
1

گاهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه - مرداد و شهریور 1399

موج سوم کرونا در راه خواهد بود....
اگر رعایت نکنیم!

وضعیت ابتال به ویروس کرونا در سطح شهرستان ساوه و زرندیه از زبان دکتر مصری
رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه

1- از زمــان انتصــاب شــما بــه عنــوان رئیــس 
چــه  ســاوه،  پزشــکی  علــوم  دانشــکده 
از  پیشــگیری  و  کنتــرل  در خصــوص  اقداماتــی 
بیمــاری کرونــا ویــروس انجــام شــده اســت؟

مهــم تریــن اقدامــات عاجــل، شــامل هماهنــگ ســازی 
نیــز  و  درمــان  بهداشــتی،  مدیریتــی،  هــای  حــوزه 
تشــکیل قــرارگاه مشــترک زیســتی در شــهر ســاوه، در 
یــک مــکان مشــخص زیــر نظــر دانشــکده مــی باشــد.

همچنیــن باتوجــه بــه پیــک ابتــا و افزایــش بیمــاران بدحــال 
در نیمــه دوم اســفند و نیمــه اول فروردیــن، بــه محــض ورود 
ــه  ــا ب ــژه )ICU( کرون ــه بخــش مراقبــت هــای وی ــب ب اینجان

تعــداد 15 تــا 18 تخــت دایــر شــد. نقاهتــگاه بــا ظرفیــت 
150 تخــت مــردان و 50 تخــت زنــان دایــر شــد کــه بعــد 
از یــک نســبت بــه ارجــاع بیمــاران خوشــحال انجام شــد و 
ایــن ســبب شــد کــه کادر درمانــی و پرســتاری نســبت بــه 
بیمــاران بدحــال فرصــت بیشــتری بــرای مراقبــت داشــته 
ــا  ــدد ب ــت بهداشــت جلســات متع ــت اهمی ــه عل ــد. ب باش
مدیــران و کارشناســان بهداشــت و هماهنگــی بیشــتر 
ــه  ــه اول، ســپس مرحل ــز غربالگــری مرحل ــا و نی ــن آنه بی
ــت  ــک ) تس ــا پاراکلینی ــد ب ــورت هدفمن ــوم بص دوم و س
PCR( انجــام شــد کــه اهمیــت اصلــی غربالگــری و تــدارک 

تجهیــزات و امکانــات در بخــش ICU  رونــد بیمــاری 
ــرل  ــد کنت ــپس در ح ــی و س ــاوه نزول ــهر س ــا در ش کرون

ــد. ــبب ش ــاری را س ــه اول بیم ــاری در مرحل ــاری بیم بیم

چــه  بــا  دانشــکده  مســیر،  ایــن  در   -2
چالــش هــا و مســائلی رو بــه رو بــوده اســت؟

 تاســیس و ایجــاد آزمایشــگاه Rt-PCR در شــهر ســاوه 
در  و    19 کویــد  ویــروس  مولکولــی  تشــخیص  جهــت 
ــه بخــش خصوصــی  ــام تســت PCR  ب ــازه انج ــار آن، اج کن
جهــت غربالگــری VIP ادارات و کارکنــان مراکــز خــاص 
زیــادی  تعــداد  گیــری  نمونــه  و  غربالگــری  همزمــان 
ــد. ــوارد بســتری ش ــش م ــه کاه ــایانی ب ــرپایی کمــک ش س

بــه  و  امــدادی  جهــادی،  هــای  گــروه  شــایان  کمــک 
ــث  ــری باع ــه اول غربالگ ــپاه در مرحل ــیج و س ــوص بس خص
ــد. ــهر ش ــن ش ــرای ای ــری ب ــای غربالگ ــاخص ه ــش ش افزای

داوطلــب  و گــروه هــای  بــا شــهرداری  کاری  جلســات 
افزایــش  و  شــهر  هدفمنــد  ضدعفونــی  جهــادی، 
حجــم و نوبــت تکــرار آن کمــک خوبــی بــه کاهــش 
گردیــد. ســبب  را  شــهر  ســطح  در  عفونــی  بــار 

ــتی  ــامت و بهداش ــع س ــز جام ــه مراک ــوری ب ــه حض مراجع
کادر  روحیــه  تقویــت  باعــث  شــهر  درمانــی  مراکــز  و 
شــد. مضاعــف  تــاش  باعــث  درمانــی  و  بهداشــتی 

بســیار  مســیر  ایــن  در  مــا  هــای  چالــش 

از: عبارتنــد  جملــه  آن  از  کــه  بودنــد 
کاهــش تعــداد تخــت هــای بیمارســتانی و نیــز تخــت 
ــداد بیمارســتان  ــودن تع ــن محــدود ب ــژه و همچنی ــای وی ه
ــود. ــی ب ــش اساس ــک چال ــکده ی ــه دانش ــته ب ــی وابس دولت

زیــر ســاخت فضــای فیزیکــی مراکــز جامــع بهداشــتی 
ســاوه و کمبــود نیــروی انســانی بــه نســبت جمعیــت 
بــود. دیگــر  مزمــن  چالــش  یــک  ســاوه  شــهر 

باعــث  بیمــاری  شــدن  مزمــن  و  شــدن  فرسایشــی 
شــد. درمــان  و  بهداشــت  پرســنل  خســتگی 

تنفســی  حمایــت  و  اداره  پیشــرفته  تجهیــزات  کمبــود 
مکانیکــی و نیــز اقــام بهداشــتی از نقطــه ضعــف کــه مشــابه 

ســایر ســایر نقــاط کشــور باعــث بــروز مشــکات مــی شــد.
تــا مدتــی مدیریــت شــهری نمــی توانســت فرآینــد مشــخصی 
ــن  ــک و ... تبیی ــد ماس ــتی مانن ــام بهداش ــه اق ــرای عرض ب
کنــد تــا اینکــه بــا دادن تنخــواه مناســب بــه مرکــز مشــخص 
شــده در قــرارگاه زیســتی شــهر توســط دانشــکده بــه ســرعت 
اقــام بهداشــتی در اختیــار عمــوم مــردم قــرار گرفــت.

شــدید بــودن شــدت ابتــا و بیمــاران بدحــال و شــدت بحران 
ســبب شــد حتی اجــرای برنامــه اســتراتژیک کنتــرل کرونا در 
دانشــکده از آهنــگ و شــتاب اجمالــی کمتــری برخوردار شــد.

و  کســب  اکثــر  بازگشــایی  بــه  توجــه  3-بــا 
ــده  ــه آین ــا و ... چ ــافرت ه ــش مس ــا،  افزای کاره
ای بــرای وضعیــت کرونــا ویــروس در کشــور و 
ــد؟ ــی کنی ــی م ــش بین ــاوه پی ــتان س در شهرس

ــتی را  ــای بهداش ــکل ه ــه پروت ــی ک ــایی های ــا بازگش قطع
ــتفاده از  ــی و اس ــذاری اجتماع ــه گ ــد و فاصل ــت نکنن رعای
ــر  ــه همــراه نداشــته باشــد وضعیــت را وخیــم ت ماســک را ب
ــا توجــه بــه اینکــه اکثــرا تمــام بازگشــایی  خواهــد کــرد و ب
هــا صــورت گرفتــه تنهــا راه بهبــود شــرایط فعلــی اگاه 
بــودن مردم،رعایــت تمــام مــوارد فاصلــه گــذاری شستشــوی 
در  خصوصــا  جامعــه  در  ماســک  از  اســتفاده  و  دســت 

ــت. ــت اس ــر جمعی ــای پ ــکان ه ــور در م ــمات و حض مراس
داریــد؟ مــردم  بــه  هایــی  توصیــه  چــه   -4

ــا هنــوز هســت و تمــام  ــد بداننــد کــه کرون ــز بای مــردم عزی
ــور  ــگیری و حض ــتی و پیش ــن بهداش ــت موازی ــده و رعای نش
کــم در  جمعیــت عمومــی و انبــوه تــا زمــان ســاخت واکســن 
ــواده هــا  ــا دارو تنهــا راه ممکــن اســت بایــد همچنــان خان ی
ــت  ــوارد را رعای ــه م ــا را داشــته و هم ــه کرون ــردم دغدغ و م
کننــد و از طرفــی زندگــی کاری و اقتصــادی روز مــره 
ــا زندگــی کنیــم. ــا کرون ــی  ب ــه عبارت ــا ب ــد ی ــز ادامــه یاب نی

5-در ایــن مســیر با چه چالــش هایی رو بــه رو بودید؟
تداخــل کار قــرارگاه زیســتی شــهر بــا عملکــرد دانشــکده 
و جلســات زیــاد و بــی خاصیــت در قــرارگاه زیســتی 
خواســتن امارهــای متعــدد توســط ســازمان هــای مختلــف

اقدامــات متنــوع و توجــه همــگان بــه دانشــگاه هــا در ایــن 
شــرایط خــود یــک چالش اســت بــدون اینکــه بداننــد اصل 
قضیــه وظیفــه شناســی ســازمانها و نهادهای مختلف اســت

بــرای  شــما  پیشــنهاد  و  مســیر  ایــن  6-از 
چیســت؟ بحــران  مدیــرت  تقویــت 

کنتــرل  بــه  نظارتــی  بخــش  ســاماندهی 
آن  رعایــت  و  بهداشــتی  هــای  دســتورالعمل 
آیــد. نمــی  بــر  دانشــکده  عهــده  از  تنهایــی  بــه 

و  آزمــون  عنــوان  بــه  رو  پیــش  ســناریوهای  بایــد 
و  مســلح  نیروهــای  توســط  بیولــوژی  هــای  مانــور 
شــود. برگــزار  بیشــتر  عامــل  غیــر  پدافنــد  ســازمان 

چیســت؟ دوران  ایــن  در  شــما  تجربیــات   -7
ــی و  ــرای هماهنگ ــوان ب ــاق و ج ــای خ ــتفاده از نیروه اس
ــس بیمارســتانی  ــش بیمارســتانی و پ ــا پی ــش ســازه ه چین
ــده  ــوزش دی ــادی آم ــدادی و جه اســتفاده از گــروه هــای ام
برنامه عمل هماهنگ و منســجم توســط نیروهای اقدام کننده

عوامــل  بــا  صحبــت  و  عمــل  میــدان  در  حضــور 
شــود. مــی  امــور  تســریع  باعــث  اجرایــی 
ســالم زندگــی  ســبک  هــای  آمــوزش 

ســامت  و  روان  بهداشــت  هــای  آمــوزش 
بومــی  غنــی  فرهنــگ  از  اســتفاده  نیــز  و  معنــوی 
همدلــی و  وحــدت  امکانــات   بســیج  در  ایرانــی 

 را جهــت غلبــه بــر مشــکات را فراهــم مــی کنــد. اســتفاده 
از برنامــه توســعه دانشــگاه اثــر بخــش در پاســخگویی 
ــان در  ــامت و درم ــت س ــتفاده از .... مراقب ــی و اس اجتماع
توســعه اخــاق و معنویــت اســامی در جامعــه افــراد را 
ــد. ــی کن ــری م ــئولیت پذی ــری و مس ــت ایثارگ ــاده خدم آم

کرونا، مدرسه و دغدغه والدین 
گفت و گو  با دکتر عزیزی، معاونت بهداشتی دانشکده 

علوم پزشکی ساوه و توصیه های بهداشتی

افتتاح مرکز تحقیقات شهید رهنمون
و  اجتماعــی  ســامت  تحقیقــات  مرکــز  ســاختمان 
ــون  ــهید رهنم ــازی ش ــوزش مج ــوزی و آم ــارت آم مه
ــاح شــد ــه شهرســتان ســاوه افتت ــام جمع ــا حضــور ام ب

افتتاح بخش ICU بیماران کرونایی
مدیریت بهتر بیماران کروتایی با بخش مراقبت های ویژه 

18 تخت خوابی

معارفــه  و  تودیــع  مراســم هــای  برگــزاری 
ــابداری  ــی و حس ــور مال ــت ام ــت مدیری سرپرس
سرپرســت  و  ســاوه  پزشــکی  دانشــکده 
زرندیــه درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 

حضور نماینده مجلس ساوه و زرندیه در جلسه 
هیئت رئیسه

 

اقدامات بهداشت حرفه ای در ایام کرونا
ارجاه پرونده 10 متخلف در رعایت نکردن پروتکل های 

بهداشتی به مراجع غذایی

نیکوکاری به وقت کرونا
همکاری بسیج جامعه پزشکی با واحد دهان و دندان

اخبار پلمپ در سطح شهرستان
در  تخصصــی  مطــب  یــک  و  نانوایــی  ســه 
زرندیــه در  نانوایــی   8 ســاوه،  شهرســتان 

 بــه دلیــل عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
ــدند. ــپ ش ــط پلم ــت محی ــان بهداش ــط کارشناس توس
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ــح  ــت صحی ــر رعای ــوم پزشــکی ســاوه ب ــاون بهداشــتی دانشــکده عل مع
ــاری  ــرل بیم ــگیری و کنت ــر پیش ــی ب ــده مبن ــام ش ــتورالعمل اع دس
ــه بازگشــایی مــدارس تاکیــد کــرد. ــروس در صــورت تصمیــم ب ــا وی  کرون

نعمت الــه عزیــزی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: دانــش آمــوزان 
از  می تواننــد  بهداشــتی  هــای  پروتــکل  رعایــت  عــدم  در صــورت 
و  خــود  منــازل  و  جامعــه  در  عفونــت  گســترش  اصلــی  عوامــل 
ــب دارای  ــه اغل ــند ک ــالمندی باش ــراد س ــن و اف ــه والدی ــال آن ب انتق
معــرض  در  را  آنــان  بالقــوه  کــه  هســتند  زمینــه ای  بیماری هــای 
 ابتــا بــه انــواع پــر عارضــه بیمــاری کوویــد 19 قــرار می دهــد.

ــا  ــاری کرون ــرل بیم ــت و کنت ــوه مراقب ــی نح ــی و کیف ــی کم وی، بررس
ــط مدرســه و ارتقــای برنامــه  در محی
از طریــق تعییــن وضعیــت موجــود و  
شناســایی مشــکات و ارائــه مداخات 
و راهکارهــا را هــدف از پایــش اجــرای 
کنتــرل  و  مراقبــت  دســتورالعمل 
ــدارس  ــروس در م ــا وی ــاری کرون بیم
دانش آمــوزان،  افــزود:  و  دانســت 
ــه  ــان مدرس ــایر کارکن ــن و س معلمی
اعــم از خدمــه، ســریدار، راننــدگان 
ــش  ــای دان ــز اولی ــرویس و ... و نی س
ــرای  ــش اج ــدف پای ــروه ه ــوزان گ آم
کنتــرل  و  مراقبــت  دســتورالعمل 
ــتند. ــدارس هس ــا در م ــاری کرون  بیم

ایــن  مفــاد  از  بخشــی  بــه  وی 
دســتورالعمل اشــاره کــرد و افــزود: در صــورت بازگشــایی مــدارس 
ــود و  ــت موج ــک لیس ــاس چ ــر اس ــت ب ــف اس ــه موظ ــر مدرس مدی
ــوم  ــتی عل ــت بهداش ــوی معاون ــده از س ــخص ش ــدی مش ــواالت کلی س
احــراز شــرایط  ارزیابــی و در صــورت  را  پزشــکی شــرایط مدرســه 
ــد. ــدام کن ــه اق ــایی مدرس ــت بازگش ــه درخواس ــبت ب ــایی، نس  بازگش

ایــن مقــام مســئول در دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه ادامــه داد: پــس 
ــان  ــرای اطمین ــای دوره ای ب ــت ارزیابی ه ــه الزم اس ــایی مدرس از بازگش
از حفــظ شــرایط مطلــوب، هــر دو هفتــه یکبــار مطابــق چــک 
ــامت  ــع س ــات جام ــز خدم ــط مرک ــش توس ــود. پای ــام ش ــت انج لیس
ــش  ــی شــود و پای ــی انجــام م ــه صــورت تصادف ــدارس ب از 10 درصــد م
ــور  ــا حض ــی و ب ــورت تیم ــه ص ــتان ب ــت شهرس ــز بهداش ــتاد مرک س
ــی  ــات نظارت ــه اقدام ــتان از جمل ــرورش شهرس ــوزش و پ ــان آم کارشناس
ــوم پزشــکی  ــت بهداشــتی دانشــکده عل ــن نظــارت معاون اســت. همچنی
 بــر پایــش مرکــز بهداشــت شهرســتان از مــدارس از اولویت هاســت.

ــی در کاس هــای  ــه گــذاری اجتماع ــرح فاصل ــح ط ــرای صحی ــه اج وی ب
درس اشــاره کــرد و افــزود: حداکثــر حضــور افــراد در کاس هــا بــا 

ــک ســاعت  ــر ی ــدت حداکث ــه م ــه ب ــر فاصل ــک مت ــل ی ــاب حداق احتس
در هــر جلســه باشــد. همچنیــن بازگشــایی مــدارس منــوط بــه شــروطی 
ــوزان  ــا دانش آم ــاس ب ــه در تم ــطوحی ک ــام س ــی تم ــه ضدعفون از جمل
امــکان  ضدعفونــی،  محلول هــای  و  مایــع  صابــون  تأمیــن  اســت، 
فاصله گــذاری مناســب بــرای صندلی هــا در کاس هــا و ســالن های 
ــت  ــت رعای ــوزان در جه ــان و دانش آم ــه معلم ــانی ب ــدارس، اطاع رس م
ــوزان،  ــت ســامت دانش آم ــت دوره ای وضعی پروتکل هــای بهداشــتی و ثب
اســت. غربالگــری  امکانــات  از  اســتفاده  بــا  کارکنــان  و   معلمــان 

وی رعایــت اصــول پایــه، غربالگــری و بیماریابــی، رعایــت بهداشــت فــردی 
و بهداشــت محیــط، آمــوزش ســامت فــردی و عمومــی، تعطیلــی 
ــرل  ــوزان، کنت ــه ای دانش آم ــای تغذی پایگاه ه
ســرویس های ایــاب و ذهــاب مــدارس از 
لحــاظ بهداشــتی و ... را از جملــه مــورد ذکــر 
 شــده در ایــن دســتورالعمل اعــام کــرد.

علــوم  دانشــکده  بهداشــتی  معــاون 
پزشــکی ســاوه بــه قــرار دادن صندلــی، 
... دانــش آمــوز و  نیمکــت، کامپیوتــر و 
ــل  ــن حداق ــل الزم و ایم ــر آن در فواص نظای
یــک متــر بــا فاصلــه طولــی و عرضــی 
از هــم اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده از 
معلمیــن  دانش آمــوزان،  توســط  ماســک 
در  حضــور  زمــان  مــدت  در  کارکنــان  و 
تمامــی  انجــام  ممنوعیــت  مدرســه، 
ــورد  ــی و پربرخ ــی جمع ــای ورزش فعالیت ه
کار،  اتــاق  در  کارکنــان  تجمــع  از  جلوگیــری  ثانــوی،  اطــاع  تــا 
 آبدارخانــه، اتــاق کپــی و ... از جملــه مفــاد ایــن شــیوه نامه اســت.

ــل  ــرویس های حمل ونق ــب در س ــذاری مناس ــه گ ــت فاصل ــر رعای وی ب
ــر اســاس دســتورالعمل اباغــی تاکیــد کــرد و گفــت: درصــورت امــکان  ب
ــرای  ــخصی ب ــای ش ــذف و از خودروه ــاب ح ــاب و ذه ــرویس های ای س
جابجایــی دانــش آمــوزان اســتفاده شــود. در صــورت فعــال بودن ســرویس 
ایــاب و ذهــاب، کارکنــان و دانش آموزان در خودرو ســواری بدون احتســاب 
ــا  ــوس ب ــوس و اتوب ــی ب ــند. در ون، مین ــر باش ــه نف ــر س ــده حداکث رانن
ــر 50  ــرب دری انجــام شــود و حداکث ــه صــورت ض ــان سرنشــین ب چیدم
 درصــد ظرفیــت بــرای جابجایــی کارکنــان و دانش آمــوزان اســتفاده شــود. 
عزیــزی بــر اســتفاده از موانــع فیزیکــی بــرای کاهــش مواجهــات 
و گفــت: هرگونــه  تاکیــد کــرد  نیــز  پرمراجعــه  بخــش  کارکنــان 
قبیــل  از  برنامه هــا  فــوق  و  صبحــگاه  مراســم  ازدحــام  و  تجمــع 
ســایر  و  جشــنواره ها  گردهمایی هــا،  مســابقات،  اردوهــا، 
رویدادهایــی کــه موجــب تجمــع و ازدحــام می شــود، لغــو شــود

کرونا، مدرسه و دغدغه والدین افتتاح ساختمان مرکز تحقیقات 
سالمت اجتماعی و مهارت آموزی 
و آموزش مجازی حرفه ای شهید 

رهنمون

ــی  ــامت اجتماع ــات س ــز تحقیق ــاختمان مرک س
ــه ای  ــازی حرف ــوزش مج ــوزی و آم ــارت آم و مه
شــهید رهنمــون از شــهدای مدافع ســامت دوران 
ــاوه،  ــه س ــام جمع ــور ام ــا حض ــدس ب ــاع مق دف
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی، مدیــران ســتادی 
ــد. ــاح ش ــگاران افتت ــی از خبرن ــکده و جمع  دانش

ایــن مرکــز تحقیقــات بــا محوریــت عوامــل 
اجتماعــی موثــر بــر ســامت مصمــم اســت 
تــا بــا شــناخت عوامــل اجتماعــی موثــر بــر 
توانمندی هــای  از  اســتفاده  بــا  ســامت، 
علمــی و عملــی موجــود، از طریــق هدایــت، 
حمایــت و طراحــی و اجــرای پژوهــش هــای 
کاربــردی بــا خلــق و ترجمــان دانــش مــورد 
ــن،  ــد نقــش خــود را در راســتای تامی ــاز، بتوان نی
حفــظ و ارتقــای ســامت جامعــه ایفــا کنــد.

بازدید رئیس مرکز مدیریت بیماری 
های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی و 

درمانی ساوه

ــت  ــز مدیری ــس مرک ــا رئی ــدی گوی ــد مه ــر محم دکت
بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت بــه همــراه 
دکتــر مصــری رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی 
از  درمانــی  و  بهداشــتی  توســعه،  معاونــان  ســاوه، 
و  بیســت  در  ســاوه  درمانــی  و  بهداشــتی  مراکــز 
ــرد  ــد و عملک ــاری بازدی ــال ج ــاه س ــرداد م ــتم م هش
جریــان  در  و  بررســی  نزدیــک  از  را  مراکــز  ایــن 
ــام  ــی و انج ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــد ارائ رون
 امــور بیمــاران مبتــا بــه کرونــا قــرار گرفتنــد.

ــر وزارت  ــای واگی ــاری ه ــت بیم ــز مدیری ــس مرک رئی
بهداشــت طــی ایــن بازدیــد، غربالگــری را از مهمتریــن 
فاکتورهــا در راســتای تشــخیص و کنتــرل ســریع 
ــال  ــی فع ــت: بیماریاب ــت و گف ــا دانس ــاری کرون بیم
توســط مراکــز جامــع ســامت، برجســته تریــن عامــل 
ــه کروناســت . ــا ب ــاران مبت ــان بیم  در کاهــش و درم

بیمــاران  بســتری  هــای  بخــش  از  وی  ادامــه،  در 
مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان شــهید مــدرس 
شــهید  مهمانشــهر  در  حضــور  بــا  و  بازدیــد 
ناصــری از نقاهتــگاه ایــن اردوگاه بازدیــد نمودنــد.

مدیریت بهتر بیماران کرونایی ساوه با افتتاح ICU بیماران تنفسی بیمارستان مدرس
کــه  ســاوه  شهرســتان  بــه  مرکــزی  اســتاندار  ســفر  جریــان  در 
بــا  گرفــت،  صــورت  دولــت  هفتــه  گرامیداشــت  مناســبت  بــه 
ســاوه،  شهرســتانی  و  اســتانی  مســئولین  از  جمعــی  حضــور 
بیمــاری هــای تنفســی  اورژانــس و مراقبــت هــای ویــژه  بخــش 
ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــد و ب ــاح ش ــدرس افتت ــهید م ــتان ش  بیمارس

دکتــر مصــری رئیــس علــوم پزشــکی ســاوه در 16 شــهریورماه، در 
ــاژ،  ــس و تری ــش اورژان ــت: بخ ــش گف ــن بخ ــاح ای ــن افتت ــیه آئی حاش
ــدرس،  ــتان م ــژه بیمارس ــای وی ــت ه ــش مراقب ــی و بخ ــه تنفس ایزول
ــده و  ــاخته ش ــر س ــاحت 355 مت ــه مس ــی ب ــه در زمین ــا، ک ــژه کرون وی
دارای 18 تخــت اســت و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 6 میلیــارد ریــال بــرای 
عملیــات عمرانــی و اعتبــاری بالــغ بــر 60 میلیــارد ریــال جهــت تامیــن 
ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــاح و ب ــده، افتت ــاد ش ــکی، ایج ــزات پزش  تجهی

وی افــزود: بــا راه انــدازی ایــن بخــش کــه ظرفیــت آن تــا 23 تخــت قابــل 
ارتقــا اســت، امیــد اســت بتوانیــم نیازهــای فصــول پاییــز و زمســتان در 
ــن بخــش  ــم و ای ــت کنی ــی را مدیری ــرش بیمــاران کرونای ــا پذی رابطــه ب
بتوانــد بــار بــر دوش بیمارســتان چمــران را در ایــن خصــوص کاهش دهد.
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حضور نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای 
اسالمی در جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه و مهمانشهر 

شهید ناصری
در دوم شــهریور مــاه 1399 حجــت االســام والمســلمین 
و  ســاوه  هــای  شهرســتان  مــردم  نماینــده  ســبزی 
اســامی در جلســه هیئــت  زرندیــه در مجلــس شــورای 
یافــت. ســاوه حضــور  پزشــکی  علــوم  دانشــکده   رئیســه 

ــا حضــور دکتــر مهــدی مصــری رئیــس  در ایــن جلســه کــه ب
ــان و مدیــران دانشــکده  دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، معاون
هــای  حــوزه  در  موجــود  مشــکات  و  شــد،موانع  برگــزار 
ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــکده م ــف دانش  مختل

حجــت االســام ســبزی ضمــن تبریــک روز پزشــک و بــا عنایت 
بــه مســائل موجــود در ایــن ســازمان، مســاعدت و همــکاری بــا 
ایــن حــوزه و همچنیــن پیگیــری مشــکات بهداشــت و درمــان 
در ســطح وزارت و دولــت را در دســتور کار خــود قــرار داد.

در ادامــه، نماینــده مــردم شهرســتان هــای ســاوه و زرندیــه در 
مجلــس شــورای اســامی به همــراه دکتــر مهدی مصــری رئیس 
دانشــکده علــوم پزشــکی و هیئــت همــراه در مهمانشــهر شــهید 
ناصــری حضــور و بــه بررســی مشــکات بهداشــتی و درمانی این 
مهمانشــهر پرداختنــد همچنیــن در خصــوص حــل ایــن مســائل 
ــد. ــیده ش ــدات الزم اندیش ــزی و تمهی ــه ری ــکات برنام و مش

حضور امام جمعه شهرستان ساوه در بیمارستان شهید مدرس و چمران
ســاوه  امــام جمعــه شهرســتان  والمســلمین حســینی  االســام  ســالجاری، حجــت  مــاه  مــرداد  نوزدهــم  در   
بــه همــراه دکتــر مهــدی مصــری رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی در بیمارســتان شــهید مــدرس و چمــران 
گفتنــد. تهنیــت  و  تبریــک  درمــان  کادر  بــه  را  غدیــر  ســعید  عیــد  شــیرینی  و  گل  اهــدای  بــا  و  حاضــر 

دکتــر مهــدی مصــری رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه طــی پیــام هــای جداگانــه ای روز 
ایــن  بــه زحمتکشــان  را  بهــورز  جهــاد دانشــگاهی، خبرنــگار، پزشــک، کارمنــد، داروســاز و روز 
تبریــک گفــت. علــوم پزشــکی ســاوه  دانشــکده  پرتــاش  و  پرســنل خــدوم  ویــژه  بــه  عرصــه 

پیام تبریک

جلسه تودیع و معارفه سرپرست 
مدیریت امور مالی و حسابداری 

دانشکده علوم پزشکی ساوه

و  دانشــکده  رئیــس  مصــری  مهــدی  دکتــر  حضــور  بــا 
دکتــر محمــد قربانلــی معــاون توســعه جلســه تودیــع و 
حســابداری  و  مالــی  امــور  مدیریــت  سرپرســت  معارفــه 
پنجــم  و  بیســت  در  ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده 
 مردادمــاه 1399 در دفتــر معاونــت توســعه برگــزار شــد.

در ایــن جلســه از زحمــات خانــم رضایــی مدیــر اســبق تقدیــر 
و تشــکر و اقــای علــی اســماعیلی بــه عنــوان سرپرســت جدیــد 
ــد ــی ش ــکده معرف ــابداری دانش ــی و حس ــور مال ــت ام مدیری

از ســوی دکتــر مهــدی مصــری   طــی حکمــی  ادامــه  در 

»علــی  ســاوه،  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  رئیــس 
ــی و  ــع مال ــت مناب ــت مدیری ــمت سرپرس ــه س ــماعیلی« ب اس
ــد. ــوب ش ــاوه منص ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــابداری دانش حس

جلسه تودیع و معارفه سرپرست 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

زرندیه

ــاه ســالجاری جلســه  صبــح  نوزدهــم شــهریور م
ــت و  ــبکه بهداش ــت ش ــه سرپرس ــع و معارف تودی
درمــان زرندیــه بــا حضــور دکتــر فدایــی فرمانــدار 
مصــری  مهــدی  دکتــر  زرندیــه،  شهرســتان 
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه و برخــی 
از مســئولین دانشــکده و شهرســتان در ســالن 
ــات  ــد و از زحم ــزار ش ــداری برگ ــات فرمان جلس
ــه  ــکر ب ــر و تش ــرخیل تقدی ــر س ــغ دکت ــی دری ب
عمــل آمــد و دکتــر اســدپور بــه عنــوان سرپرســت 
شــبکه بهداشــت و درمــان زرندیــه منصــوب شــد.
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نیکوکاری به وقت کرونا/ ارائه خدمات دندانپزشکی توسط دانشکده علوم پزشکی ساوه به مناطق کم برخوردار و کودکان کم بضاعت
ــا همــکاری واحــد بهداشــت دهــان و دنــدان  بــه همــت بســیج جامعــه پزشــکی و ب
معاونــت بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، در بیســت و ششــم مــرداد مــاه 
ــان در  ــی بضاعت ــت از ب ــور حمای ــه منظ ــکی ب ــیار دندانپزش ــک س ــالجاری کلینی س
منطقــه شــهرک علــوی حضــور و خدمــات دنــدان پزشــکی بــه ایــن افــراد ارائــه شــد. 
غفــاری کارشــناس مســئول واحــد ســامت دهــان و دنــدان در خصوص خدمــات ارائه 
شــده توســط ایــن واحــد ابــراز داشــت : بــه همــت واحــد ســامت دهــان و دنــدان 
حــوزه معاونــت بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه و مشــارکت بســیج جامعــه 
پزشــکی خدمــات بهداشــتی و  دندانپزشــکی، خدمــات دنــدان پزشــکی بــه  کــودکان 
بــی بضاعــت و جمعیــت کمتــر برخــوردار توســط دندانپزشــک مرکــز بهداشــت ســاوه  
ــد. ــام ش ــکی انج ــیار دندانپزش ــک س ــالجاری در کلینی ــاه س ــرداد م ــم م  در دوازده

ــورد  ــدان و 1 م ــیدن دن ــورد کش ــامل 10 م ــده ش ــه ش ــات ارائ ــزود :خدم وی اف
جرمگیــری و همچنیــن آمــوزش هــای الزم پیشــگیری محــور بــوده اســت.

 اقدامات واحد بهداشت حرفه  ای دانشکده علوم پزشکی ساوه/ ارجاع 10 متخلف به مراجع قضایی 
معاونــت  ای  حرفــه   بهداشــت  گــروه  مســئول  کارشــناس  نــوری 
اقدامــات  از  ســاوه،  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  بهداشــتی 
داد. خبــر  کرونــا  بحــران  دوران  در  واحــد  ایــن  گرفتــه   صــورت 

وی بــا بیــان اینکــه واحــد بهداشــت حرفــه  ای، از ابتــدای شــروع ایــن بیمــاری 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــتی ب ــای بهداش ــکل  ه ــرای پروت ــر اج ــارت ب ــا نظ ــون ب تاکن
ــتی  ــای بهداش ــکل  ه ــرای پروت ــر اج ــارت ب ــت: نظ ــه اســت، گف ــا پرداخت کرون
ــای  ــه  ه ــا و کارخان ــه کارگاه  ه ــت و کلی ــد یاف ــه خواه ــتر ادام ــدت بیش ــا ش ب
 فعــال در ســاوه و زرندیــه مــورد نظــارت شــدید قــرار خواهنــد گرفــت.

ــی در  ــی، خدمات ــای صنعت ــی از واحده ــد را بازرس ــن واح ــرد ای ــوری عملک ن
1870 مــورد، بازرســی از بیمارســتان  هــا در 6 مــورد، بازرســی از جایــگاه  
ــهری در 943  ــی ش ــای صنف ــی از واحده ــورد، بازررس ــای ســوخت در 35 م ه
ــورد  ــدان در 2 م ــورد و بازرســی از زن ــاز در 6 م ــادن روب ــورد، بازرســی از مع م
اعــام کــرد و بیــان داشــت: در مــوارد ذکــر شــده 17 مــورد گــزارش نواقــص 
بهداشــتی و 49 مــورد اخطــار بهداشــتی بــرای کارفرمایــان صــادر شــده 
 اســت کــه در 10 مــورد متخلفــان بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــده  انــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: رعایت اصــول فاصله گــذاری در محیط کار، انجــام برنامه 
غربالگــری و ارجــاع کارگــران مشــکوک، اجــرای برنامــه ضدعفونــی و گندزدایــی، 
ــه کار  ــت دســتورالعمل بازگشــت ب ــران، رعای اســتفاده از ماســک توســط کارگ
ــاب، اصــول  ــاب و ذه ــای ای ــرویس  ه ــن و س ــا، بهداشــت رختک ــاغان مبت ش
تهویــه طبیعــی در محیــط کار، آمــوزش کارگــران در خصــوص عائــم بیمــاری، 
روش  هــای پیشــگیری، اســتفاده صحیــح از ماســک، رفتارهــای غیــر بهداشــتی، 

t.نحــوه صحیــح شســت و شــوی دســت  هــا و گندزدایــی محیــط کار از جملــه مــواردی هســتند کــه در بازرســی های صــورت گرفتــه مــورد بررســی و نظــارت قــرار گرفتــه انــد

طرح ضربتی غربالگری مهمانشهر شهید 
ناصری

طــرح ضربتــی غربالگــری مجــدد از خانوارهای ســاکن در 
مهمانشــهر شــهید ناصــری توســط بهداشــت ســرای ایــن 
 مهمانشــهر در روز جمعــه 17 مردادمــاه 99 انجــام گرفت

ــوزش  ــری و آم ــر پیگی ــی نظی ــرح، اقدامات ــن ط در ای
پیشــگیری از بیمــاری کرونــا و همچنیــن ثبــت اطاعات 
خانوارهــای غربالگــری شــده در ســامانه ســیب صــورت 

ــت. پذیرف

اجرای مراسم های عزاداری با استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری

در  کار  و  گــروه ســامت محیــط  رئیــس  مقیاســی 
و مداحــان هیئــت مذهبــی  گردهمایــی مســئوالن 
کــه در شبســتان بــزرگ مســجد انقــاب در مــورد 
ــرم و  ــاه مح ــهیدان درم ــاالر ش ــزاداری س ــمات ع مراس
ــر  ــدار و دیگ ــه، فرمان ــام جمع ــور ام ــا حض ــه ب ــر ک صف
ــد  ــا تاکی ــد ب ــزار ش ــاوه برگ ــتان س ــئولین شهرس مس
ــام معظــم رهبــری در خصــوص  ــر فرمایــش هــای مق ب
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در مراســم عــزادارای 
و رعایــت آنچــه کــه ســتاد کرونــا میگویــد گفــت:  
تمامــی مســئوالن و خادمــان اباعبدالحســین )ع( در 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــه رعای ــف ب ــی موظ ــات مذهب هی
بــود. ایــام محــرم و صفــر خواهنــد   بهداشــتی در 

وی افــزود: اجــرای مراســم هــای عــزاداری بــا اســتفاده از 
ماســک و رعایــت فاصلــه گــذاری حدالمقــدور در فضــای 
بــاز و ضدعفونــی ســطوح قبــل و بعــد از اجــرای مراســم 
انجــام گیــرد و توزیــع نــذورات بصــورت خشــکبار 

ــود . خواهــد ب

گزارشی کوتاه از مجموعه اقدامات واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در یک قاب
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       پلمپ و سخت گیری های مضاعف  بهداشتی!
 یــک تــاالر پذیرایــی و ســه نانوایــی در شهرســتان ســاوه و هشــت نانوایــی در شهرســتان زرندیــه 
بــه دلیــل عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و اباغــی ســتاد اســتانی کرونــا وریــروس پلمــپ 
شــدند.   پیــرو قــرار گرفتــن شهرســتان ســاوه در وضعیــت نارنجــی و زرندیــه در وضعیــت زرد اوج 
ــط  ــت محی ــان بهداش ــه کارشناس ــا، کلی ــتان ه ــن شهرس ــد 19 در ای ــاری کووی ــیوع بیم ــدد ش ــری مج گی
ــر اداری) 18  ــاعات غی ــا و ... را در س ــب ه ــاف و مط ــی از اصن ــد ضربت ــرح بازدی ــاوه، ط ــت س ــز بهداش مرک
ــد. ــد آورن ــل خواهن ــه عم ــد ب ــاری بازدی ــاه ج ــان م ــا پای ــاز و ت ــاه آغ ــرداد م ــه دوم م ــت 21( از هفت  لغای

ــورت  ــده و درص ــدید ش ــاف تش ــت از اصن ــین بهداش ــای بازرس ــا، بازدیده ــاری کرون ــیوع بیم ــش ش ــا افزای  ب
رویــت واحدهایــی کــه پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد، برخــورد قانونــی و پلمــپ صــورت مــی 
گیــرد. در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف میتوانیــد آن را بــه مرکــز بهداشــت شهرســتان و یــا ســامانه 190 
ــا کارشناســان بهداشــت در اســرع وفــت پیگیــر تخلفــات بهداشــتی ســطح شهرســتان باشــند. گــزارش داده ت

پلمپ یک مرکز غیر مجاز انجام دهنده 
 کارهای پوست و زیبایی در ساوه 

  ســید مصطفــی مرتضــوی سرپرســت اداره نظــارت بــر درمــان 

ــپ  ــاوه از پلم ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــان دانش ــت درم معاون

ــت و  ــای پوس ــده کاره ــام دهن ــاز انج ــر مج ــز غی ــک مرک ی

 زیبایــی در ســاوه  در ســوم شــهریور مــاه ســالجاری خبــر داد.

بــدون  آرایشــگاه های ســطح شــهر  از  برخــی  گفــت:  وی 

مــوارد  رعایــت  بــدون  و  تخصصــی  هیچگونــه  داشــتن 

بهداشــتی مبــادرت بــه انجــام کارهــای پوســتی نمــوده 

ــتن  ــدم داش ــکی و ع ــات پزش ــتن اطاع ــت نداش ــه عل ــه ب ک

ــی  ــرایط کرونای ــن ش ــولیتی در ای ــه مس ــمی و بیم ــوز رس مج

در کشــور جــان همشــهریان را تهدیــد می کننــد و خــود 

 را نیــز در معــرض مخاطــرات مختلــف قــرار مــی دهنــد.

تقاضــا  محتــرم  همشــهریان  همــه  از  افــزود:  مرتضــوی 

ــط  ــتی فق ــی و پوس ــوارد زیبای ــام م ــرای انج ــا ب ــم صرف داری

مراجعــه  از  و  مراجعــه  مربوطــه  متخصــص  پزشــک   بــه 

نماینــد. خــودداری  جــدا  صاحیــت  فاقــد  مراکــز  بــه 

اولین کارگروه تخصصی ایجاد مرکز 
درمان ناباروری در دانشکده علوم 

پزشکی ساوه

درمــان  مرکــز  ایجــاد  تخصصــی  کارگــروه  اولیــن 
بــا  ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  در  نابــاروری 
مــاه  رئیــس دانشــکده در ســیزدهم مــرداد  حضــور 
شــد. برگــزار  ســتاد  جلســات  ســالن  در   ســالجاری 

در ایــن جلســه که بــا حضــور رئیــس مجتمع بیمارســتانی 
مــدرس و هفــده شــهریور، رییــس طــرح هــای عمرانــی، 
ــان  ــت درم ــری معاون ــا دبی ــگاه و ب ــس اداره آزمایش ریی
تشــکیل گردیــد در خصــوص فضــای فیزیکــی مــورد نیــاز، 
ایجــاد آزمایشــگاه آندرولــوژی، نیروهای انســانی مــورد نیاز 
و تامیــن ســایر زیــر ســاخت هــای الزم تصمیم گیری شــد.

 
پیــرو تشــکیل تیــم  هــای بازرســی از دســتگاه  هــای اجرایــی، بانــک-

هــا، صنــوف، مراکــز خدماتــی و اماکــن عمومــی بــه منظــور رعایــت 
فاصلــه گــزاری اجتماعــی و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــا 
ــوم  ــکده عل ــکاری دانش ــا هم ــاد، ب ــردم نه ــات م ــتفاده از موسس اس
ــوه  ــه  ای نح ــی جلس ــاوه، ط ــتان س ــداری شهرس ــکی و فرمان پزش
ــازمان   ــا س ــه اعض ــتی ب ــای بهداش ــکل  ه ــرا پروت ــر اج ــارت ب نظ
هــای مــردم نهــاد آمــوزش و از تاریــخ 31 تیرمــاه 1399 بــه 
ــن  ــکی ای ــوم پزش ــکده عل ــی دانش ــارکت های مردم ــد مش ــت واح هم
ــا و  ــروس کرون ــیوع وی ــش ش ــا افزای ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــا ب ــم  ه تی
نظــارت بــر رونــد اجــرای پروتــکل  هــای بهداشــتی و رعایــت 
ــی  ــای اجرای ــتگاه  ه ــور در دس ــا حض ــی ب ــزاری اجتماع ــه گ فاصل
ــد و  ــارت پرداختن ــی و نظ ــه بازرس ــده ب ــرده ش ــام ب ــای ن و واحده
آمــوزش  هــای الزم در ایــن خصــوص را بــه شــهروندان ارائــه نمودنــد.

بــه لطــف خداونــد مهربان و بــا پیگیری مجمع خیرین ســامت ســاوه  و همت واالی 
خانــواده محتــرم شــهید واالمقــام »محســن اقبــال« 45 بســته ارزاق شــامل برنــج،  
روغــن، ســویا، لپــه، تایــد و ...  بــه مبلغ 8 میلیــون و صد هــزار تومان جهــت بیماران 
دارای ســوء تغذیــه شــدید )مــاداران بــاردار و کــودکان زیر 6 ســال ( تحویــل گردید .

بــه لطــف خداونــد مهربــان و بــا همــت خیریــن بزرگــوار خانــواده محتــرم 
»شــهید محســن اقبــال« بــه نیــت شــهدای کربــا و شــهدای هفــت ســال 
ارزش  بــه  بهداشــتی  شــوینده  و  غذایــی  مــواد  بســته   50 مقــدس،  دفــاع 
کــه  زیــر 6 ســال  کــودکان  و  بــاردار  مــادران  بــرای  ریــال  میلیــون   100
بــه علــت مشــکل معیشــتی دچــار ســوء تغذیــه شــده انــد اهــدا گردیــد .

بــه لطــف خداونــد متعــال و بــه همــت خیریــن بزرگــوار ســاوجی، 40 بســته مــواد غذایــی 
بــه ارزش هــر بســته 200 هــزار تومــان و دو راس گوســفند بــه نیت شــهدای کربا و شــهید 
 بزگوارشــان زنــده یــاد محســن اقبــال توســط خانــواده شــهید مکرم محســن اقبال اهدا شــد.

اعضــای  از  یکــی  توســط  نیــز  گوســفند  راس  دو  همچنیــن 
گردیــد. اضافــه  کرامــت  ایــن  بــه  ســاوه  ســامت  خیریــن   مجمــع 

تغذیــه  کارشناســان  توســط  کــه  نیازمنــد  افــراد  بیــن  هــا  بســته  ایــن 
گردیــد. توزیــع  بــود  شــده  شناســایی  و  غربالگــری  بهداشــت   مرکــز 
ــد. ــع ش ــت توزی ــی بضاع ــتحق و ب ــراد مس ــن اف ــز بی ــت نی ــازاد گوش ــای م ــته ه  بس

ــه  ــاوجی ب ــوار س ــر بزرگ ــی خی ــی جراح ــاج عل ــط ح ــز توس ــان نی ــون توم ــغ 2 میلی مبل
ــد. ــز ش ــا واری ــه کرون ــا ب ــاران مبت ــارج بیم ــت مخ ــاوه جه ــن س ــع خیری ــاب مجم حس

شروع نظارت بر رعایت موارد بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی توسط تیم متشکل از 

سازمان های مردم نهاد

اخبار خیریه ها

به همت واحد مشارکت  های مردمی دانشکده علوم پزشکی ساوه:
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بازدید سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی 
دانشکده علوم پزشکی ساوه از پایگاه جاده ای پرندک

بازدید سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی 
دانشکده علوم پزشکی ساوه از پایگاه شهری زاویه

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریته ــت ح ــز مدیری ــت مرک ــدی سرپرس ــرام صی ــالجاری، به ــاه س ــرداد م ــم م در نه
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــه همــراه ســید عبــاس هاشــمی مســئول اورژانــس 115 شهرســتان 
ــد. ــرار گرفتن ــگاه ق ــن پای ــکات ای ــان مش ــک در جری ــد و از نزدی ــدک بازدی ــاده ای پرن ــگاه ج ــه از پای  زرندی

در ادامــه، بــا اعضــای شــورا و مســئول مجمــع خیریــن بازدیــد و از شــورای ایــن شــهر خواســتار احــداث پایــگاه 
شــهری شــدند.طی مذاکــرات انجــام شــده در خصــوص احــداث ایــن پایــگاه بــه علــت نبــود حــد نصــاب کافــی 
ــا ســازمان اورژانــس کشــور شــد  ــی هــای الزم ب ــر انجــام رایزن ــرار ب ــگاه شــهری، ق ــرای ایجــاد پای جمعیــت ب
 کــه در صــورت موافقــت آن ســازمان و بــا همیــاری خیریــن ایــن شــهر پایــگاه شــهری پرنــدک احــداث شــود.

ــه  ــت ک ــر اس ــزار نف ــهری 50 ه ــگاه ش ــاد پای ــرای ایج ــت الزم ب ــل جمعی ــه حداق ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
پرنــدک دارای 7 هــزار جمعیــت ثابــت و حــدود 12 هــزار جمعیــت فصلــی در شــش ماهــه اول ســال اســت.

ــای  ــوادث و فوریته ــت ح ــز مدیری ــت مرک ــدی سرپرس ــرام صی ــالجاری، به ــاه س ــرداد م در 28 م
ــس اداره  ــردی رئی ــی و ذگ ــای اجتماع ــارکت ه ــام مش ــم مق ــی قائ ــراه صبوح ــه هم ــکی ب پزش
منابــع فیزیکــی و طــرح هــای عمرانــی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه و همچنیــن دکتــر 
ــهری در  ــگاه ش ــراه از پای ــت هم ــه و هیئ ــان زرندی ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــرخیل سرپرس س
ــد. ــرار گرفتن ــگاه ق ــن پای ــکات ای ــان مش ــک در جری ــد و از نزدی ــه بازدی ــهر زاوی ــاخت ش ــال س  ح

انجــام  جهــت  زاویــه  شــهر  شــورای  اعضــای  و  شــهردار  بــا  ای  جلســه  طــی  ادامــه،  در 
گرفــت. هــای الزم صــورت  اورژانــس هماهنگــی  پایــگاه  ایــن  تجهیــز  و  تکمیــل  ســاخت، 

ترافیــک  حجــم  بــا  همــدان   - ســاوه  راه  آزاد 
تکــرار  شــاهد  اخیــر  ســال های  طــول  در  بــاال 
اســت مرگبــار  و  تلــخ  رانندگــی   حــوادث 

فوریــت  و  حــوادث  مرکــز  سرپرســت  
کــرد: اعــام  ســاوه  پزشــکی   هــای 

کیلومتــر  در  اورژانــس  پایــگاه  اســتقرار  ضــرورت 
ســت. ضــروری  همــدان  ســاوه  راه  آزاد   84 

بهــرام صیــدی سرپرســت مرکــز فوریت های پزشــکی ســاوه 
در ایــن خصوص،گفــت: بر اســاس آمــار موجــود در پنج ماه 
نخســت امســال از 183 ماموریــت در محــور آزاد راه ســاوه 
 - همــدان 14 فوتــی و 251 مصــدوم برجــای مانــده اســت.

ــده  ــام ش ــای انج ــوع ماموریت ه ــزود: از مجم ــدی اف صی

ــا  ــت ب ــال، 94 ماموری ــت امس ــاه نخس ــج م ــدت پن در م
ــات  ــه تصادف ــوط ب ــا مرب ــی، صرف ــدوم و 6 فوت 155 مص
پــر  آزادراه  ایــن   90 تــا   60 کیلومتــر  در  حــوادث  و 
ــتان،  ــز شهرس ــا مرک ــافت ت ــد مس ــه بع ــت ک ــه اس حادث
بــر نــوع کیفیــت خدمــات ارائــه شــده آثــار جبــران 
ــداد  ــگاه ام ــک پای ــتقرار ی ــی اس ــری دارد و آمادگ ناپذی
ــود دارد. ــدان وج ــاوه - هم ــر در آزاد راه س ــاده ای دیگ  ج

اورژانــس  پایــگاه  یــک  همــدان   - ســاوه  راه  آزاد  در 
بــه حجــم  بــا توجــه  جــاده ای مســتقر اســت کــه 
ــف  ــاط مختل ــه نق ــی ب ــتردگی دسترس ــات و گس تصادف
می شــود. طوالنــی  رســانی  خدمــات  زمــان   آن، 

ــه در  ــواع وســائط نقلی ــردد ان در روز هــای عــادی حجــم ت

ــه در  ــت ک ــودرو اس ــزار خ ــدان 15 ه ــاوه- هم آزاد راه س
اوج ســفرها، ایــن تردد هــا تقریبــا دو برابــر می شــود.

 آیــا کرونــا بــا شــیر مــادر منتقــل میشــود؟ارائه 
تغذیــه  دربــاره  هایــی  توصیــه  و  نــکات 
کرونایــی روزهــای  در  مــادر  بــا شــیر   کــودکان 

دکتــر محمــود راوری، متخصــص کــودکان، عضــو 
ــا  ــه ب ــج تغذی ــی تروی ــن علم ــره انجم ــت مدی هیئ
شــیر مــادر و عضــو کمیتــه کشــوری شــیر مــادر بــه 
بهانــه 10 تــا 16 مردادمــاه، هفتــه جهانــی تغذیــه بــا 

ــو  ــت و گ ــادر در گف ــیر م ش
ــا روابــط عمومــی دانشــکده  ب
گفــت: تغذیــه بــا شــیر مــادر 
ــا  ــا ی ــادر مبت ــر م ــی اگ حت
کوویــد-19  بــه  مشــکوک 
ــا دســتورالعمل هــای  باشــد ب
بهداشــتی کــه بــه مــادر داده 
چــرا  دارد،  ادامــه  میشــود 
ــی  ــوزاد انت ــه ن ــادر ب ــه م ک
را  نــوزاد  و  میدهــد  بــادی 
ــه  ــا ب ــود از ابت ــیر خ ــا ش ب
کــرد. خواهــد  دور   کرونــا 

ــیر  ــا ش ــه ب ــزود: تغدی وی اف
ــه  ــوع تغذی ــن ن ــادر، بهتری م

ــه  ــرایطی ادام ــر ش ــد در ه ــت و بای ــوزاد اس ــرای ن ب
داشــته باشــد، خوشــبختانه در بدتریــن بیمــاری قــرن 
یعنــی کوویــد 19 بازهــم اثبــات شــد کــه تغذیــه بــا 
ــی  ــع نم ــه دارد و قط ــل ادام ــد قب ــادر مانن ــیر م ش
شــود مگــر در صورتــی کــه مــادر بــه بیمــاری ســختی 
مبتــا شــده باشــد کــه نتوانــد بــه فرزنــد شــیر دهــد 
 کــه بازهــم میتــوان شــیر را دوشــید و بــه نــوزاد داد.

ابتــا  خصــوص  در  داد:  ادامــه  راوری  دکتــر 
ــن  ــه جنی ــادر ب ــاری از م ــه بیم ــی ک ــل رحم داخ
منتقــل میشــود مطالعــات زیــادی انجــام شــده 
اســت.  نشــده  اثبــات  مــورد  ایــن  هنــوز   امــا 

وی خاطــر نشــان کــرد: در بررســی هــای انجــام شــده 
مشــخص شــده اســت، در زایمــان مــادر کرونــا مثبــت، 
ــال  ــال انتق ــد، احتم ــار روز بع ــا چه ــک ت ــدودا ی ح
ــود دارد. ــد وج ــج درص ــا پن ــوزاد دو ت ــه ن ــا ب  کرون

در  افــزود:  مــادر  شــیر  کشــوری  کمیتــه  عضــو 
ــازمان  ــام س ــاس اع ــده و براس ــام ش ــات انج مطالع
بهداشــت جهانــی مشــخص شــده اســت، الزم نیســت 
نــوزاد را بعــد از تولــد از 
ــدا  ــت ج ــا مثب ــادر کرون م
کــرد امــا بایــد اقداماتــی در 
ــوزاد  خصــوص شــیر دادن ن
رعایــت شــود ومــادر حتمــا 
ــیر  ــد از ش ــل و بع ــد قب بای
دســتان  نــوزاد  ب  دادن 
خــود را بشــوید و نیــازی به 
شستشــوی پســتان نیســت 
عطســه  درصــورت  مگــر 
ایــن  وجــود  و  ســرفه  و 
ــر روی پســتان.  ترشــحات ب

ماســک  زدن  همچنیــن 
ماســک  نــه  و  جراحــی 
ــورت  ــت. در ص ــم اس ــیاری مه ــری بس ــی ام معمول
ــرای  ــح، ب ــورت صحی ــه ص ــات ب ــن اقدام ــام ای انج
نــوزاد هیــچ مشــکلی بــه وجــود نخواهــد امــد و الزم 
ــادر  ــی م ــوزاد را از مــادر جــدا کــرد و جدای نیســت ن
ــال  ــادر ح ــه م ــت ک ــی اس ــا درصورت ــوزاد تنه از ن
 خوشــی نــدارد و تــوان شــیردهی بــه نــوزاد را نــدارد.

ــاعت اول  ــت: درس ــراز داش ــان اب ــر راوری در پای دکت
زندگــی نــوزاد، »مامــا« نقش بســیار مهمــی در پاندمی 
کوویــد 19 دارد چراکــه مامــا در دوران بــارداری، حین 
زایمــان و مشــاورهای شــیردهی نقــش اصلــی را ایفــا 
میکنــد و بایــد در مرحلــه اول خــود را محافظت نماید.

                     آیا کرونا با شیر مادر منتقل میشود؟
                     تغذیه در عالیم گوارشی کرونا

ــه  ــان ک ــده در جه ــر ش ــد منتش ــات جدی ــل از مطالع ــج حاص ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــد 19 در مراحــل  ــه کووی ــا ب ــاران مبت ــم گوارشــی در بیم ــروز برخــی عائ ــواه ب گ
ــم  ــود عائ ــورت وج ــت در ص ــت ، ضروریس ــا اس ــروس کرون ــا وی ــت ب ــه عفون اولی
ــردد : ــه گ ــر توج ــی زی ــکات کل ــه ن ــتفراغ، دل درد و ...(، ب ــهال، اس ــی )اس  گوارش

 1- دســت های خود را بطور مرتب با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشــویید، 
 بــه ویــژه پســف از اجابــت مــزاج و یــا عطســه ، قبــل از غــذا خــوردن و یــا پخــت و پز. 
 2- ســطوح  را بــه طــور مرتــب تمیز و ضــد عفونی کنید، از جمله ســرویس بهداشــتی 
منــزل ، دســتگیره دستشــویی و حمــام ، گوشــی تلفن و شــماره گیــر و هرچیز دیگری 
 کــه بطــور مشــترک توســط شــما و اعضــای خانــواده اغلــب ممکــن اســت لمس شــود.

 3- اگــر دچــار اســهال هســتید مقــدار زیــادی مایعــات بنوشــید. مهــم اســت کــه بــه 
جایگزینــی مایعــات از دســت رفتــه، بــا مصــرف مایعــات فــراوان بــه ویــژه آب ســاده و 
پرهیــز از نوشــیدن مایعــات شــیرین توجــه کنید و از محلــول ORS برای جبــران اماح 
مــورد نیــاز بــدن طبــق نظــر پزشــک اســتفاده کنیــد. نوشــیدنی هــای حــاوی نمــک 
 ماننــد دوغ بــدون گاز هــم بــه تامیــن امــاح  از دســت رفتــه از بــدن کمک مــی کنند.

 4- از یک رژیم غذایی ســبک حاوی موز، برنج ســفید، کمپوت ســیب و نان ســفید)کم 
ســبوس( کــه کربوهیــدرات بــدن شــما را تامین مــی کند پیــروی کنید. مصــرف بلغور 
جــو دوســر، ســیب زمینــی پختــه یــا تنــوری و مــرغ بــدون پوســت نیــز مفیــد اســت.

ساوه - همدان، آزاد راهی با تصادفات مرگبار
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چند خبر تصویری و کوتاه 

حضور رئیس دانشکده به همراه معاون توسعه در 
مراکز جامع سامت رازقان و اسوبلی

گندزدایی محل آزمون سراسری 99 با همکاری 
شهرداری ساوه و گروه های جهادی قبل و بعد 
از هر نوبت آزمون با نظارت کارشناسان معاونت 

بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

رئیس اورژانس هوایی کشور مهمان اورژانس 
ساوه/ جانمایی از پدهای فرود آمبوالنس هوایی 

در حوزه شهرستان ساوه و زرندیه

حضور دکتر محمد قربانلی معاون توسعه 
دانشکده علوم پزشکی ساوه در برنامه استانی 

پزشک شما به مناسبت هفته دولت

ایجاد و تجهیز نقاهتگاه به منظور بستری بیماران 
مبتا به کرونا در مهمانشهر شهید ناصری با 

پیگیری معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
ساوه و مساعدت فرمانداری شهرستان، سرپرست 

مهمانشهر و فرماندهی ارتش

حضور رئیس دانشکده به همراه معاون بهداشتی 
در خانه بهداشت آوه به مناسبت روز بهورز

دیدار رئیس دانشکده، معاون توسعه و مشاور 
مشارکت های اجتماعی با کارمندان ستادی به 

مناسبت روز کارمند

برگزاری مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان 
در دانشکده علوم پزشکی ساوه

مصاحبه دکتر علی سرخیل ریاست وقت شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان زرندیه با شبکه 

سامت سیمای جمهوری اسامی ایران و بیان 
وضعیت بیماری کرونا و نقاط قوت و ضعف این 

شهرستان
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سپاس قهرمانان سالمت

گاهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه

شامره اول- مرداد و شهریور 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

آغاز رسمی فعالیت های آموزشی دانشجویان

 دانشکده علوم پزشکی ساوه  
ــر اســاس  ــا آغــاز رســمی ســال تحصیلــی جدیــد ب همزمــان ب
تقویــم آموزشــی وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی،  
ــاوه از  ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــی دانش ــای آموزش ــت ه فعالی
ــرای  ــز ب ــرم نی ــن ت ــد. در ای ــاز گردی ــهریور آغ ــخ 15 ش تاری
دومیــن تــرم متوالــی بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا مبنــای 
شــروع کار در دروس تئــوری فعــا بــه صــورت مجــازی از طریق 

ســامانه آمــوزش مجــازی 
آمــوزش  و  دانشــکده 
ــت  ــان اس ــن همزم آنای
و دانشــجویان از پشــت 
قــاب هــای مجــازی و 
آمــوزش  الکترونیکــی 
ــد  ــرم جدی ــود را در ت خ
تجربــه خواهنــد کــرد. 
اســاس  بــر  همچنیــن 
قبلــی،  برنامه ریــزی 
آموزشــی  دوره هــای 
کاورزی  و  کارآمــوزی 
دانشــکده  دانشــجویان 
علــوم پزشــکی ســاوه بــه 
ــروع  ــی ش ــورت پلکان ص
شــده و دانشــجویان در 
بالینــی  محیط هــای 
مشــغول بــه گذرانــدن 
دوره هــای کارورزی خــود 

هســتند. و زمانبنــدی بــه گونــه ای اســت کــه تراکــم دانشــجو 
در خوابــگاه هــا و محیــط هــای دانشــجویی کــم شــود و 
دانشــجویان خوابگاهــی از ظرفیــت خوابــگاه ها اســتفاده نمایند. 
دکتــر کوهســتانی پــس از بازدیــد از بیمارســتان شــهید مــدرس 

ــا و  ــرای کارورزی ه ــد اج ــجویان، رون در روز اول کارورزی دانش
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را مطلــوب گــزارش کــرد.  
ــت  ــکل وزارت بهداش ــت پروت ــر رعای ــد ب ــن تاکی ــان ضم ایش
ــه  ــل اینک ــه دلی ــرد: ب ــان ک ــجویان بی ــور دانش ــت حض جه
دانشــجویان علــوم پزشــکی بایــد دروس عملــی و کارورزی 
خــود را در بیمارســتان ها و محیط هــای بالینــی بگذراننــد 
الزم بــود در ایــن اماکــن حضــور 
ــه  ــار ب ــن اختی ــه ای ــد. البت یابن
دانشــجویان داده شــد کــه در 
ــذف  ــه ح ــل ب ــه تمای ــی ک صورت
دروس کارآمــوزی و یــا تئــوری و 
ــای  ــرم ه ــن دروس در ت ــذ ای اخ
آتــی را دارنــد، درخواســت کتبــی 
آمــوزش  واحــد  بــه  را  خــود 
ــد. وی در  ــه نماین ــکده ارای دانش
رعایــت  ادامــه گفــت: جهــت 
نیــز  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــه شــرح ذیــل انجــام  اقداماتــی ب
و  تهیــه   -1 اســت:  گردیــده 
ــردی  ــایل حفاظــت ف ــع وس توزی
)ماســک، گان، شــیلد، دســتکش 
بالینــی  بخش هــای  در  و…( 
ــان  ــی هم ــکل اجرای ــر پروت براب
توزیــع  و  تهیــه   -2 بخــش. 
شــخصی  حفاظــت  وســایل 
شــامل ماســک و ژل ضــد عفونــی دســت در بیــن دانشــجویان 
خوابگاه هــا.  سم پاشــی  و  عفونــی  ضــد   -3 خوابگاهــی. 
ــا. ــرف و در خوابگاه ه ــار مص ــروف یکب ــذا در ظ ــع غ 4- توزی
 5- اســکان دانشــجویان به صــورت حداکثر دو نفــر در یک اتاق.

 نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس 
در اداره ها

نکاتی که کارکنان ادارات باید رعایت کنند

1- در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.
2- از تماس دست با صورت خود خصوصاً چشم، دهان و بینی 

خودداری نمائید.
3- از مواد ضدعفونی کننده و الکل 70 درصد و باالتر در محل 

کار خود استفاده کنید و در اختیار دیگران نیز قرار دهید.
4-  تمام سطوح پرتماس محل کار را هرروز با الکل 70 درصد 
ضد عفونی کنید )از جمله: پیشخوان، رومیزی، میزکار ، تلفنها، 

کیبورد، تبلت و دستگیره های درها(
5-  تا حد امکان فاصله 2 متری را با همکاران خود رعایت 

نمایید.
6- از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید.

7- تا حد امکان بصورت الکترونیک ، تلفنی و بدون ماقات 
حضوری کار خود را انجام دهید.

8- از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خود ممانعت بعمل 
آورید.

9- از ماسک و دستکش یکبار مصرف حتماً استفاده نمائید.
10- مکررا دست های خود را بشویید.

11- از خوردن صبحانه مشترک خوداری نمایید.
12- تاحدامکان از وسایلی مانند تلفن، لیوان، قندان، نمکدان و 

خودکار به صورت مشترک استفاده نکنید.
13- از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن 

عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.


