتــرت فرهنگســتان 
ــرآن،  ــی ق ــش مل ــتمین همای ــزاری هش ــکی، از برگ ــوم پزش عل
عتــرت و ســامت ویــژه جامــه پزشــکی کشــور خبــر داد و 
ــدف  ــا ه ــته ب ــال های گذش ــش در س ــن همای ــرد: ای ــح ک تصری
ــزار  ــف برگ ــای مختل ــور در محور ه ــکی کش ــه پزش ــس جامع ان
ــن  ــا، ای ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــال نی ــت. امس ــده اس ش
ــکی  ــه پزش ــرت و جامع ــرآن، عت ــت ق ــا محوری ــی ب ــش مل همای
می شــود. برگــزار  بایــا  در  تــاب آوری  و  ایثــار  جلوه هــای   و 

ــرت،  ــرآن و عت ــه ق ــان و توســل ب ــه داد: »درم ــر مصــری ادام دکت
ــامت در دوران  ــش س ــت دان ــامت«، »مدیری ــفا و س ــال ش دو ب
ــم در  ــرآن کری ــای ق ــرت«، »آموزه ه ــرآن و عت ــر ق ــر از منظ معاص

ــرآن  ــر ق ــت پرســتاری از منظ ــا« و »اهمی ــران کرون ــوی در بح ــت ســامت معن ــا«، »اهمی بای
ــت. ــامت اس ــرت و س ــرآن، عت ــی ق ــش مل ــتمین همای ــای هش ــر محور ه ــرت« از دیگ  و عت

ــش   ــن همای ــرد: ای ــار ک ــته اظه ــال های گذش ــش در س ــن همای ــتاورد های ای ــورد دس وی در م
درصــدد جــذب جامعــه پزشــکی به قــرآن و مفاهیــم نورانی آن اســت. اگرچــه تا حــدودی در این 
زمینــه بــه موفقیت هایــی دســت یافته ایــم، امــا هنــوز در برخــی مســائل ماننــد اخــاق پزشــکی 

 مشــکل وجــود دارد، در صورتــی کــه بایــد این گونــه همایش هــا بــه ایــن معضــات نیــز بپــردازد.
ــا کنــون شــبهات  ــا ت ــان اینکــه از ابتــدای شــیوع کرون ــا بی ــرآن و ســامت ب ایــن پژوهشــگر ق
مختلفــی در مــورد نقــش دین در ســامت بــه ویــژه در فضای مجازی شــکل گرفته اســت، گفت: 
در ایــن همایــش قــرار اســت بــه بخشــی از این شــبهات پاســخ داده شــود. یکــی از این شــبهات 
ــد ضــرر  ــرآن می گوی ــی می کنــد. ق ــرآن آن را نه ــه ق ــکل اســت کــه چگون در مــورد مصــرف ال
الــکل بیشــتر از ســود آن اســت. فوایــد الــکل در زمینــه پاکســازی 
ــیدن  ــورت نوش ــه ص ــرف آن ب ــا مص ــت، ام ــت اس ــت و پوس دس
ــال دارد. ــه دنب ــی ب ــای قلب ــد آریتمی ه ــیاری مانن ــای بس  زیان ه

ــش  ــر دان ــاوه ب ــلمان ع ــکی مس ــه پزش ــرد: جامع ــد ک وی تأکی
ــوزد و  ــی را بیام ــتورات دین ــرع و دس ــاق، ش ــد اخ ــکی بای پزش
ــد  ــد. ۸۰ درص ــاوت نباش ــی بی تف ــای وحیان ــه آموزه ه ــبت ب نس
ــامت  ــت روان، س ــوع بهداش ــه موض ــرآن ب ــی در ق ــتورات اله دس
ــی  ــن همایش های ــاط دارد. چنی ــی ارتب ــبک زندگ ــوی و س معن
شــود. تبییــن  موضوعــات  ایــن  کــه  می کنــد   کمــک 

دکتــر مصــری یــادآور شــد: بایــد علــوم انســانی اســامی یــا علــوم 
ــک  ــامت نزدی ــوم س ــه عل ــاق را ب ــه و اخ ــامل فق ــی ش وحیان
ــه  ــش جامع ــت گرای ــد، عل ــر می افت ــه خط ــامت ب ــد س ــاق رخ نده ــن اتف ــه ای ــرد، چنانچ ک
ــن رشــته ای  ــه مســائل بی ــاز ب ــر روز نی ــل اســت کــه ه ــن دلی ــه ای ــز ب ــرآن نی ــه ق پزشــکی ب
ــی  ــانی اســامی وقت ــوم انس ــود. عل ــی بیشــتر می ش ــوم وحیان ــوم ســامت و عل ــژه عل ــه وی ب
ــی  ــری می کنــد. هشــتمین همایــش مل ــر باشــد از انحــراف آن هــا جلوگی ــوم دیگ در کنــار عل
ــود. ــزار ش ــدس برگ ــهد مق ــاه در مش ــت ۱۶ و ۱۷ بهمن م ــرار اس ــامت ق ــرت و س ــرآن، عت ق

حضور دکترمهدی مصری در هشتمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت ویژه جامه پزشکی کشور برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی مراقبت 
پیش از بارداری و بارداری در دوران شیوع 

کرونا ویژه رابطین سالمت

بــه همت گروه ســامت جمعیــت، خانــواده و مدارس 
و واحــد آمــوزش و ارتقــاء ســامت معاونت بهداشــتی 
ســاوه کارگاه آموزشــی بــا موضــوع »مراقبــت پیــش 
از بــارداری و بــارداری در دوران شــیوع کرونــا« 
جهــت رابطیــن ســامت در مورخــه ۲/۱۱/۹۹ در 
 ســالن اجتماعــات معاونــت بهداشــتی برگــزار گردید.

در ایــن جلســه آمــوزش هــای الزم در زمینــه اهمیت 
انجــام مراقبت پیــش از بــارداری و بــارداری، آزمایش 
هــا و اقداماتــی کــه بایــد در ایــن دوران انجــام شــود 
و.... توســط کارشــناس ســامت مــادران بــه رابطیــن 
ــای الزم  ــه ه ــن توصی ــد و همچنی ــوزش داده ش آم
ــادران  ــان م ــا درم ــا و ی ــگیری از ابت ــت پیش جه
ــد.  ــه کردن ــز ارائ ــروس را نی ــا وی ــه کرون ــاردار ب  ب
ــد رابطیــن ســامت  پیــرو ایــن جلســه، مقــرر گردی
نســبت بــه شناســایی زنــان بــاردار و خواســتار 
ــه  ــای الزم ب ــوزش ه ــه آم ــن ارائ ــارداری و همچنی ب
ــازل  ــه درب من ــه ب ــا مراجع ــرایط ب ــد ش ــان واج زن
خانوارهــای تحــت پوشــش مراکــز و پایگاههــای 
ــی کــه تحــت پوشــش مراکــز  ســامت اقــدام و زنان
و پایگاههــای ســامت منطقــه نیســتند جهــت 
دریافــت خدمــات بــه مرکــز مربوطــه معرفــی نمایند، 
همچنیــن نســبت بــه معرفــی ســامانه ۴۰۳۰ جهــت 
ــان در دوران  ــاز زن ــورد نی ــت مشــاوره هــای م دریاف

ــد .. ــدام کنن ــه ایشــان اق ــا ب کرون

افتتاح دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسالیس 
بیمارستان شهید مدرس ساوه

ــا حضــور اســتاندار  ــارک فجــر و ب ــه مب ــا ده ــان ب همزم
مرکــزی و جمعــی از مدیــران اســتانی و شهرســتانی 
دســتگاه ســی تــی اســکن ۱۶ اســایس پیشــرفته 
بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه افتتــاح و مــورد بهــره 
ــاح دســتگاه سی تی اســکن۱۶  ــرار گرفــت. افتت ــرداری ق ب
ســاوه مــدرس  شــهید  بیمارســتان   اســایس 

ــس  ــنا، رئی ــل از ایس ــه نق ــاوه ب ــزارش وب دا س ــه گ ب
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه امــروز چهارشــنبه، 
ــتگاه  ــن دس ــه ای ــن افتتاحی ــیه آئی ــن، در حاش ۱۵ بهم
ــک  ــرای کم ــکن ب ــی اس ــی ت ــتگاه س ــک دس ــت: ی گف
بــه رونــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ایــن 
از ســوی  بــه ارزش ۱۵ میلیــارد تومــان  شهرســتان 
اســت. شــده  اهــدا  جهانــی  بهداشــت   ســازمان 

ــتقرار  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــدی مص ــر مه دکت
ــد  ــدرس فراین ــهید م ــتان ش ــتگاه در بیمارس ــن دس ای
درمــان مبتایــان بــه کرونــا را شــتاب خواهــد داد، 
ــا  ــه کرون ــا ب ــاران مبت ــی بیم ــور درمان ــرای ام ــزود: ب اف
ــا پیگیــری  ــه ایــن دســتگاه نیــاز مبــرم داشــتیم کــه ب ب
ــان  ــت، درم ــق وزارت بهداش ــده از طری ــام ش ــای انج ه
و آمــوزش پزشــکی و مســاعدت ســازمان بهداشــت 
ــد. ــاوه ش ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــل دانش ــی تحوی  جهان

ــتگاه  ــن دس ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــس  ــی پ ــایس قبل ــار اس ــکن چه ــی اس ــی ت ــد، س جدی
ــدرس  ــهید م ــتان ش ــس بیمارس ــانی در اورژان از بروزرس
نصــب خواهــد شــد، بیــان کــرد: انجــام ســی تــی 
اســکن ریــه در تشــخیص بالینــی بیمــاران کرونایــی 
ــی اســت. ــا اهمیــت و مبنــای تصمیمــات درمان بســیار ب

بیماریابی فعال و رهگیری بیماران در جهت قطع زنجیره انتقال کرونا
دکتــر محمــود کریمــی معــاون بهداشــت دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه 
ــهید  ــرح ش ــب ط ــت( در قال ــریع )رپیدتس ــت های س ــام تس ــت: انج گف

ســردار ســلیمانی گام بلنــدی در جهــت قطــع 
ــرود ــمار می ــا به ش ــاری کرون ــال بیم ــره انتق  زنجی

ــت  ــات تس ــکان خدم ــاد ام ــی از ایج ــر کریم دکت
ســریع کرونــا )رپیدتســت( در مراکــز خدمــات 
ــکده  ــن دانش ــش ای ــت پوش ــامت تح ــع س جام
خبــر داد و اظهــار داشــت: بــا تــاش همکارانمــان 
ــی  ــب برنامــه بیماریاب و همــکاری نیروهــای داوطل
فعــال در مجموعــه تحــت پوشــش دانشــکده علــوم 
پزشــکی ســاوه بــه مرحله اجــرا رســیده و امیدواریم 
ــاهد  ــردم ش ــی م ــروه و همراه ــن گ ــاش ای ــا ت ب
 کنتــرل بیمــاری و قطــع زنجیــره انتقال آن باشــیم.

در  فعــال  بیماریابــی  منظــور  بــه  افــزود:  وی 
دو  حداقــل  بــا  مرکــز   ۱۵ ســاوه  شهرســتان 
مراقــب ســامت آمــوزش دیــده بــرای نمونــه 
آمــاده  روســتا  و  شــهر  ســطح  در  گیــری 
 شناســایی فعــال افــراد مبتــا بــه کرونــا هســتند.

ــل در  ــرعت عم ــدف س ــا ه ــت: ب ــراز داش وی اب
ــم ســیار شــهری  ــک تی ــا ی ــرد مبت ســطح شهرســتان و ادارات دارای ف
پیــش بینــی شــده اســت کــه بــا توجــه بــه بررســی هــای اپیدمیولوژیــک 
مــوارد ابتــا شــهرک صنعتــی و محیــط هــای کاری بــه عنــوان گلــوگاه 

ــه همیــن منظــور یــک  شناســایی و مراقبــت بیمــاران شناســایی شــد ب
 تیــم ثابــت و یــک تیــم ســیار جهــت نمونــه گیــری فراهــم شــده اســت.

پزشــکی  علــوم  دانشــکده  بهداشــتی  معــاون 
ــتایی  ــز روس ــرد: ۱۰ مرک ــان ک ــر نش ــاوه خاط س
ــاده  ــده آم ــوزش دی ــای آم ــا نیروه ــز ب ــر نی دیگ
خدمــت دهــی بــه مــردم زحمــت کــش روســتایی 
هســتند کــه ایــن اقــدام نیــز بــا هــدف پیشــگیری 
ــت. ــده اس ــم ش ــهر فراه ــطح ش ــردد در س  از ت

دکتــر کریمــی بیــان کــرد: در طــی ۱۰ روز 
گذشــته توســط مراکــز و تیــم هــای ســیار 
نمونــه گیــری ۹۸۷ تســت گرفتــه شــده ۴۰ 
ــد. ــده ان ــری ش ــایی و رهگی ــت شناس ــورد مثب  م

ــا  ــا کرون ــه ب ــه مقابل ــان این ک ــا بی ــان ب وی در پای
بــدون همــکاری جمعــی امکان پذیــر نخواهــد بــود 
تصریــح کــرد: محوریــت اصلــی گام چهــارم بســیج 
ــال و  ــره انتق ــع زنجی ــا قط ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
پیشــگیری از ابتــای بــه ایــن بیمــاری اســت کــه 
ــای  ــت پایه ه ــوزه بهداش ــامت در ح ــان س مدافع
ــداد  ــن رخ ــود و ای ــد ب ــرای آن خواهن ــی اج اصل
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــاش دانش ــکاران پرت ــی هم ــاش تمام ــا ت ــم ب مه
ســاوه تحقــق یافتــه و از تمامــی همــکاران بــه ویــژه دز حــوزه بهداشــت 

ــم. ــی مینمای دانشــکده تشــکر و قدردان

شاباش کرونا در ساوه با ۱۲ مبتال
ســاوه  شهرســتان  وضعیــت  شــدن  آبــی  خــوش  خبــر  از  روزی  چنــد  هنــوز 
مرتبــط  بهداشــتی  موازیــن  نشــدن  رعایــت  از  مــواردی  کــه شــاهد  اســت  نگذشــته 
هســتیم. شــهروندان  میــان  در  هــم  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  جلوگیــری   بــا 

ــش  ــت و از او آزمای ــا داش ــم کرون ــه عائ ــردی ک ــا »ف ــا ۱۲ مبت ــاوه ب ــا در س ــاباش کرون ش
ــی  ــی مســئولیتی و ب ــا ب ــی شــود، ب ــام نتیجــه نهای ــه منتظــر اع ــی آنک ــه شــد ب ــم گرفت ه

خیالــی کامــل در یــک عروســی شــهر ســاوه حاضــر مــی شــود 
ــران  ــر از حاض ــدن ۱۲ نف ــا ش ــدام مبت ــن اق ــل ای ــه حاص ک
ــود«. ــا ب ــش ه ــه آزمای ــدن نتیج ــت ش ــا مثب ــم ب ــن مراس  ای

ــتی  ــاون بهداش ــی« مع ــود کریم ــر »محم ــورد را دکت ــن م ای
ــه  ــتاگفت ک ــکی شهرس ــوم پزش ــکده عل ــخنگوی دانش و س
ــار کادر  ــاش و ایث ــه ت ــود آن هم ــا وج ــد ب ــی ده ــان م نش
ســلیمانی  شــهید  طــرح  اعضــای  و  پرســتاران  درمــان، 
بــرای غربالگــری و تســت ســریع در راســتای شناســایی 
از  برخــی  چگونــه  انتقــال  زنجیــره  قطــع  و  مبتایــان 
ــی  ــی م ــت های ــه فعالی ــت ب ــری دس ــی مه ــا ب ــهروندان ب ش
 زننــد کــه نتیجــه آن افزایــش شــمار مبتایــان اســت.  
وی افــزود: روز ســه شــنبه ایــن هفته بــه فردی برخــورد کردیم 

کــه  بعــد از انجــام آزمایــش بــی آنکــه منتظر پاســخ باشــد، به مراســم عروســی رفته بــود و صبح 
دیــروز بــا اعــام نتیجــه مشــخص شــد کــه وی بــه کرونــا مبتا شــده و چــون ایــن فــرد کارمند 
اســت عــاوه بــر حاضــران در مراســم عروســی، همــکاران او را نیــز بــا انجــام تســت ســریع تحت 
 مراقبــت قــرار دادیــم کــه تاکنــون ابتــای ۱۲ نفر در مراســم مذکــور به کرونا تایید شــده اســت.

وی اظهــار داشــت: در حــال بررســی ایــن موضــوع هســتیم که رفتــار غیرمســئوالنه این شــهروند 
چــه پیامــد فاجعــه بــاری بــه همــراه دارد و اگــر بــه جمــع بنــدی نهایــی برســیم، علیــه برخــی 
امثــال ایــن شــخص مطابــق مــاده ۶۸۸  قانــون مجــازات اســامی تحــت عنــوان تهدیــد علیــه 
ســامت عمومــی اعــام جــرم خواهیــم کــرد زیــرا برخــی مــوارد مثبــت بــا اینکــه مــی داننــد 
 بایــد در قرنطینــه بماننــد امــا متاســفانه در شــهر و مراکــزی چــون بانــک هــا حضــور مــی یابند.

ســلیمانی  شــهید  طــرح  قالــب  در  اســت  روز   ۴۰ حــدود  گفــت:  کریمــی  دکتــر 
تــردد بیمــاران بــا عائــم مثبــت را بــا ردیابــی زیــر نظــر داریــم و فقــط بــه تذکــر 

شــفاهی و آمــوزش بســنده کردیــم امــا در مــواردی کــه بــه صــورت علنــی تهدیــد 
ابــزار قانــون نیــز اســتفاده خواهیــم کــرد.  علیــه ســامت عمومــی باشــد حتمــا از 

ــرد:  ــار ک ــری، اظه ــخ دیگ ــت تل ــاوه در روای ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــه و دور  ــد تحــت قرنطین ــود و بای ــت ب ــش او مثب ــه نتیجــه آزمای ــا ک ــادر مبت ــک م ــرا ی اخی
ــرار مــی گرفــت، ضمــن امتنــاع از ایــن  ــا ســپری شــدن دوره درمــان ق ــواده ت از اعضــای خان
اقــدام بــا تمــاس هایــی کــه داشــت باعــث شــد کــه عــاوه بــر 
ــن  ــر همســایه و همچنی ــادر و دخت ــر و عروســش،  م ۲ دخت
خواهــر و شــوهر خواهــر خــود را بــه کرونــا مبتــا کنــد کــه 
 از قضــا ۲ تــن از بانــوان مبتــا در شــرایط بــارداری هســتند.

انجــام شــده  وی اظهــار داشــت: طبــق بررســی هــای 
درجــه  در  مثبــت  مــوارد  شــمار  بیشــترین  ســاوه،  در 
اول مربــوط بــه دورهمــی و مراســم هــای خانوادگــی و 
ــگاهها،  ــراد در فروش ــور اف ــل حض ــه دلی ــز ب ــه دوم نی درج
مســافرت  و  اســت  شــهر  عمومــی  اماکــن  و  رســتورانها 
ــت. ــل اس ــز ســومین عام ــهری نی ــرون ش ــای درون و ب  ه

ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه تاکیــد کــرد: علــت 
اصلــی جــان باختــن افــراد نیــز مراجعــه دیرهنــگام بیمــاران 
ــا کوچکتریــن  بــه مراکــز درمانــی اســت بنابرایــن از شــهروندان درخواســت مــی کنیــم کــه ب
 عایــم بــه نزدیکتریــن مرکــز درمانــی، یاپــگاه ســامت و یــا مراکــز نمونه گیــری مراجعــه کنند.

ایــن  در  ویــژه  هــای  تیــم  تشــکیل  و  فعــال  رهگیــری  دلیــل  بــه  مــا  گفــت:  وی 
رابطــه،  بیمــاران را ســریع شناســایی و ردیابــی مــی کنیــم امــا واقعیــت آن اســت 
باشــند  داشــته  مســئوالنه  رفتــاری  بایــد  نیــز  شــهروندان  ســایر  و  مبتایــان  کــه 
کننــد. همراهــی  انتقــال  زنجیــره  قطــع  و  کرونــا  ویــروس  بــا  مبــارزه  در  را  مــا   و 

در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  آغــاز  از  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  اعــام  اســاس  بــر 
اوایــل اســفند پارســال تــا امــروز ۱۳ هــزار و ۱۱۳ نفــر در شهرســتان هــای ســاوه 
 وزرندیــه مبتــا و در همیــن مــدت ۳۲۲ نفــر نیــز جــان خــود را از دســت داده انــد.

جمعیت شهرستان های ساوه و زرندیه در مجموع حدود ۴۰۰ هزار نفر است.
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آنفلوانزای H1N1؛ مهمان جدید بیمارستان های ساوه
ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  درمــان  معاونــت  سرپرســت 
ســاوجی  شــهروندان  از  تعــدادی  شــدن  بســتری  و  ابتــا  از 
داد. خبــر   H1N1 آنفلوانــزای  بیمــاری  بــه  ابتــا  دلیــل   بــه 

ــه بســتری شــدن تعــدادی از  ــا اشــاره ب دکتــر محمدمهــدی مجتهــدی ب
شــهروندان در بیمارســتان ها بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری آنفلوانــزا اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه پیچیدگــی و رفتــار مبهــم کرونــا ویــروس، دانشــمندان 

بــه هــم  نســبت  و محققیــن 
ــزا  افزایــی و هــم پوشــانی آنفلوان
و کرونــا ویــروس هــراس دارنــد و 
ــن  ــد کــه هــم پوشــانی ای نگرانن
دو بیمــاری منجــر بــه بــروز یــک 
ــود  ــری ش ــد دیگ ــاری جدی بیم
و فاجعــه جدیــدی در دنیــا و 
ــورد. ــم بخ ــا رق ــور م ــی کش  حت

وی بیــان کــرد: بیمــاری آنفلوانزا 
یــک  کروناویــروس  ماننــد 

بیمــاری کشــنده اســت و فــرد مبتــا بــه ایــن بیمــاری ممکــن اســت بــه 
 بیماری هــای دیگــری نیــز مبتا شــود و به ســامت خــود آســیب وارد کند.

مجتهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه آنفلوانــزای یــک عفونــت ویروســی اســت 
کــه می توانــد موجــب تــب، ســرفه، درد مزمــن و عائــم دیگــر در بیمــار 
شــود، بیــان کــرد: آنفلوانــزا شــامل گروهــی از ویروس هاســت و آنچــه در 
 در ســال های اخیــر موجــب همه گیــری در دنیــا شــده نــوع H1N1 اســت.

ــردرد،  ــدید، س ــتگی ش ــه، خس ــر از از ۳۷.۸ درج ــب باالت ــزود: ت وی اف
بــدن درد، ســرفه، گلــودرد و آبریــزش بینــی از عائــم شــایع ایــن 

بــروز  ناگهانــی  می توانــد خیلــی  آنفلوانــزا  عائــم  اســت.  بیمــاری 
ــار  ــه دچ ــدون آنک ــزا ب ــاری آنفلوان ــه بیم ــا ب ــراد مبت ــر اف ــد. اکث کن
ــده  ــث ش ــه باع ــه ک ــا آنچ ــد ام ــی کنن ــدا م ــود پی ــوند بهب ــوارض ش ع
اســت. ریــه  شــدید  عفونــت  کنــد،  خطــر  ایجــاد  بیمــاری   ایــن 

ــا ســن  ــت: اشــخاص ب ــوم پزشــکی ســاوه گف ــام مســئول در عل ــن مق ای
ــاردار و افــراد  بیــش از ۶۵ ســال و بچه هــای کمتــر از ۵ ســال، مــادران ب
مبتــا بــه بیمــاری زمینــه ای 
بیشــتری  خطــر  معــرض  در 
هســتند و در حــال حاضــر تســت 
ــن  ــت تعیی ــخیص PCR جه تش
ــود دارد. ــروس وج ــه وی ــا ب  ابت

توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  وی 
بــه اینکــه انتقــال ویــروس از 
تنفســی،  ترشــحات  طریــق 
مــی  انجــام  عطســه  و  ســرفه 
ابتــا  از  پیشــگیری  شــود، 
ــراد  ــدن از اف ــون، دور مان ــا آب و صاب ــت ها ب ــرر دس ــوی مک ــا شستش ب
مبتــا بــه بیمــاری بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی و اســتفاده از ماســک در 
ــت. ــاری اس ــگیری از بیم ــیوه های پیش ــن ش ــی از مهم تری ــن عموم  اماک

مجتهــدی همچنیــن بــر دقــت در مصــرف فرآورده هــای طیــور بــه منظــور 
پیشــگیری از بیمــاری آنفلوانــزا تاکیــد کــرد و افــزود: طبــق توصیــه وزارت 
ــه  ــر و تاییدی ــه مه ــی ک ــم مرغ های ــرغ و تخ ــط از م ــد فق ــت بای بهداش
ســازمان دامپزشــکی یــا وزارت جهــاد کشــاورزی دارد اســتفاده شــود و از 

خریــد مــرغ و خــروس از مراکــز زنــده فروشــی خــودداری شــود.

انجام تست سریع کرونا در شهرستان های ساوه و زرندیه

      زنگ خطر کرونای انگلیسی در ساوه و زرندیه به صدا درآمد

آئین افتتاح از دو پروژه عملیاتی اجرایی و سه 
پروژه عمرانی در اورژانس پیش بیمارستانی 

ساوه

همزمــان بــا دهــه فجــر و ســالروز میــاد بــا ســعادت حضــرت 
فاطمــه )س(، آئیــن افتتــاح از دو پــروژه عملیاتــی اجرایی و ســه 
پــروژه عمرانــی در اورژانــس پیــش بیمارســتانی ســاوه بــا حضور 
ــدی  ــر مه ــس کشــور و دکت ــی اورژان ــاون فن ــوری مع ــر ن دکت
ــزار شــد. ــوم پزشــکی ســاوه برگ  مصــری رئیــس دانشــکده عل

اتوماســیون  ســامانه  از   ،۱۳۹۹ مــاه  بهمــن  پانزدهــم  در 
دیســپچ )آســایار( و پایــگاه شــهری شــماره ۵ ســاوه رونمایــی 
ــت حــوادث  ــد مرکــز مدیری و کلنــگ احــداث ســاختمان جدی
همچنیــن  شــد.  زده  ســاوه  پزشــکی  هــای  فوریــت  و 
شــهرک  در  ســاوه   ۴ شــماره  اورژانــس  شــهری  پایــگاه 
ای  جــاده  اورژانــس  ســاز  خیــر  تمــام  پایــگاه  و  علــوی 
شــد. زده  زمیــن  بــه  ســاوه_همدان  آزادراه   ۴۷  کیلومتــر 

در حاشــیه ایــن مراســم،دکتر مصــری در توضیــح ســامانه 
آســایار گفــت: ایــن ســامانه، منجــر بــه افزایــش تــوان عملیاتــی 
اورژانــس در مدیریــت زمــان ، موقعیــت تمــاس گیرنــده و کوتاه 
ــش  ــات پی ــه خدم ــو و ارائ ــه مددج ــیدن ب ــان رس ــردن زم ک
بیمارســتانی میگــردد و ایــن ســامانه در بحــث مدیریــت بحــران 
ــراه دارد.  ــه هم ــده ای را ب ــات ارزن ــاری خدم ــای ام  و داده ه
وی افــزود: هــدف از بهــره بــرداری پایــگاه شــهری شــماره پنــج 
واقــع در حــوزه علمیــه امــام صــادق )ع(، افزایش تــوان عملیاتی 
ــه  ــیدن ب ــان رس ــردن زم ــاه ک ــس ۱۱۵ و کوت ــای اورژان نیروه
 مددجویــان و پوشــش بهینه شــهرک فجر و ســایر نواحی اســت.

ــا حضــور معــاون فنــی اورژانــس  در ادامــه ایــن مراســم کــه ب
ــی از  ــاوه و برخ ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ــور، رئی کش
مســئولین دانشــکده برگــزار شــد، دکتــر نــوری بــه همــراه تیــم 
ارزیــاب اورژانــس کشــور از واحدهــای مرکــز مدیریــت حــوادث 
و فوریــت هــای پزشــکی ســاوه بازدیــد و نظــرات و پیشــنهادات 
ــی هــر چــه بیشــتر سیســتم  ارشــادی خــود را در جهــت تعال
اورژانــس پیــش بیمارســتانی ســاوه بیــان داشــتند. همچنیــن 
ــه  ــگاه هــای شــهری و جــاده ای شهرســتان ســاوه و زرندی پای
ــورد بازرســی و  ــس کشــور م ــم ســازمان اورژان ــز توســط تی نی

ارزیابــی قــرار گرفــت.

پیام های ریاست دانشکده:

ــوم  ــکده عل ــس دانش ــری رئی ــدی مص ــر مه دکت

پیامــی ســالروز والدت  پزشــکی ســاوه طــی 

حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و روز زن و فــرا 

رســیدن دهــه فجــر را تبریــک و تهنیــت گفــت.  

مســئول امــور آزمایشــگاه هــای معاونــت بهداشــتی گفــت: در راســتای گام 
چهــارم مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا )طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی( 

و  هوشــمند  رهگیــری  منظــور  بــه 
هدفمنــد مــوارد تمــاس بیمــاران و 
شناســایی زودرس افــراد مبتــا، انجــام 
تســت ســریع کوویــد ۱۹ از ۲۰ آذر مــاه 
جــاری، در دســتور کار واحد آزمایشــگاه 
گرفــت. قــرار  بهداشــتی   معاونــت 

ــگاه  ــز و پای ــتا در ۱۶ مرک ــن راس در ای
ســامت شــهری، ۱۷ مرکــز روســتایی 
ــز  ــد در مراک ــه، ۳ واح ــاوه و زرندی س
درمانــی خصوصــی ســطح شــهر ســاوه 
حضــور  بــا  چمــران  بیمارســتان  و 
نیروهــای آمــوزش دیــده در قالــب ۳۷ 
تیــم ثابــت دو نفــره، واحــد هــای نمونه 

ــا یــک  ــرای تمامــی افــراد عامــت دار و کســانی کــه ب گیــری ایجــاد و ب
 فــرد مثبــت کرونــا تمــاس داشــته انــد تســت ســریع انجــام مــی گــردد.

ــز  ــیار نی ــم س ــی ۲ تی ــهریان گرام ــی همش ــور راحت ــه منظ ــن ب همچنی

ــیار در  ــم س ــک تی ــی کاوه و ی ــهر صنعت ــاوه و ش ــهر س ــوص ش مخص
ــا  ــراد و ی ــت انجــام تســت در محــل ســکونت اف ــه جه شهرســتان زرندی
ایجــاد گردیــده  ادارات  و  در صنایــع 
ــکان  ــراد ام ــواردی کــه اف اســت و در م
و یــا تمایــل بــه حضــور در مراکــز 
ــد  ــده ندارن ــن ش ــری تعیی ــه گی نمون
از  اشــتغال  یــا  ســکونت  محــل  در 
در  و  انجــام  گیــری  نمونــه  افــراد 
دقیقــه   ۳۰ حداکثــر  زمــان  مــدت 
ــردد . ــی گ ــخص م ــت مش ــخ تس  پاس

مرکــز  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
بــر  عــاوه  نیــز  کرونــا  منتخــب 
افــراد  جهــت   PCR تســت  انجــام 
ــک  ــخیص پزش ــه تش ــت ب دارای عام
ــه روزه  ــز هم ــریع نی ــت س ــز، تس مرک
ــردد. ــی گ ــام م ــب انج ــا ۱۱ ش ــح ت ــل از ۸ صب ــای تعطی ــی روزه  حت

ــه  ــون ۲۱۰۷ تســت گرفت ــا کن ــاه ت ــق آمارهــای موجــود از ۲۰ آذر م طب
شــده و ۱۳۴ مــورد مثبــت اعــام شــده اســت.

زرندیــه  و  ســاوه  مجــاورت  گفــت:  ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  ســخنگوی 
مشــاهده  آنهــا  در  انگلیســی  کرونــای  از  مــواردی  کــه  اســتان هایی  برخــی  بــا 
انگلیســی  کرونــای  شــیوع  خطــر  زنــگ  تــا  اســت  شــده  موجــب  شــده، 
درآیــد بصــدا  کشــور  نقــاط  از  بســیاری  ماننــد  شهرســتان  دو  ایــن   در 

ــیوع  ــواردی از ش ــاهده م ــه مش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی، اظه ــود کریم ــر محم دکت
کرونــای انگلیســی در اســتان های تهــران، البــرز و قزویــن کــه بــا شهرســتان های 
زرندیــه و ســاوه هــم مــرز بــوده و در مجــاورت ایــن دو منطقــه قــرار دارنــد 
دارد. وجــود  شــهروندان  تــردد  از  متاثــر  انگلیســی  کرونــای  شــیوع   احتمــال 

درخواســت  شهرســتان  دو  ایــن  در  ســاکن  شــهروندان  از  کــرد:  تاکیــد  وی 
کرونــای  ویــروس  اجــازه ســرایت  اســتانی  بیــن  تــردد  عــدم  بــا  تــا  می شــود 
کننــد. رعایــت  خصــوص  ایــن  در  را  الزم  پروتکل هــای  و  ندهنــد  را   انگلیســی 

ــه در  ــت زرد و زرندی ــاوه در وضعی ــتان س ــون شهرس ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
وضعیــت آبــی کرونایــی قــرار دارد، افــزود: در روزهــای اخیــر میــزان مراجعــه مبتایــان 
بــه کرونــا در ایــن دو شهرســتان افزایــش یافتــه اســت و چنانچــه پروتکل هــای 
ــارم  ــک چه ــه و وارد پی ــش یافت ــا افزای ــزان ابت ــا می ــود قطع ــت نش ــتی رعای بهداش
ــه  ــبت ب ــدی نس ــک جدی ــر پی ــته ه ــای گذش ــه ه ــق تجرب ــه طب ــد ک ــم ش خواهی
ــد. ــی یاب ــش م ــگان افزای ــان و جانباخت ــار مبتای ــت و آم ــدیدتر اس ــی ش ــک قبل  پی

ــا  ــم کرون ــر عائ ــه گفــت: اگ ــوم پزشــکی ســاوه در ادام ــاون بهداشــتی دانشــکده عل مع
ــک  ــه نزدی ــت ب ــرع وق ــد در اس ــاس بودی ــا در تم ــه کرون ــا ب ــار مبت ــا بیم ــا ب ــد ی داری
ــم  ــه عائ ــود هرگون ــد و در صــورت وج ــه کنی ــگاه ســامت مراجع ــا پای ــز ی ــن مرک تری
ــد. ــه کنی ــه خــود مراجع ــز منتخــب منطق ــه مراک ــد ۱۹ ب  مربوطــه جهــت تســت کووی

تغییــر  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــا  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
کمــک  کار  و  کســب  رونــق  توســعه  و  میــر  و  مــرگ  کاهــش  وضعیــت خطــر، 
و  عروســی  مجالــس  و  مهمانی هــا  در  شــرکت  و  برپایــی  از  افــزود:  کنیــم، 
بهداشــتی  پروتکل هــای  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  بــه  توجــه  بــدون  ترحیــم، 

کنیــم. خــودداری  غیرضــروری  شــهری  بــرون  ســفرهای  از  و  کــرده   خــودداری 
دکتــر کریمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مبتــا شــدن بــه ایــن بیمــاری ننــگ و 
خانــواده  و  خــود  از  نمی شناســد،  جــوان  و  پیــر  کرونــا  افــزود:  نیســت،  عــار 
و  آب  بــا  را  خــود  دســت های  دائمــا  کنیــد.  محافظــت  کرونــا  برابــر  در  خــود 
باشــید. قــدردان کادر درمــان  بهداشــتی  نــکات  رعایــت  بــا  و  بشــویید   صابــون 

ــا در ســطح جامعــه باعــث  ــه کرون ــرد مبتــا ب ــه اینکــه رفــت و آمــد ف ــا اشــاره ب وی ب
انتشــار بیمــاری خواهــد شــد، افــزود: بــرای انجــام کارهــای ضــروری خــارج از منــزل از 
ماســک و دســتکش اســتفاده کنیــد چراکــه عــادی پنــداری و بــی توجهــی بــه وجــود این 
ویــروس موجــب گســترش بیشــتر آن خواهــد شــد. اگــر نتیجــه آزمایــش شــما مثبــت 
اســت یــا دارای عائــم هســتید تــا بهبــود کامــل در منــزل بمانیــد و اگــر بــه ایــن بیماری 
ــد. ــئولیت داری ــراد مس ــه اف ــبت ب ــه نس ــد چراک ــان نکنی ــران پنه ــدید از دیگ ــا ش  مبت

ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه از ابتــای ۹ نفــر و بســتری شــدن ۳ 
ــی  ــور کل ــه ط ــزود: ب ــر داد و اف ــته خب ــاعت گذش ــه در ۲۴ س ــاوه و زرندی ــر در س نف
ــاوه  ــتان س ــر در دو شهرس ــال ۱۳۳۰۵ نف ــه ح ــا ب ــا ت ــاری کرون ــیوع بیم ــدای ش از ابت
 و زرندیــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده و متاســفانه ۳۲۴ نفــر جــان باخته انــد.

ــه از  ــتند ک ــتری هس ــتان بس ــر در بیمارس ــر ۱۸ نف ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن تعــداد ســه نفــر در شــبانه روز گذشــته بســتری شــده اند، گفــت: ۹ نفــر در ســاوه و 
 زرندیــه در شــبانه روز گذشــته بــه صــورت قطعــی از مــوارد مثبــت جدیــد کرونــا هســتند.

کریمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مراجعــه زودهنــگام جهــت تشــخیص و درمــان کرونــا، در 
ــورت  ــزود: در ص ــد، اف ــیاری می کن ــک بس ــوارض آن کم ــش ع ــاری و کاه ــرل بیم کنت
مشــاهده هــر یــک از عائــم کرونــا حتــی عائــم ســرماخوردگی خفیــف، در اســرع وقــت 
ــگان انجــام مــی شــود  ــه بصــورت رای ــا ک ــت پزشــک و انجــام تســت کرون جهــت ویزی
بــه نزدیکتریــن مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری و روســتایی یــا مرکــز منتخــب 

ــا، مراجعــه کنیــد. کرون
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حضور پر رنگ اورژانس ساوه در 
راهپیمایی ۲۲بهمن

پیام تقدیر و تشکر جمعی از بهبود 
یافتگان بیماری کروناویروس در 

شهرستان ساوه

ریاســت  رضایــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
شــهید  درمانــی  مجتمــع  توانمنــد  و  پرتــاش 
ســاوه    شــهریور   ۱۷ شــهدای  و   مــدرس 
ــی  ــر قدم ــرایط حســاس ه ــن ش ــد در ای ــی تردی ب
کــه بــرای تامیــن، حفــظ و ارتقــای ســامت 
ــدار و  ــن بی ــر ذه ــود ب ــی ش ــته م ــه برداش جامع
ــد. ــد ش ــته خواه ــخ نگاش ــدگار تاری ــوس مان  قام

بــر خــود الزم مــی دانیــم از زحمــات خداپســندانه 
شــما مدیــر ســاعی و دلســوز و همچنیــن کادر 
درمانــی و اداری بیمارســتان شــهید مــدرس و 
ــا،  ــا کرون ــارزه ب ــنگر مب ــامت در س ــان س مدافع
چهــره  از  بیمــاری  غبــار  نمــودن  برطــرف  در 
نمائیــم.  تقدیــر  ســاوجی  عزیــز   شــهروندان 
خادمــان  همــه  بــرای  متعــال  خداونــد  از 
ســربلندی  عافیــت،  عــزت،  مــردم،  واقعــی 
نمائیــم.  مــی  مســالت  بخیــری  عاقبــت   و 
همچــون  عظیمــی  هــای  ســرمایه  آرزومندیــم 
ســرافراز  ایرانــی  بــرای  همچنــان  شــما 
وفــادار  و  مهربــان  مــردم  و  متعالــی  و 
باشــید. ابــدی  و  مانــدگار  ســاوه   شهرســتان 

راهکار بازگشت بوها و طعم های خوش به دنیای کرونایی 
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حذف دفترچه بیمه از اول اسفند ماه 
 چــاپ دفترچــه  بیمــه تامیــن اجتماعــی از اول اســفند مــاه متوقــف می شــود.

توســط  افــراد  هویــت  احــراز  اســفندماه  اول  از  دفترچــه  حــذف  بــا 
پزشــک از طریــق کارت ملــی انجــام می شــود، افــرادی کــه کارت ملــی 
هوشــمند برایشــان صــادر نشــده و یــا سنشــان زیــر ۱۸ ســال اســت 
ــند.  ــته باش ــراه داش ــت هم ــراز هوی ــرای اح ــود را ب ــنامه خ ــد شناس  می توانن

دوران ابتـــا بـــه کرونا بـــا تمام عائم و عـــوارض وحشـــتناکش در حوزه 
های تنفســـی، گوارشـــی و ... کـــه بگذرد، تـــازه عائمی بـــروز می کند 
که نشـــان می دهـــد این بیمـــاری نمی خواهـــد به همین ســـادگی ها 
دســـت از ســـر میزبانانش بردارد. مواردی همچون ریزش مـــو و اختاالت 
بویایی و چشـــایی که بســـیاری از مبتایـــان به کرونا حتی پـــس از بهبود 
کامـــل از این بیمـــاری، از آنهـــا رنج می برنـــد. عوارضی کـــه در برخی 
 مـــوارد باعـــث کافه شـــدن فرد و حتی افســـرده شـــدن او می شـــود.
 راهـــکار بازگشـــت بوهـــا و طعم های خـــوش بـــه دنیـــای کرونایی ها

بـــه گزارش وب دا ســـاوه به نقـــل از ایســـنا، دکتر مریم دلشـــادطهرانی 
که بـــر روی اختـــاالت بویایـــی ناشـــی از کرونـــا تحقیق کـــرده، در 
این بـــاره اظهار کـــرد: از بیـــن رفتن بویایـــی و چشـــایی از عائم ابتای 
انســـان به بیماری کرونا ویروس محســـوب شـــده و علـــت آن هم حمله 
 ویروس بـــه اعصاب بویایی بـــوده و در اکثر موارد برگشـــت پذیر اســـت.

وی ادامه داد: اگر فـــردی دچار اختال بویایی شـــود و هیچ عامت دیگری 
از کرونا نداشـــته باشـــد، باید ۱۰ روز در قرنطینه بماند؛ اما الزم نیســـت تا 

زمان برگشـــت بویایی بـــه قرنطینه ادامه 
برگشـــت  موارد  بعضی  در  چـــون  دهد، 
ماه طول می کشـــد،  تـــا چندین  بویایی 
نیســـت. ناقل  دیگـــر  فـــرد  ایـــن   اما 

از دســـت  بر  بیـــان کـــرد: عـــاوه  او 
دادن حـــس بویایـــی و چشـــایی موارد 
دیگـــری کـــه در کرونا دیده می شـــود 
فانتوســـمی و پاروســـومی اســـت که در 
بعضـــی از افـــراد ۸ الـــی ۱۰ هفته بعد 
از بهبـــود آنهـــا از کرونا بروز کـــرده و از 
عوارض پســـاکرونا محســـوب می شـــود 
ولـــی در عیـــن حـــال ابتـــای مجدد 
 محســـوب نشده ولی بســـیار شایع است.

دکتـــر دلشـــادطهرانی در توضیـــح فانتوســـمی گفـــت: فانتوســـمی یا 
توهـــم بویایی زمانی اســـت که فـــرد بوهایـــی را استشـــمام می کند که 
افـــراد دیگـــر آن را متوجه نمی شـــوند و اصـــا وجود خارجـــی ندارند. 
مثل بـــوی ســـیگار در جایی که کســـی ســـیگار نمی کشـــد یـــا بوی 
مـــداوم گندیدگی، خـــاک ســـوختگی، بـــوی ســـیر و گاز آمونیاک که 
 ایـــن بوهـــا و طعم ها واقعـــی نبوده ولـــی بســـیار آزاردهنده هســـتند.

وی در توضیـــح پاروســـومی یـــا بویایی پریشـــی نیز گفت: در پارســـومی 
افـــراد، بوهـــا و مزه هـــا را به اشـــتباه متوجه می شـــوند، مثـــا بعضی 
از غذاهـــای خوشـــمزه از نظرشـــان مـــزه لجـــن می دهـــد کـــه این 
مســـئله در افـــراد مختلـــف متفاوت اســـت. بـــه عنوان مثال گوشـــت، 
مـــرغ، تخم مـــرغ، پنیـــر، خیـــار، موز، پیـــاز و قهـــوه بـــرای آنها طعم 
 تعفـــن و بـــوی گنـــد و عـــرق می دهـــد و بســـیار آزاردهنده اســـت.

دلشـــادطهرانی ادامـــه داد: به دنبال فانتوســـمی و پاروســـومی، مبتایان 
دچار اضطراب و افســـردگی و پرخاشـــگری می شـــوند و چـــون اطرافیان 
آنهـــا را درک نمی کنند، تحمل این شـــرایط برایشـــان بســـیار دشـــوار 
اســـت. خیلـــی از این افـــراد چـــون نمی تواننـــد بســـیاری از غذاها را 

بخورنـــد دچـــار ســـوء تغذیه و کاهـــش وزن می شـــوند. معمـــوال برای 
 ایـــن افراد تحمـــل غذاهـــای ســـرد راحت تـــر از غذاهای گرم اســـت.

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در اکثر مـــوارد عصـــب بویایی خـــودش را 
ترمیـــم می کنـــد و این اختـــاالت برگشـــت پذیر هســـتند، تصریح کرد: 
در بعضـــی افـــراد چنـــد روز و در برخی چنـــد هفتـــه و در بعضی دیگر 
 چندیـــن ماه ممکن اســـت طـــول بکشـــد تا مشـــکل برطرف شـــود.

این پزشـــک کـــه در حوزه اختـــاالت بویایی و چشـــایی ناشـــی از ابتا 
بـــه کروناویـــروس تحقیق کـــرده بـــه راه هـــای درمانی ایـــن عارضه 
اشـــاره کـــرد و بهتریـــن راه را فیزیوتراپـــی بویایـــی دانســـت و افزود: 
در ایـــن روش بایـــد چنـــد رایحه بـــه صـــورت روزانه توســـط فرد بو 
شـــوند. روزی دو بـــار و هـــر بار به مـــدت ۲۰ الـــی ۳۰ ثانیـــه و بین 
 بو کـــردن هـــر کـــدام از ایـــن رایحه هـــا ۲۰ ثانیـــه فاصلـــه بدهیم.

وی، چهار رایحه شـــایع و مناســـب برای ایـــن فیزیوتراپـــی را رایحه لیمو، 
اکالیپتـــوس، گل محمدی، گل رز یـــا گاب و میخک بیان کـــرد و افزود: 
افـــراد می توانند اســـانس ایـــن رایحه را تهیه کـــرده و هـــر روز بو کنند. 
ایـــن کار بایـــد روزانـــه انجام شـــده و 
عطر،  کردن  بو  باشـــد.  داشـــته  استمرار 
 ادکلـــن و دارچیـــن هـــم موثر اســـت.

او بـــه راه های درمانی دیگری نیز اشـــاره 
کرد و گفت: شستشـــوی بینی با وســـایل 
مخصـــوص از جمله راهکارهـــای درمانی 
به صورت  بایـــد  بویایی اســـت که  حس 
روزانه انجام شود. اســـتفاده از دهان شویه 
و نیـــز اســـتعمال پماد ویتامیـــن A در 
کنـــار بینـــی نیز بســـیار موثر اســـت. 
در مقـــاالت اخیر ذکر شـــده اســـت که 
  B مصـــرف روزانه زینک و  امـــگا ۳ و نیز
 کمپلکـــس هم می تواند تاثیرگذار باشـــد.

دلشـــادطهرانی در ادامه، اســـتفاده از اســـپری های بینی حـــاوی کورتون 
مثـــل نازونکـــس یا فلوتیـــکازون را نیز توصیـــه کرد و گفت: اســـتفاده از 
اســـپری اکســـی متازولیـــن نیز موثر اســـت، امـــا باید دقت داشـــت که 
مصرف این اســـپری هـــا حتما تحـــت نظر پزشـــک صورت گیـــرد. در 
 برخـــی موارد مصـــرف کورتون خوراکی یـــا تزریقی هم موثر بوده اســـت.

وی رعایت بهداشـــت دهـــان و دنـــدان را اکیـــدا توصیه کـــرد و افزود: 
خمیردندان هـــای دارچینـــی در برخـــی مـــوارد موثر بوده اســـت و افراد 
می توانند با مســـواک نرم و خمیردندان دارچینی روی زبانشـــان را مسواک 
کنند. آب نبات های ســـرد بـــدون قند با طعـــم لیمو، نعنـــا و اکالیپتوس 
نیز تاثیرگذار اســـت و مصرف ســـیگار و قلیان و مواد مخـــدر می تواند این 
عائم را تشـــدید کند و در آخر مهمترین کار این اســـت کـــه فرد امیدوار 
به بهبود و برگشـــت پذیری حس بویایی و چشـــایی باشـــد و این کارها را 

هر روز و بـــه صورت مســـتمر انجام دهد.


