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شامره سوم  -آبان ماه 1399
روند ابتال به کرونا و موارد فوتی همچنان افزایشی
است /کاهش سن درگیری با کرونا
صفحه دو

با اهدای خون ،زندگی را به اشتراک بگذاریم

بازدیــد مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در اســتان مرکــزی از بیمارســتان
شــهید مــدرس ســاوه
صفحه دو

دیدار رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با رئیس
سازمان اورژانس کشور
صفحه دو

چگونــه بــا رژیــم غذایــی مناســب بــه دیابــت
مبتــا نشــویم
صفحه سه

ای کاش ساوه هم بحرانی اعالم شود!

گفته های دکتر عزیزی از وضعیت بیماری کرونا در شهرستان
ساوه
صفحه سه

پلمپ شرکت تعاونی مصرف یکی از ادارات به علت
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ساوه
صفحه سه

هر عالمت ریوی زنگ خطر کروناست

گــزارش دکتــر نظــری جانشــین معــاون درمــان دانشــکده
علــوم پزشــکی ســاوه
صفحه چهار

انتقــال مصــدوم  10ماهــه از ســاوه بــه تهــران
توســط اورژانــس هوایــی تهــران
صفحه پنج

پیام تبریک دکتر کوهستانی معاون آموزشی
دانشکده علوم پزشکی ساوه به مناسبت آغاز سال
تحصیلی جدید
صفحه شش

زنجیره انتقال کرونا را باید قطع کنیم /در خانه
بمانید اما بدون دور همی

گزارش دکتر کریمی مسئول کمیته اپیدمیولوژی

صفحه شش

 10پروژه عمرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه در
حال ساخت است

گــزارش مهنــدس ذگــردی سرپرســت اداره منابــع فیزیکــی و
طــرح هــای عمرانــی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه
صفحه هفت

توزیع رایگان کروناویروس در مراکز خرید ساوه

رئیــس علــوم پزشــکی ســاوه
گفــت :تحلیــل هــای آمــاری در
پیــک ســوم شــیوع کروناویــروس
بیانگــر آن اســت کــه بیشــترین
آمــار ســرایت و مبتالیــان بــه ایــن
بیمــاری در مراکــز خریــد اســت.
دکتــر مهــدی مصــری در حاشــیه
جلســه قــرارگاه پدافنــد زیســتی
شهرســتان ســاوه اظهــار
کــرد :قطــع زنجیــره ابتــا
بــه کروناویروس بــا کنترل
و نظــارت دقیــق بــر نحــوه
فعالیــت مراکــز خریــد و
پرتــردد شــهری محقــق
مــی شــود و بایــد فعالیــت
ایــن مراکــز بــا رعایــت
فاصلــه گــذاری فیزیکــی و
پرهیــز از هرگونــه تجمــع
مطابــق بــا پروتکلهــای
باشــد.
بهداشــتی
وی بــه مصوبــات خــوب قــرارگاه
پدافنــد زیســتی شهرســتان بــرای
مدیریــت مراکــز خریــد اشــاره کــرد و
گفــت ۳۱ :درصــد از میزان ســرایت
بیمــاری در ســاوه متاثــر از
دورهمیهــای خانوادگــی اســت کــه
در برخــی اســتانها تــا مــرز ۵۰
درصــد نیــز نزدیــک شــده اســت و از

مــردم انتظــار مــی رود بــرای حفــظ
ســامت خــود از برپایــی هرگونــه
دورهمــی خانوادگــی پرهیــز کننــد.
رئیــس علــوم پزشــکی افزود :براســاس
آمارهــای ثبــت شــده  ۲۶درصــد علت
ســرایت بیمــاری ناشــی از کاهــش
حساســیت مــردم اســت کــه ایــن
کاهــش حساســیت بیانگــر بــی اهمیت
دانســتن رعایــت پروتکلهــای

بهداشــتی و بــی تفاوتــی نســبت بــه
خطرنــاک بــودن کوویــد  ۱۹اســت.
وی خواســتار تغییــر ســبک زندگــی
مــردم بــرای جلوگیــری از آلودگــی
خــود و دیگــران بــه کروناویــروس
شــد و افــزود :شــیوه نامــه هــای
الزم در ایــن خصــوص طراحــی و
تدویــن شــده اســت و مــردم بایــد

بــه رعایــت ایــن شــیوه نامــه هــا
حساســیت بیشــتری داشــته باشــند.
دکتــر مصــری بــه درمانهــای
ناصحیــح کرونایــی در برخــی
مطبهــا یــا خوددرمانــی اشــاره کــرد
و گفــت :کرونــا را بــا خوددرمانــی نمی
تــوان درمــان کــرد چــرا کــه پروســه
درمانــی ناقــص اســت و بعضــا منجــر
بــه وخامــت حــال بیمــار میشــود.
برخــی از بیمــاران نیــز بــه
دلیــل مراجعــه دیرهنــگام بــه
مراکــز درمانــی رونــد درمــان
خویــش را مختــل کــرده
انــد و متاســفانه بعضــا جــان
خــود را از دســت میدهنــد.
وی افــزود :متاســفانه قریــب
بــه  ۵۰درصــد بیمــاران مبتــا
بــه کرونــا در پیــک ســوم
شــیوع ایــن بیمــاری بــا تاخیر
بــه مراکــز درمانــی مراجعــه
مــی کننــد در حالیکــه
مراجعــه بــه موقــع منجــر بــه تســریع
در بهبــودی حــال آنهــا خواهــد شــد.

1

ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه  -آبان ماه 1399
بازدید مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در استان مرکزی
از بیمارستان شهید مدرس ساوه
حجــت االســام حســنوند بــا حضــور در
بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه از زحمــات کادر
درمانــی و پرســنل بیمارســتان قدردانــی کــرد.
مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در اســتان و دکتــر مهــدی مصــری رئیــس
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــه همــراه جمعــی
از مســئوالن بیمارســتان و دانشــکده ،در بازدیــد از
بخشــهای مختلــف بیمارســتان ضمــن اهــدای گل،
از زحمــات کادر درمــان و پرســنل بیمارســتانی
در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و خدمــات
رســانی بــه بیمــاران تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه:

نقاهتگاه بیماران مبتال به کرونا
راه اندازی شد

باتوجــه بــه وضعیــت مشــکی شهرســتان از نظــر شــیوع
کوویــد ۱۹ -بــه منظــور کنتــرل و پیشــگیری از شــیوع
ایــن بیمــاری ،نقاهتــگاه افــراد مبتــا بــه ویــروس کرونا از
پانزدهــم آبــان مــاه  ۱۳۹۹در حــوزه عملیــه امــام صــادق
(ع) دایــر و آمــاده خدمترســانی بــه بیمــاران اســت.
دکتــر مصــری رئیــس دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه در
ایــن خصــوص گفــت :بــا افزایــش آمــار و تکمیــل ظرفیت
تختهــای بیمارســتان ،بــرای پیشــگیری از انتقــال ایــن
بیماری ،افــرادی کــه آزمایــش آنهــا مثبــت اســت یــا
دوره درمانشــان در بیمارســتان بــه پایــان میرســد امــا
شــرایط قرنطینــه خانگــی را ندارنــد ،در نقاهتــگاه حــوزه
عملیــه امــام صــادق(ع) از آنها نگهــداری میشــود.
وی افــزود :هــدف از نگهــداری بیمــاران در نقاهتــگاه،
جداســازی و اطمینان از ســامتی آنها تا زمانی اســت که
احتمــال انتقــال بیمــاری بــه افــراد دیگــر بــه صفر برســد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه:

روند ابتال به کرونا و موارد فوتی همچنان افزایشی است/
کاهش سن درگیری با کرونا

در نشســت مشــترک قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا
کشــور ،رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه ،رونــد ابتــا بــه کرونــا
و مــوارد فوتــی ناشــی از ایــن بیمــاری را همچنــان افزایشــی خوانــد.

شهرســتان هــای تابــع اراک در هفتــه دوم آبــان مــاه  80تــا  89ســال ،در
هفتــه ســوم  60تــا  69ســال  ،در ســاوه  60تــا  69در هفتــه دوم و 80
تــا  89ســال در هفتــه ســوم و در خمیــن نیــز ایــن رقــم بیــن  80تــا 89
ســال ثابــت مانــده اســت و بــر ایــن اســاس و در مجمــوع رونــد ابتــا بــروز
جدیــد و فوتیهــا در هفتــه اخیــر همچنــان در کل اســتان افزایشــی اســت.

بــه گـزارش وب دا ســاوه ،دکت ــر مهــدی مص ــری رئی ــس دانشــکده علوم پزشــکی
ســاوه در ایــن نشس ــت گفــت :در پی ــک ســوم کرونــا اراک و ســاوه بــه علــت
مواصالت ــی بــودن ،ت ــردد زیــاد و همچنی ــن وج ــود کارخانــه هــا و جامعــه کارگری دکتــر مصــری از اجــرای  3طــرح ،شــهید جلیلونــد ،بســیج محلــه و طــرح
در وضعی ــت مشــکی ق ـرار دارنــد و در شهرســتان هــای تابــع دانشــگاه علــوم ق رنطینــه و پی ــش بیمارســتانی کــه در حــال حاض ــر در حــال اج راســت خب ــر
پزشــکی اراک در حــال حاض ــر  488نف ــر بس ــتری و  91نف ــر در آی.س ــی.یو تحت داد و گفــت :در طــرح شــهید جلیلونــد ،مســئول اصلــی نظــارت ،پلمــپ و
در واقــع تعطیلــی م راکــز
م راقبــت ویــژه قــرار دارنــد.
طــرح محدودیــت ســاعت
 ،18بــه عهــده همــکاران
وی افــزود :در ســاوه و
ناجاســت کــه بــا همــکاری
زرندیــه  149نفــر بســتری،
اصنــاف ،بســیج و
 29نفــر در آی.ســی.یو و
بهداشــت صــورت میگی ــرد.
در خمیــن  5نفــر بســتری
و یــک نفــر در آی.ســی.یو
وی در خصــوص طــرح
تحــت م راقب ــت ق ـرار دارنــد.
بســیج محلــه افــزود :در
ایــن ط ــرح مناطــق قطــب
دکتــر مصــری خاطــر
بنــدی شــده و ناظــران
نشــان کــرد :بــا توجــه بــه
ســامت بــر حســب
غ ربالگ ــری هــای انجــام شــده
جغ رافی ــا و ش ـرایط شــغلی
در اســتان نزدیــک بــه 30
طبقــه بنــدی و با اســتفاده
هــزار تســت انجــام کــه از
از گشــتهای رضوییــون
ایــن تعــداد  10هــزار مــورد
عــاوه ب ــر گشــت و ارشــاد
مثب ــت بــوده اســت کــه ایــن
در محلــه هــا ،نظــارت و
آمــار بــه علــت جمعیــت
بازرســی نیزصورت میگیرد.
زیــاد ،بافــت شــهری،
ت راکــم جمعیــت و ترددهــای بــاال بــوده و بــه نظــر میرســد اینکــه بتوانیــم وی خاط ــر نشــان ســاخت :در ط ــرح ق رنطینــه و پیش بیمارســتانی کــه در پیک
غ ربالگ ــری را بــه صــورت وس ــیع انجــام دهی ــم ام ــری اجتنــاب ناپذی ــر اســت .اول هــم انجــام شــد در حــال حاض ــر بــا ظرفی ــت  50نف ــر احــداث و خدمــات
س ــرپایی ،نمونــه گی ــری و  ...بــه بیماران ــی کــه نمیتواننــد در خانــه ایزاالس ــیون
رئیس دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه گفت :در شــاخص مقایس ــه ای هفته ســوم خوب ــی داشــته باشــند مدیریــت میشــود و امــکان افزایــش ظرفی ــت وجــود دارد.
آبــان ماه نس ــبت به هفتــه دوم موارد مثبت  3درصد افزایــش ،موارد کووید در کل
اســتان  13درصــد کاهــش و تعداد موارد س ــرپایی  7درصد افزایش داشــته اســت .دکتــر مصــری در پایــان ضمــن تشــکر از اســتاندار و فرمانــداران شهرســتانها
کــه همــواره حضــور پــر رنــگ داشــته انــد گفــت :بــر حســب دســتور
وی در خصــوص گ ــروه ســنی غالــب ،اب ـراز داشــت :در مقایس ــه بــا هفتــه هــای معــاون وزیــر بهداشــت مرکــز بیماریهــای عفونــی شناســایی شــده اســت
اول ،در مجمــوع ،گ ــروه ســنی ابتــا بــه  30تــا  59ســال ،در اراک  30تــا  39و بــا توجــه به موقعیــت ایــن شهرســتان و وجــود اردوگاه افاغنــه نیــاز
ســال ،در ســاوه  40تــا  49و در خمی ــن بــه  50تــا  59ســال رس ــیده اســت کــه شــدید بــه ایــن مرکــز وجــو دارد و خواســتار راه انــدازی هرچــه ســریعتر
ایــن اعــداد و ارقــام نشــان دهنــده پایی ــن آمــدن گ ــروه ســنی مــوارد ابتالســت .ایــن مرکــز هســتیم ،همچنیــن نیــاز بــه تســتهای وســیع کرونــا و
کمبــود نیــروی انســانی از نیازهــای مبــرم شناســایی شــده اســت.
وی در خصــوص گــروه ســنی غالــب در مــوارد فوتــی تصریــح کــرد :در

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه
از خوابگاه های دانشجویی دانشکده

دیدار رئیس دانشکده علوم پزشکى ساوه با
رئیس سازمان اورژانس کشور

وی بــا بیــان اینکه  وضعیت شهرســتان بــه دلیــل
افزایــش آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونا ،بحرانــی
اســت ،تصریــح کرد :نظارتهــا و دســتورالعملهای
پیشــگیری از کرونــا در ایــن شهرســتان تشــدید
شــده و بــا متخلفــان برخــورد جــدی میشــود.

رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی در دهــم آبــان مــاه ســالجاری در خوابــگاه هــای
دانشــجویی دانشــکده حضــور و ضمــن ارزیابــی و بررســی پروتــکل هــای بهداشــتی
و رونــد خدمــات رســاني بــه دانشــجويان در خوابگاههــاي دانشــجويي ،از امکانــات و
تجهيــزات خوابــگاه هــا ،وضعيــت نمازخانه ها ،ســالنهاي ورزشــي و امکانات تاسيســاتي
خوابــگاه هــا بازديــد و از نزديــک در جريان امــورات خوابگاهي دانشــجويان قــرار گرفت.
در ادامــه ،مســئوالن ایــن حــوزه ،نظــرات ،پيشــنهادات و انتقــادات مــورد نظــر خــود را
بیــان و رئيــس دانشــکده ،ضمــن اســتقبال از پيشــنهادات و نقطــه نظــرات ،بــر تــاش
جــدي بــراي بهبــود وضعيــت رفاهــي و آســايش دانشــجويان تأکيــد نمــود و رســيدگي
بــه مشــکالت آنــان را يکــي از مهــم تريــن دغدغه هــاي مديريت دانشــکده عنــوان کرد.
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دکتــر مصــرى رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکى ســاوه بــا دکتــر
کولیونــد رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور درخصــوص مســائل
مختلــف مرکــز اورژانــس  ۱۱۵آن شهرســتان دیــدار و گفتگــو کــرد.
در ایــن دیــدار کــه در محــل ســازمان اورژانــس کشــور برگــزار شــد ،رئیــس
دانشــکده علــوم پزشــکى ســاوه ضمــن تقدیــر از همــکارى ســازمان اورژانــس
کشــور بــا ایــن دانشــکده ،مســائل و نیازمنــدى هــاى مرکــز اورژانــس
 ۱۱۵ســاوه را مطــرح و درخصــوص مشــکالت بحــث و تبــادل نظــر شــد.
دکتــر کولیونــد نیــز بــا اشــاره بــه تســریع در راه انــدازى دانشــکده فوریــت هــاى
پزشــکى ،همــکارى هــا بــا دانشــکده علــوم پزشــکى ســاوه را رضایــت بخــش خوانــد.

ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه  -آبان ماه 1399
دیابت/چگونــه بــا رژیــم غذایــی
مناســب ،بــه دیابــت مبتــا نشــویم؟
مــرض قنــد یــا دیابــت یــک اختــال ســوخت و ســاز
در بــدن اســت .بدیــن صــورت کــه ســرعت و توانایــی
بــدن در اســتفاده و ســوخت و ســاز کامــل قندهــا
کاهــش مییابــد .از اینــرو قنــد خــون افزایــش مییابــد.
مینــا اســدی ،کارشــناس مســئول واحــد بهبــود تغذیــه
معاونــت بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه:
مــرض قنــد یــا دیابــت یــک اختــال ســوخت و ســاز
در بــدن اســت .بدیــن صــورت کــه ســرعت و توانایــی
بــدن در اســتفاده و ســوخت و ســاز کامــل قندهــا
کاهــش مییابــد .از اینــرو قنــد خــون افزایــش مییابــد.
عوامــل بــه وجــود آورنــده دیابت شــامل :عوامــل
ژنتیکــی و چاقــی و فعالیــت بدنــی ناکافــی ،کــه اینهــا
نقــش مهمــی در ابتــای فــرد بــه دیابــت دارنــد.
عالئمدیابت
.

در مراحــل ابتدایــی ممکــن اســت دیابــت بــدون
عالمــت باشــد .بــا باالتــر رفتــن قنــد خــون  ،عالئــم
دیابــت آشــکارتر مــی شــوند .پرنوشــی ،پرخــوری
 ،کاهــش وزن بــا وجــود اشــتهای زیــاد از عالیــم
اولیــه شــایع دیابــت اســت .بســیاری از بیمــاران در
هنــگام تشــخیص بیمــاری چندیــن ســال دیابــت
داشــته انــد و حتــی دچــار عــوارض دیابــت شــده انــد.
توصیــه هــای تغذیــه ای بــرای بیمــاران مبتــا بــه دیابــت
افزایــش تعــداد وعــده هــای غذایــی در طــول
روز(3وعــده اصلــی و  3میــان وعــده) روزانــه بیــن 4
تــا  5وعــده و غــذا را در ســاعات معینــی میــل نماییــد.
در هــر وعــده مقادیــر متناســبی از کربوهیــدرات هــا
را مصــرف کنیــد تــا دچــار عــوارض ناشــی از نوســانات
قندخــون نشــوید.
چربــی دریافتــی از طریــق موادغذایــی را محــدود کنیــد.
از مصــرف قندهــای ســاده ماننــد شــکر،
نماییــد.
پرهیــز
عســل
قرمــز،
شــکر
از مــواد غذایــی پــر فیبــر ماننــد ،انــواع میــوه و ســبزی،
حبوبــات و غــات ســبوس دار و فیبرهــای محلــول
ماننــد پکتیــن کــه در ســیب ،مرکبــات مثــل پرتقــال،
لیمــو و گریــپ فــروت ،تــوت فرنگــی ،هویــج و غــات
ســبوس دار وجــود دارد ،بیشــتر اســتفاده نماییــد.
به جای آب میوه از میوه تازه استفاده کنید.
از شــیرو لبنیــات کــم چــرب بصــورت روزانــه اســتفاده
کنیــد.
بــرای کنتــرل قنــد خــون و پیشــگیری از چاقــی روزانــه
حداقــل  3وعــده ســبزیجات و  2وعــده میــوه مصــرف
نماییــد.

ای کاش ساوه هم بحرانی اعالم شود!

بــا اوج گیــری پیــک ســوم کروناویــروس در ســطح کشــور بــا
تصمیــم ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا از چهارشــنبه هفتــه جــاری
محدودیتهــای جدیــدی در  ۲۵اســتان و  ۴۶شهرســتان اعمــال
میشــود و بــر ایــن اســاس در اســتان مرکــزی نیــز مقــررات ســختگیرانه
ضــد کرونــا در اراک ،دلیجــان و خمیــن اجرایــی شــده و خواهــد شــد.
بنابــر اعــام ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا محدودیت گــروه های
شــغلی دو ،ســه و چهــار در شهرســتان دلیجــان بــرای یــک هفتــه دیگــر
تمدیــد شــد و از روز چهارشــنبه بــه مــدت  ۱۰روز محدودیتهــای شــغلی
جدیــد در مشــاغل گــروه ۳و ۴
در اراک اعمــال میشــود.

بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه نیــز بــر آن تاکیــد دارد.
دکتــر نعمـتاهلل عزیــزی ،اظهار کرد :اعــام وضعیت قرمــز و بحرانی و اتخاذ
تصمیمــات ســختگیرانه از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا با احتســاب
آمــار بســتری شــدگان متناســب بــا جمعیــت شهرســتان صــورت میگیرد.
تعــداد افــراد بســتری شــده بــه ازای هــر  10هــزار نفــر جمعیــت
محاســبه شــده و بــا جمــع بنــدی وضعیــت هــر شهرســتانی
بــر اســاس ایــن شــاخص ،وضعیــت آن اعــام میشــود.
وی افــزود :در حــال حاضــر آمــار بســتری شــوندگان در بیمارســتان ســاوه
متناســب بــا جمعیــت شهرســتان
نبــوده و بــه مراتــب کمتــر اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاش
شهرســتان خمیــن نیــز از
وضعیــت ســاوه نیــز بحرانــی
روز چهارشــنبه مشــمول
اعــام میشــد ،گفــت :معاونــت
مقــررات ســختگیرانهای
بهداشــتی دانشــکده علــوم
در گروههــای شــغلی ۲
پزشــکی بحرانــی اعــام شــدن
و  ۳و  ۴خواهــد بــود و
ســاوه بدلیــل حجــم بــاالی
بــه نوعــی بــه مــدت یــک
مبتالیــان را از دو هفتــه پیــش
هفتــه تعطیــل خواهــد شــد.
در دســتور کار خویــش قــرار
داده بــود کــه متاســفانه تــا ایــن
ســوال اینجاســت کــه چــرا
لحظــه عملیاتــی نشــده اســت.
وضعیــت شهرســتان ســاوه
ای کاش ســاوه هــم بحرانــی
کــه بنــا بــه گفتــه مقامــات
اعــام میشــد تــا شــاید بــر
دانشــکده علــوم پزشــکی ایــن
ایــن اســاس حساســیت مــردم
شهرســتان به چشــمه جوشــان
بــرای رعایــت دســتورالعملهای
کرونــا تبدیــل شــده و حجــم
مراجعــات بــه مراکــز درمانــی آن قابــل توجــه بــوده و بخش مهمــی از ابتال بهداشــتی بیشــتر شــده و آمــار مبتالیــان کاهــش مییافــت.
و تلفــات جانــی اســتان مرکــزی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بحرانی
اعــام نشــده و مقــررات ســختگیرانه بــرای آن اعمــال نمــی شــود تــا مگــر ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــا اشــاره بــه کمبــود
از ایــن طریــق جلــوی تاخــت و تــاز کرونــا در ایــن شهرســتان گرفته شــود .تخــت بســتری بــه عنــوان یــک کمبــود ریشــهای در ایــن شهرســتان
گفــت :بایــد پذیرفــت کــه آمــار مبتالیــان بــه کرونــا در ســاوه
بــر اســاس آخریــن آمــار اعالمــی توســط روابــط عمومــی علــوم پزشــکی باالســت و کمبــود زیرســاختها یــا تــرس بیمــاران از مراجعــه بــه
ســاوه ظــرف  48ســاعت 57 ،نفــر در ایــن شهرســتان بــه علــت ابتــا بیمارســتان موجــب شــده اســت کــه تعــداد مراجعیــن بــه مراتــب
بــه بیمــاری کرونــا بســتری شــده انــد کــه حــال عمومــی هفــت نفــر کمتــر بــوده و آمــار بســتری کرونایــی در ایــن شهرســتان بــه
از آنهــا وخیــم گــزارش شــده و متاســفانه در ایــن مــدت چهــار نفــر شــاخص مدنظــر ســتاد ملــی بــرای بحرانــی اعــام شــدن نرســد.
بــه علــت ابتــا بــه کرونــا در ســاوه جــان خــود را از دســت دادهانــد.
دکتــر عزیــزی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت طــی روزهــای آینــده فعالیــت
گرچــه ایــن آمــار مختــص مبتالیانــی اســت کــه در بیمارســتان بســتری نقاهتــگاه هــا از ســرگرفته شــود ،گفت :مجمــوع آمــار بســتری در نقاهتگاه
شــدند و بــا احتســاب افــرادی کــه در قرنطینــه خانگی هســتند ،قطعــا آمار و بیمارســتان مــی توانــد ســاوه را بــه شــاخص مــورد نظــر بــرای بحرانــی
کرونایــی هــای ســاوه بــه نســبت جمعیــت آن فراتــر از ایــن تعــداد بــوده اعــام شــدن شــرایط نزدیــک کنــد تــا شــاید بدنبــال آن بــا اعمــال
و بــه نظــر مــی رســد کنتــرل ایــن بیمــاری در ایــن شهرســتان نیازمنــد محدودیــت هــای ســختگیرانه جلــوی جوشــش کرونــا در ایــن شهرســتان
اعمــال محدودیــت هــای ســختگیرانه تــری اســت ،نکتــه ای که معــاون گرفتــه شــود.

ساوه در وضعیت فوق بحرانی/تشدید بازرسی ها و پلمپ واحد ها
دکتــر عزیــزی ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه طبــق مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،فعالیــت گــروه هــای
شــغلی ســه و چهــار در ســاوه ممنــوع
گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش آمــار
بــوده و در این روزها بازرســان بهداشــت،
مبتالیــان در ســاوه ،وضعیــت شــیوع
فرآینــد بازرســی را تشــدید کــرده انــد.
بیمــاری کرونــا در ســطح ایــن شــهر
نظــارت بــر اجــرای مصوبــات بــر عهــده
از قرمــز بــه مشــکی تبدیــل شــد.
دانشــکده علــوم پزشــکی ،اتــاق اصنــاف
و فرمانــدار محتــرم بــوده و در صــورت
از شــامگاه دوازدهــم آبانمــاه بــا توجه به
رویــت هــر گونــه تخلــف ،ضمــن پلمــپ
اضافــه شــدن وضعیــت ســاوه بــه فــوق
صنــف متخلــف ،برخوردهــای قانونــی بــا
بحرانــی ،فعالیــت گــروه هــای شــغلی
آن انجــام خواهــد گرفــت.
 ۳ ،۲و  ۴اکیــدا ممنــوع شــده اســت.

پلمپ شرکت تعاونی مصرف یکی از ادارات به علت
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ساوه

با پیگیری بازرسان بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه فروشگاه تعاونی مصرف یک از ادارات به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در این
شهرستان پلمپ شد.
با افزایش شیوع بیماری کرونا ،بازدیدهای بازرسین بهداشت از اصناف تشدید شده و درصورت رویت واحدهایی که پروتکل های بهداشتی را
رعایت نمی کنند ،برخورد قانونی صورت می گیرد .الزم به ذکر است یکی از مکان هایی که امکان شیوع بیماری کرونا را در صورت عدم رعایت
پروتکل های بهداشتی افزایش می دهند ،فروشگاهها هستند لذا ،از مردم عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
در هر یک از صنوف مراتب را از طریق سامانه  ۱۹۰به کارشناسان مرکز بهداشت اطالع دهند.
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ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه  -آبان ماه 1399
مانــور هشــدار وضعیــت کرونــا
ویــروس در ســاوه برگــزار شــد
بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب و قرمــز
شهرســتان ،تمهیــدات الزم و اطــاع رســانی
بــه مــردم در خصــوص رعایــت بهداشــت بــرای
جلوگیــری افزایــش مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا
در شهرســتان ســاوه اندیشــیده شــده اســت.
در پــی افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس
کرونــا در شهرســتان ســاوه و شــروع مــوج ســوم
ایــن بیمــاری مانــور هشــدار علیــه ایــن بیمــاری
در ســطح شــهر ســاوه برگــزار شــد و در ایــن
مانــور آمبوالنــس هــای مرکــز اورژانــس ســاوه
و هــال احمــر بــا بــه صــدا در آوردن آژیــر
هشــدار در خیابــان هــای شــهر حرکــت کــرده و
از طریــق بلندگــو بــا پخــش پیــام هــای هشــدار
از مــردم خواســتند بــا توجــه بــه مــوج ســوم
کرونــا تهدیــد ایــن بیمــاری را جــدی بگیرنــد.
هــدف از مانــور انجــام شــده ،فرهنــگ ســازی بــه
منظــور جلوگیــری از افزایــش شــمار مبتالیــان بــه
ویــروس کرونــا در شهرســتان اعــام شــده اســت.

جلســه هــم اندیشــی بــا مدیــران
صنایــع در خصــوص دســتورالعمل
هــای پیشــگیری از کویــد 19-در
محیــط کار و بررســی چالــش هــای
صنایــع در ایــن زمینــه
جلســه هــم اندیشــی بــا مدیــران صنایــع در
خصــوص دســتورالعمل هــای پیشــگیری از
کویــد 19-در محیــط کار و بررســی چالــش
هــای صنایــع در ایــن زمینــه در ســالن جلســات
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور انجمــن مدیــران
صنایــع و مدیــران کارخانجــات پرجمعیــت
شهرســتان برگــزار گردیــد رویــه ارجــاع و بازگشــت
بــکار افــراد مشــکوک و مبتــا بــه بیمــاری بررســی
شــده و ضمــن جلــب مشــارکت کارفرمایــان در
برنامــه پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا ،در مــورد
مشــکالت موجــود گفتگــو شــد.
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هر عالمت ریوی زنگ خطر کروناست
جانشــین معــاون درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــا
بیــان اینکــه متخصصــان داخلــی نیــز مــی تواننــد بیمــاران
کرونایــی را ویزیــت و درمــان کننــد ،گفــت :تجمــع مــردم
در مطــب پزشــکان عفونــی تهدیــدی مبنــی بــر شــیوع
بیشــتر کروناویــروس اســت و چــه بســا در اثــر ایــن تجمــع
و آلــوده بــودن محیــط ،بــر شــدت بیمــاری افــزوده شــود.
دکتــر رضــا نظــری ،بــا انتقــاد از مراجعــه دیرهنــگام مبتالیــان
بــه بیمــاری کروناویــروس بــه مراکــز درمانــی اظهــار کــرد:
متاســفانه برخــی مبتالیــان بــه بیمــاری کوویــد  ۱۹زمانــی
بــه بیمارســتان و مراکــز درمانــی مراجعــه میکننــد کــه کار
از کار گذشــته و کاری از دســت کادر درمــان بــر نمیآیــد.
ای تاخیــر در مراجعــه درمــان را بــا چالــش مواجــه کــرده
و نهایتــا منجــر بــه افزایــش آمــار مرگومیــر میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــه
دلیــل مراجعــه دیرهنــگام
مبتالیــان بــه کروناویــروس
متاســفانه مــدت زمــان
مراجعــه بــه بیمارســتان
تــا زمــان فــوت بــه کمتــر
از  ۱۲ســاعت رســیده
اســت ،اظهــار کــرد :تــرس
از مراجعــه بــه بیمارســتان
و بیتفاوتــی بــه دلیــل
عــادی انــگاری ایــن
بیمــاری موجــب شــده
آمــار تلفــات افزایــش یابــد.
نظــری گفــت :بــه
بیمارانــی کــه مبتــا بــه
کروناویــروس شــدند توصیــه مــی شــود کــه اگــر در مراجعــه
بــه بیمارســتان تــرس و نگرانــی دارنــد بــه مراکــز درمانگاهــی
و  ۱۶ســاعته بهداشــت شهرســتان مراجعــه کننــد تــا رونــد
درمــان آنــان تســریع یافتــه و آمــار تلفــات جانــی کاهــش یابــد.
معــاون درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــا تاکیــد بــر اینکــه
حــدود  ۴۰درصــد آمار تلفــات جانی بیمــاران مبتال بــه کروناویروس
را افــرادی تشــکیل میدهنــد کــه دیرهنــگام مراجعــه کــرده انــد،
گفــت :بــه همــه شــهروندان توصیــه میشــود بــه محــض بــروز
عالئــم مربــوط بــه ایــن بیمــاری ســریعا بــه بیمارســتان یــا مراکــز
درمانــی مراجعــه کنیــد و هــر عالمــت ریــوی را خطــری بــرای ابتــا
بــه کرونــا تلقــی کننــد و یقیــن بداننــد کــه اگــر در روزهای نخســت
ابتــا بــه کرونــا مراجعــه کننــد امــکان درمــان و بهبودی و بازگشــت
بــه شــرایط قبــل از بیمــاری بــه مراتــب آســانتر خواهــد بــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه  ۹۰درصــد آمــار مرگومیرهــای
شهرســتان ســاوه مربــوط بــه کســانی اســت کــه بیمــاری
زمینــهای داشــتهاند ،گفــت :افــراد دارای بیمــاری زمینــه ای
نظیــر فشــار خــون ،دیابــت ،بیماریهــای قلبــی و خــاص و
نیــز ســالمندان بایــد مراقبــت بیشــتری نســبت بــه ســایر افــراد
داشــته باشــند و اکیــدا توصیــه میشــود کــه بــه هیــچ وجــه
تــردد غیرضــروری در بیــرون از منــزل نداشــته و از رفتوآمــد
و معاشــرت پرهیــز کــرده و حتمــا فاصلهگــذاری اجتماعــی
را رعایــت و در منــازل خــود قرنطینــه و ایزولــه شــوند.
نظــری گفــت :احتمــال اینکــه بســیاری از افــراد جامعــه کــه بیماری
زمینـهای نداشــته و جــوان هــم هســتند ناقــل یــا آلــوده بــه ویروس
باشــند وجــود دارد ،متاســفانه ایــن افــراد در اثــر رفتوآمــد بــا
ســالمندان و پــدران و مــادران خــود آنهــا را بــه کروناویــروس
آلــوده میکننــد .اگــر ســالمندان خــود را دوســت داریــم ســعی
کنیــم در چنیــن شــرایطی بــا آنهــا معاشــرت نداشــته و بــا رعایــت
فاصلهگــذاری اجتماعــی از ســرایت ویــروس جلوگیــری کنیــم.
وی گفــت :در افــراد مســن و بیمــاران دارای نقــص سیســتم ایمنــی

ممکــن اســت ابتــا بــه بیمــاری شــامل عالئــم غیــر اختصاصــی
ماننــد خســتگی ،کاهــش هوشــیاری ،کاهــش تحــرک ،کاهــش
اشــتها ،دلهــره و عــدم وجــود تــب باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن گــروه هــا بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه حالــت شــدید
بیمــاری هســتند پیشــگیری در ایــن گــروه هــا از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت و بایــد عالئــم را در ایــن گــروه هــا جــدی بگیریــد.
وی همچنیــن بــه بیمــاران زمینــهای توصیــه کــرد کــه پیگیــر
درمــان خــود بــوده و بــا مصــرف بــه موقــع داروهــای دیابــت ،فشــار
خــون و  ...موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن خــود شــوند و بــا
رعایــت فاصلهگــذاری و بهداشــت فــردی و اجتماعــی بــه محــض
ابتــا و بــروز عالئــم ســریعا بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد.
وی تاکیــد کــرد :در صــورت داشــتن عالئم خفیــف ،بهتریــن راهکار،
قرنطینــه در منــزل و دوری از ســایر اعضــای خانــواده و اســتفاده از
تغذیــه مناســب ،میــوه و ســبزیجات ،مایعــات و ســوپهای گــرم
بــه منظــور تقویــت سیســتم
ایمنــی اســت و در صــورت
ادام ـهدار شــدن یــا بدتــر شــدن
عالئــم ماننــد تــب شــدید ،تنگــی
نفــس و ســرفه هــای خشــک
در اســرع وقــت بــه مراکــز ۱۶
یــا  ۲۴ســاعته مراجعــه کنیــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مرکــز ۱۶
ســاعته کروناویــروس صبــح هــا
از ســاعت  ۸تــا  ۱۴و عصرهــا از
ســاعت  ۱۶تــا  ۲۱فعال هســتند،
بــه منظــور جلوگیــری از تجمــع
در مرکــز ،از مراجعــه صرفــا در
ســاعات صبــح خــودداری و
جهــت ویزیــت و نوبــت گیــری
انجــام تســت کرونــا در ســاعات عصــر نیــز میتوانیــد مراجعــه کنید.
معــاون درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــا اشــاره بــه
بحرانــی بــودن وضعیــت ابتــا بــه کرونــا در ایــن شهرســتان
گفــت :کادر درمانــی و بیمارســتانی بــا تمــام ظرفیــت و تــوان
خــود بــه بیمــاران خدمــات درمانــی ارائــه مــی دهنــد گرچــه بــا
کمبــود پرســتار و کادر درمانــی نیــز مواجــه هســتیم و چــه بســا
بــا تامیــن زیرســاختهای بیمارســتانی و حتــی افزایــش میــزان
تخــت بســتری ،امــکان افزایــش پرســتار و کادر درمانــی وجــود
نداشــته باشــد چــرا کــه بســیاری از پزشــکان و کادر پرســتاری
بدلیــل درگیــری بــا بیمــاری کوویــد  ۱۹در قرنطینــه بســر مــی
برنــد و کادر درمانــی موجــود نیــز خســته و فرســوده هســتند.
دکتــر نظــری در ادامــه بــا انتقــاد از هجــوم مــردم به مطب پزشــکان
متخصــص عفونــی گفــت :تجمــع مــردم در مطــب پزشــکان عفونــی
تهدیــدی مبنــی بــر شــیوع کروناویــروس اســت و چــه بســا در اثــر
ایــن تجمــع و آلــوده بــودن محیــط ،بر شــدت بیمــاری افزوده شــود.
وی تصریــح کــرد :از مبتالیــان بــه کروناویــروس تقاضــا مــی شــود
کــه بــرای درمــان خــود صرفــا بــه مطــب پزشــکان متخصــص
عفونــی مراجعــه نکننــد چراکــه پزشــکان متخصــص داخلــی
نیــز مــی تواننــد ایــن بیمــاران را ویزیــت و درمــان کننــد .اگــر
فــردی مشــکوک بــه کروناویــروس اســت مــی توانــد بــه مراکــز
درمانگاهــی  ۱۶ســاعته یــا مطــب پزشــکان متخصصیــن داخلــی
مراجعــه کننــد و از تجمــع و هجــوم بــه مطــب پزشــکان عفونــی
پرهیــز کنــد چراکــه اینــکار خــود عامــل انتقــال بیمــاری اســت.
وی همچنیــن بــه تفکیــک بخــش هــای کرونایــی از
غیرکرونایــی در بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه اشــاره
کــرد و افــزود :بیمــاران غیرکرونایــی هیــچ نگرانــی بابــت
مراجعــه بــه بیمارســتان نداشــته باشــند چــرا کــه بــا تفکیــک
اورژانــس و بخشهــای بســتری کرونایــی از غیرکرونایــی
هیــچ نگرانــی در مراجعــه بیمــاران زمینــه ای وجــود نــدارد.
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کمیته دانشگاهی موربیدیتی مادران
بــا هــدف کاهــش عــوارض بــارداری و زایمــان و
ارتقــا ســطح ســامت مــادران کمیتــه دانشــگاهی

موربیدیتــی (مــرگ و میــر)

مــادران در ســالن

 SDHدانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه برگــزار شــد.

درایــن کمیتــه ضمــن مــرور دســتورالعمل هــای موجــود

پرونــده هــای موربیدیتــی بیمارســتان هــای تابعه بررســی
شــد.

در گفتگو با سپیده قره چلویی ،کارشناس مسئول امور بیماری های دانشکده؛

افراد دیابتی و کووید ۱۹

افــراد دیابتــی ،در مقابــل بیمــاری کوویــد  ۱۹آســیب پذیرتــر هســتند.
بهطــور کلــی زمانــی کــه مبتالیــان بــه دیابــت ،دچــار عفونــت ویروســی
میشــوند ،بــه دلیــل تغییــرات ســطح قنــد خــون در بــدن و احتمــاالً وجــود
عــوارض دیابــت ،درمــان ســختتر خواهــد بــود .ضمنــا سیســتم ایمنــی بــدن
بــه خطــر میافتــد و بیمــاری ســختتر و دوره بهبــودی طوالنیتــر میشــود.
بنابرایــن بــرای مبتالیــان بــه دیابــت و افــرادی کــه در تمــاس نزدیــک بــا افــراد مبتــا بــه
دیابــت هســتند ،رعایــت توصیههــای عمومــی ماننــد :شستشــوی دســتها ،اجتنــاب از
تمــاس دســتها بــا صــورت و بینــی ،ضدعفونــی کــردن ســطوح ،عــدم اســتفاده از غــذا،
لیــوان و حولــه و وســایل مشــترک ،پوشــاندن دهــان و بینــی هنــگام عطســه و ســرفه بــا
دســتمال ،اجتنــاب از تمــاس بــا افــراد دارای عالئــم تنفســی بیمــاری ماننــد ســرفه ،اجتنــاب
از ســفرهای غیرضــروری ،عــدم اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی و حضــور در
محلهــای شــلوغ و پرازدحــام بســیار مهــم اســت.

ارائه خدمات درمانی به بیماران غیرکرونایی در ساوه تفکیک شده است

ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران غیرکرونایــی در ســاوه تفکیــک شــده اســت
رئیــس مجتمــع درمانــی شــهید مــدرس و  ۱۷شــهریور شهرســتان ســاوه بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــن مرکــز درمانــی پذیــرای تمامــی بیمــاران اســت ،گفــت :ارائه
خدمــات درمانــی بــه بیمــاران غیرکرونایی در این بیمارســتان تفکیک شــده اســت.

ـاژ
ـای تریـ
ـتورالعمل هـ
ـرور دسـ
ـه مـ
جلسـ
و درمــان مــادران بــاردار در برابــر
ـتری
ـرپایی و بسـ
ـطوح سـ
کووید  ۱۹در سـ
بــا حضــور تعــدادی از متخصصیــن زنــان و زایمــان،
جلســه مــرور دســتورالعمل هــای تریــاژ و درمــان مــادران
بــاردار در برابــر کوویــد  ۱۹در ســطوح ســرپایی و بســتری
در ســالن جلســات معاونــت بهداشــتی برگــزار شــد.
در ایــن جلســه پروتــکل هــای درمانــی توســط دکتــر
بشــیری ارائــه و بــا نظــر مشــورتی ســایرین ،برنامــه
اجرایــی جهــت درمــان مراجعیــن ســرپایی و بســتری
تدویــن شــد.

دکتــر حبیـباهلل رضایــی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه تریــاژ تشــخیص تنفســی اورژانــس
از تریــاژ عمومــی ســایر بیمــاران مجزاســت ،اظهــار کــرد :شــهروندان ســاوجی بــا
خیــال آســوده میتواننــد بــرای درمــان ســایر بیماریهــای خــود بــه مجتمــع
درمانــی شــهید مــدرس و  ۱۷شــهریور مراجعــه کننــد ،زیرا مســیر درمــان بیماران
اورژانســی و بیمــاران حــوادث و
غیرواگیــردار نظیــر بیماریهــای
قلبــی و عروقــی کامــا از مســیر
درمــان بیمــاران کرونایــی جداســت
و ســازوکاری فراهــم شــده اســت
تــا اورژانــس کرونایــی از اورژانــس
غیرکرونایــی تفکیــک شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیمــاران
کرونایــی در شــرایط ایزولــه تحــت
درمــان قــرار میگیرنــد ،افــزود :بــا
وجــود حجــم بــاالی مراجعیــن مبتال
بــه بیمــاری کرونــا ،امــا بــا تــاش
پزشــکان ،کادر پرســتاری و کارکنــان
حــوزه ســامت بــرای ارائــه خدمــات
بــه ســایر بیمــاران ادامــه دارد و
هیــچ تداخلــی در حــوزه خدمــت رســانی بــه بیمــاران غیرکرونایــی وجــود نــدارد.
رضایــی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر طــب اورژانــس بیمارســتان شــهید
مــدرس نیــز تفکیــک شــده اســت و مراجعهکننــدگان میتواننــد بــا خاطــری
آســوده و بــا اطمینــان از اینکــه فضــای در نظــر گرفتــه شــده عــاری از
هرگونــه آلودگــی ویــروس کروناســت ،خدمــات درمانــی را دریافــت کننــد.
اورژانــس قدیــم بیمارســتان شــهید مــدرس بــه بیمــاران غیرکرونایــی تخصیــص
یافتــه و ســاختمان اورژانــس جدیــد مخصــوص بیمــاران کرونایــی اســت و

هیچگونــه تداخلــی در مراجعــه و پروســه درمــان بیمــاران وجــود نــدارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی از بیمــاران غیرکرونایــی بویــژه بیمــاران قلبــی و
عروقــی نســبت بــه مراجعــه بــه بیمارســتان جهــت درمــان نگــران هســتند ،گفت:
عــدم مراجعــه ایــن بیمــاران بــه پزشــک و مراکــز درمانــی احتمــال دارد مخاطراتی
را بــرای آنــان بــه همــراه داشــته باشــد .بیمــاران غیرکرونایــی بــا اطمینــان
خاطــر بــه بیمارســتان مراجعــه کننــد و بــه هیــچ وجــه نگرانــی نداشــته باشــند.
دکتــر رضایــی تصریــح کــرد :بــه دلیــل نگرانــی مــردم از ابتــا بــه کرونــا،
مراجعــه بیمــاران غیرکرونایــی بــه بیمارســتانها کاهــش چشــمگیری داشــته
اســت .توصیــه متولیــان حــوزه ســامت بــه بیمــاران غیرکرونایــی ایــن اســت کــه
نگــران عارضههــای ناشــی از بیماریهــای قلبــی و
عروقــی باشــند و چــه بســا عــدم مراجعــه بــه موقــع
بــه بیمارســتان منجــر بــه تشــدید عارضــه و نهایتــا
ســکته قلبی شــود و جــان خــود را از دســت بدهند.
وی گفــت :قبــل از شــیوع بیمــاری کروناویــروس
بخــش  CCUمراکــز درمانــی بــا حجــم قابــل
توجــه بیمــاران قلبــی و عروقــی مواجــه بــود،
امــا بــه دلیــل نگرانــی مــردم در مراجعــه بــه
بیمارســتان ،ایــن بخــش هــم اکنــون بــا ظرفیــت
حداقلــی و مراجعــه انگشــت شــمار فعالیــت دارد.
رئیــس مجتمــع درمانــی شــهید شــهید مــدرس
و  ۱۷شــهریور شهرســتان ســاوه افــزود :در
ماههــای گذشــته مشــاهده شــده کــه بســیاری
از بیمــاران قلبــی و دیابتــی ،مبتــا بــه فشــار
خــون بــاال و بیمــاری هــای مزمــن بــه دلیــل
تــرس و نگرانــی از ابتــا بــه کرونــا بــه ایــن مراکــز مراجعــه نکردهانــد کــه
ایــن کار تشــدید بیمــاری و فــوت بعضــی از ایــن بیمــاران را بــه دنبــال دارد.
وی ادامــه داد :مــردم بــدون نگرانــی بــه ایــن بیمارســتان مراجعــه کننــد و
اطیمنــان خاطــر داشــته باشــند کــه پروتــکل هــای بهداشــتی کــه مهمتریــن
اصــل در پیشــگیری از بیماریهاســت بــه خوبــی رعایــت مــی شــود تــا خاطــر
آنــان از مراجعــه بــه ایــن مراکــز آســوده باشــد.

انتقال مصدوم  ۱۰ماهه از ساوه به تهران توسط اورژانس هوایی تهران
سرپرست مرکز پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه از انتقال یک مصدوم
از ساوه به تهران خبر داد.
وی گفت :یک کودک  ۱۰ماهه به علت سقوط از ارتفاع تقریبا  ۲متری دچار ضربه به
سر شده بود که برای ادامه درمان از طریق آمبوالنس هوایی قم از بیمارستان شهید
چمران ساوه به بیمارستان امام خمینی اعزام شد.
صیدی افزود :این هماهنگی طبق پروتکل های اورژانس های هوایی توسط مرکز
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه صورت گرفت
و بالگرد اورژانس هوایی تهران بعد از هماهنگی های الزم در زمین چمن جمعیت
هالل احمر ساوه که به عنوان پد استاندارد بیمارستان مدرس جانمایی شده است
فرود آمد و مصدوم توسط تیم عملیاتی اورژانس  ۱۱۵ساوه از بیمارستان شهید
چمران به محل پد پرواز انتقال و آنجا بعد از تحویل مصدوم به کارشناسان درمانی
کادر پروازی به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد.
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پیام تبریک معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه به مناسبت
آغاز سال تحصیلی جدید

جلســه هماهنگــی و برنامــه ریــزی در خصــوص همــکاری گــروه هــای
جهــادی طــاب شهرســتان ســاوه بــه منظــور کمــک بــه کادر درمــان
بــه عنــوان مراقبــان بیمــاران مبتــا بــه کرونــا بــا حضــور حجــت
االســام جعفــری مســئول طــاب در اســتان مرکــزی ،حجــت االســام
حســینی نماینــده مقــام معظــم رهبــری در ســازمان هــال احمــر و
معاونــان توســعه و درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه برگــزار شــد.
بــه گــزارش وب دا ســاوه ،ایــن جلســه بــه منظــور هماهنگــی واحدهــا در
جهــت کمــک بــه کادر درمــان و بیمــاران بســتری در بخــش هــای کرونــا
کــه ورود همــراه ممنــوع اســت و همچنیــن بیمارانــی کــه در منــازل
قرنطینــه هســتند و نیــاز بــه کمــک دارنــد ،تشــکیل و مقــرر گردیــد ابتــدا
آمــوزش هــای الزم در ایــن زمینــه صــورت و شــروع بــه کار نماینــد.
در ادامــه جلســه گــروه جهــادی طــاب بــا دکتــر مصــری
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه دیــدار و مشــکالت
و نیازمنــدی هــای الزم در ایــن خصــوص مطــرح شــد.
الزم بــه ذکــر اســت فعالیــت برخــی از افــراد ایــن گــروه در بیمارســتان
هــای شــهید مــدرس و چمــران آغــاز شــده اســت.

معــاون آموزش ــی دانشــکده در پیام ــی ،آغــاز ســال تحصیل ــی
جدیــد و بازگشــایی دانشــگاهها را بــه دانشــگاهیان تبریــک
گفــت؛ متــن ایــن پی ــام بــه ش ــرح زی ــر اســت :ســال تحصیل ــی
 1399-400بــه دلیــل شــیوع
بیمــاری کرونــا ،متفــاوت ت ــر از
ســال هــای دیگــر آغــاز مــی
شــود .آنچــه در مــاه هــای
اخیــر ،پــس از شــیوع ایــن
بیمــاری در دانشــگاه هــا و
موسســات آموزشــی ایــران و
اکث ــر کشــورهای جهــان شــاهد
آن بودیــم؛ تغییــر مســیر
آمــوزش کالس ــیک بــه آمــوزش
الکترونیکــی؛ و فائــق آمــدن
بــر شــرایط بح رانــی پیــش
آمــده ،و موفقیــت اســاتید،
دانشــجویان ،کارشناســان و
تمامــی مدیــران آموزشــی در
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن
در جهــت ادامــه بهینــه امــر
.آمــوزش دانشــجویان بــود
دانشــجویان عزیــز در ایــن دوره جدیــد بــا بهره گی ــری از دانش
اســاتید و دانشــمندان ،خویــش را ب ـرای ایفــای نقش ــی اثرگــذار
در آینــده جامعــه مهیــا مــی ســازند .هرچنــد شــروع ســال
تحصیلــی امســال بــرای دانشــجویان عزیــز جدیــد الــورود

بــه جهــت رعایــت اصــول بهداشــتی و صیانــت از ســامت
دانشــجویان بــه شــکل حضــوری نخواهــد بــود ،ول ــی ط ـراوت
ورود جمــع جدیــد دانشــجویان بــه محی ــط دانشــگاه همــواره
.نشــاط انگیز و امیدبخش اســت
امیدواریــم بــا رعایــت کامــل
و دقیــق پروتــکل هــای
بهداشــتی در شــرایط ویــژه
کنونــی ،بــا عنایــت خداونــد
متعــال؛ همــه مــا بتوانیــم بــا
پذیــرش مســئولیت بیــش
از پیــش ،محیطــی آرام ،بــا
نشــاط؛ و سرشــار از ســامتی
بــرای فعالیــت هــای علمــی و
.آموزش ــی دانشــگاه ف راهــم آوریم
اینجانــب آغــاز ســال تحصیل ــی
و ش ــروع درس و دانشــگاه را بــه
اســاتید پرتــاش و دانشــجویان
خــاق و آینــده ســاز دانشــکده
علــوم پزشــکی ســاوه و بــه ویژه
دانشــجویان جدیــد الــورود،
صمیمانــه تبریــک عــرض
نمــوده و ب ـرای همــگان از درگاه خداونــد متعــال دســتیابی بــه
مــدارج عال ــی علم ــی ،دین ــی و اخالق ــی ،تــوأم بــا موفقی ــت،
.بهــروزی و ســعادت را خواهانــم

زنجیره انتقال کرونا را باید قطع کنیم/در خانه بمانید اما بدون دورهمی

بسته بندی و اهدای بسته های خشکبار ،به بیماران کرونایی

و کادر درمانی بیمارستان شهید مدرس
توسط جهادگران سالمت
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دکتر محمود کریمی مسئول کمیته اپیدمیولوژی و عضو
هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه با تاکید بر اهمیت
و ضرورت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا ،گفت :با ادامه
روند فعلی ،میزان مرگ و میر بیماری بطور فزاینده ای باال
می رود .اعمال محدودیت های جدید به شرط پرهیز از
دورهمی های خانوادگی قطعا میتواند باعث کاهش ابتال و
قطع سرایت بیماری شود.
وی افزود :با توجه به محدودیتهای جدیدی که از شنبه
اول آذر ماه در کشور جهت پیشگیری و کنترل کرونا اعمال
خواهد شد ،تنها در صورت
همکاری و کمک مردم
زنجیره انتقال بیماری قطع
می شود.
وی بر اهمیت این نکته
اساسی تاکید کرد و گفت:
اگر می خواهیم بیماری
کنترل شود فردی که کرونا
مثبت است ،به هیچ وجه
نباید از خانه خارج شود.
متاسفانه برخی بیماران
و افراد کرونا مثبت این
مسائل را جدی نمیگیرند
و باید این نکته که باید
همواره مورد نظر افراد باشد که فرد کرونا مثبت چه با
عالمت و چه بی عالمت به راحتی می تواند بیماری را در
جامعه منتشر کند و باعث بیماری و مرگ افراد دیگر شود.
دکتر کریمی در خصوص رعایت موارد بهداشتی توسط فرد
کرونا مثبت خاطر نشان کرد :فرد بیمار به هیچ عنوان نباید
از خانه خارج شود .در خانه هم باید در اتاقی تنها باشد،
تهویه هوای اتاق بسیار مهم است ،ماسک بزند و فردی هم
که از او مراقبت می کند ،حتما باید ماسک بزند و دست
هایش را مرتب بشوید.

وی با بیان اینکه فرد کرونا مثبت حتی اگر بدون عالمت
باشد ،اگر رعایت نکند ،می تواند بیماری را به دیگران منتقل
کرده و باعث مرگ افراد دیگر شود ابراز داشت :بیماران چه
با عالمت و چه بدون عالمت باید در خانه هم ایزوله شوند.
یعنی در اتاق تنها با تهویه مناسب بماند و ماسک بزند و
شستشوی دست ضدعفونی را انجام دهد و مراقب ایشان
هم از ماسک استفاده کرده و مرتب شستشوی دست و
ضدعفونی را انجام دهد.
وی با اشاره به محدودیتهای جدید ادامه داد با توجه به
وضعیت جهانی در مورد واکسن
کرونا نباید تا سه ماه آینده
خوش بین باشیم بنابراین تنها
برنامه ما برای مقابله با کرونا
این است که مردم باید در خانه
بمانند تا میزان ابتال کاهش
یافته و کادر درمان بتوانند به
افراد بستری رسیدگی کنند و
افرادی را که در نوبت بستری
قرار دارند ،بستری کنند.
متاسفانه با ادامه این روند
میزان مرگ ومیر همچنان
افزایشی خواهد بود .اگر می
خواهیم بیماری را کنترل و
مرگ و میر آن را کاهش دهیم باید در خانه بمانیم.
وی در پایان تصریح کرد :در حال حاضر بهترین راه مقابله
با کرونا ،پیشگیری و رعایت پروتکلهای بهداشتی مانند
شستن دست ،فاصله گذاری فیزیکی ،و استفاده از ماسک
است

ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه  -آبان ماه 1399
یک فوق تخصص پاسخ داد:

کرونا با بیماران گوارشی چه می کند؟
بیمــاری کوویــد  ۱۹متاثــر از ورود ویــروس کرونــا بــه بــدن انســان،
یــک بیمــاری تنفســی بــه شــمار مـیرود و بســیاری از مبتالیــان بــه
کروناویــروس یــا فاقــد عالمــت هســتند یــا عالئــم خفیفــی دارنــد،
امــا آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه بیشــتر افــراد مبتــا بــه
بیمــاری کوویــد  ۱۹عالئمــی ماننــد ســرفه خشــک و تــب بــاال را
تجربــه میکننــد.
تحقیقــات جدیــد نشــان میدهــد کــه کرونــا در برخــی افــراد
فقــط بــا عالئــم گوارشــی ظاهــر میشــود ،موضوعــی کــه یــک
فــوق تخصــص گــوارش هــم آنــرا تاییــد مــی کنــد.
دکتــر «آمنــه مهربــان» پزشــک فــوق تخصــص گــوارش و کبــد
بالغیــن در ســاوه ،بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا هــر سیســتمی از بــدن
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد ،گفــت :یکــی از ایــن درگیریهــا
در سیســتم گوارشــی انســان رخ مــی دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چندیــن مــاه از شــیوع کوویــد  ۱۹میگذرد
و هــر روز شــاهد تظاهــرات جدیــدی از ایــن ویــروس هســتیم کــه
بــا ایــن رفتــار مبهــم میتــوان آن را ویــروس هزارچهــره نامیــد،
اظهــار کــرد :تهــوع ،اســتفراغ ،اســهال از خفیــف تــا شــدید و بــی
اشــتهایی کــه باعــث کاهــش وزن شــدید بیمــاران میشــود از
مهمتریــن عالئــم گوارشــی ایــن بیمــاری اســت .مــواردی از آســیب
کبــدی ناشــی از خــود ویــروس یــا درمانهــای ایــن بیمــاری
مشــاهده شــده کــه حتــی منجــر بــه نارســایی کبــد خواهــد شــد.
دکتــر مهربــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تقریبــا یــک پنجــم بیمــاران
کوویــد  ۱۹بــا عالئــم گوارشــی بــه پزشــک مراجعــه مــی کننــد،
بیــان کــرد :بیمــاران گوارشــی مخصوصــا پیونــد کبــد و بیمــاران
التهابــی روده کــه تحــت درمــان بــا داروهــای ســرکوب کننــده
ایمنــی هســتند بــه شــکل شــدیدتری در خطــر ابتــا بــه بیمــاری
کوویــد  ۱۹قــرار دارنــد .متاســفانه در ایــن بیمــاران ،مجبــور بــه
قطــع یــا کاهــش درمانهــای ســرکوب ایمنــی مــی شــویم کــه
خــود ،باعــث عــود بیمــاری زمینــهای و حتــی منجــر بــه مــرگ
میشــود.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در صــورت کرونایــی شــدن
ایــن افــراد چــه کارهایــی بایــد انجــام داد تــا بــدن آســیب کمتــری
ببینــد و در مجمــوع از لحــاظ تغذیــه و تقویــت سیســتم ایمنــی
بــدن چــه اقداماتــی بایــد صــورت داد ،گفــت :در صــورت ابتــا،
بیمــار حتمــا بایــد شــرایط قرنطینــه را رعایــت کنــد .اســتراحت
و مصــرف مایعــات و ســبزی و میــوه بــه همــه بیمــاران توصیــه
میشــود .در صــورت مبتــا بــودن بــه بیمــاری زمینـهای و مصــرف
داروهــای خــاص ،حتمــا بــا پزشــک خــود در مــورد نحــوه مصــرف
داروهــا و تداخــل احتمالــی بــا درمــان کرونــا مشــورت کنیــد.
ایــن پزشــک فــوق تخصــص گــوارش بــا تاکیــد بــر اینکــه نمیدانیــم
کروناویــروس تــا چــه زمانــی مهمــان ماســت ،اظهــار کــرد :شــاید
تــا یــک یــا دو ســال دیگــر درگیــر کروناویــروس باشــیم و فعــا
مجبوریــم بــا کرونــا زندگــی کنیــم .ماســک زدن ،شســتن دسـتها
و رعایــت فاصلــه اجتماعــی بــرای جلوگیــری از شــیوع و ســرایت
بیمــاری از الزامــات اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن بیمــاری جزئــی از زندگــی مــا شــده
اســت ،گفــت :تغییــر شــیوه زندگــی شــامل مصــرف غذاهــای ســالم
و تــازه ،میــوه و ســبزیجات ،داشــتن فعالیــت بدنــی ،کاهــش وزن
در افــراد دارای اضافــه وزن و چــاق توصیــه میشــود .البتــه بایــد
گفــت کــه کاهــش وزن شــدید باعــث کمبــود ویتامینهــا و
کاهــش ایمنــی میشــود ،پــس در صــورت افزایــش وزن شــدید،
تحــت نظــر پزشــک برنامــه کاهــش وزن را شــروع کنیــد.
وی گفــت :مــوارد ابتــای مجــدد بــه کرونــا زیــاد دیــده شــده
اســت و متاســفانه در ابتــای مجــدد ،بیمــاری تظاهــرات شــدیدتری
داشــته اســت .بیمــاران گوارشــی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند
و بایــد بــا تقویــت ایمنــی و رعایــت نــکات بهداشــتی کــه گفتــه
شــد از ابتــای مجــدد پیشــگیری شــود.
دکتــر مهربــان بیــان کــرد :بــرای تقویــت ایمنــی نیــاز بــه مصــرف
روتیــن مکملهــا نیســت .اســتفاده از ســبزیحات ،میــوه ،لبنیــات
و گوشــت بــه انــدازه کافــی بــرای تامیــن ویتامینهــا ضــروری و
بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کافــی اســت.
وی افــزود :بــه علــت کمبــود ویتامیــن  Dدر بیشــتر افــراد ،مصــرف
ویتامیــن  Dبــه صــورت روتیــن هــر دو هفتــه دوز  ۵۰هــزار واحــدی
توصیــه میشــود .بانــوان بــاردار مجــاز بــه مصــرف ایــن دوز از
ویتامیــن  Dنیســتند.
وی همچنیــن گفــت :خبرهــای خوبــی از کشــف و تولیــد واکســن
کرونــا رســیده اســت ،امــا زمــان رســیدن واکســن بــه دســت مــا
مشــخص نیســت و احتمــاال تــا ســال آینــده بایــد منتظــر باشــیم و
نــکات ایمنــی را رعایــت کنیــم.

یک فوق تخصص پاسخ داد:

کرونا چگونه به قلب حمله می کند/آیا عوارض قلبی کرونا ماندگار است؟

ســرایت کروناویــروس بــه بــدن حتــی م یتوانــد بــه عضلــه قلــب یــا
ع ــروق آس ــیب جــدی وارد کنــد ،بــه عبارت ــی ایــن بیمــاری بــا رفتــاری
ناشــناخته در کمیــن بیماریهــای قلبــی و عروقــی اســت .موضــوع
مهم ــی کــه دکت ــر «منــا کی ــا» متخصــص قلــب و ع ــروق در ســاوه گفــت،
بــدان تاکیــد دارد و معتقــد اســت خطــر کرونــا بــرای بیمــاران قلبــی
بیشــتر از ســایر بیماریهاســت.
وی افــزود :در حــال حاضــر بــا پاندمــی کرونــا روبــرو هســتیم .ایــن
ویــروس روزانــه هــزاران نفــر را در جهــان ق ربانــی م یکنــد و تــا زمــان
کشــف واکســن و درمــان ویــروس ادامــه خواهــد داشــت.
کی ــا بی ــان ک ــرد :ب ــر اســاس مشــاهدات انجــام شــده تقریب ــا حــدود یــک
ال ــی دو درصــد بیماران ــی کــه مبتــا بــه بیمــاری کوویــد  ۱۹هس ــتند،
دچــار حملههــای قلب ــی شــده انــد و از طرف ــی حــدود  ۲۵ال ــی  ۳۰درصــد
بیماران ــی کــه ناراحت ــی قلب ــی زمین ـهای دارنــد مبتــا بــه کروناوی ــروس
م یشــوند.
وی بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه مکانیس ــم ایــن وی ــروس و حملــه بــه بیمــار از
راه فعــال ک ــردن سیس ــتم ایمن ــی و انعقــادی اســت ،اظهــار ک ــرد :بــه ایــن
صــورت کــه سیس ــتم ایمن ــی بی ــش از حــد فعــال م یشــود و در واقــع بــا
التهــاب و طوفــان ســایتوکینی باعــث التهــاب در تمــام بافتهــای بــدن
از جملــه قلــب و ریــه
م یشــود .ایــن التهــاب
باعــث آســیب جــدی
بــه قلــب و ع ــروق م ــی
شــود و ایــن دقیقــا
همــان فرآینــدی اســت
کــه هــر ســال باعــث
مــرگ تعــداد قابــل
توجهــی از بیمــاران
مبتــا بــه آنفلوآنـزا نی ــز
میشــود .
دکتــر کیــا افــزود:
افــرادی کــه ریســک
فاکتورهــای زمینــهای و
مشــکالت قلبــی دارنــد
بیشــتر در معــرض
کوویــد  ۱۹هســتند
و البتــه خــود ایــن
وی ــروس در اف ـرادی کــه
بیمــاری قلبــی ندارنــد
هــم م یتوانــد بیمــاری
قلبــی ایجــاد کنــد.
وی در ادامــه بــه آس ــی بهای ایجــاد شــده در ایــن بیمــاران کــه منج ــر
بــه درگی ــری قلب ــی م یشــود اشــاره ک ــرد و گفــت :تعــداد قابــل توجه ــی از
بیمــاران کرونای ــی بس ــتری شــده دچــار آس ــیب می ــوکارد م یشــوند کــه
بــا بــاال رفتــن خط ــر م ــرگ در ایــن اف ـراد مرتب ــط اســت .آس ــیب می ــوکارد
م یتوانــد بــه دو صــورت میوکاردیــت یــا نارســایی قلبــی ایجــاد شــود
کــه م یتــوان بــا اکوکاردیوگ راف ــی یــا مارکرهــای خون ــی آن ـرا انــدازه گی ــری
ک ــرد .آس ــیب دیگ ــری کــه کروناوی ــروس بــه قلــب وارد م یکنــد ،گرفتگ ــی
ع ــروق کرون ــر بــه صــورت  MIیــا ســکتههای قلب ــی حــاد اســت.
وی بی ــان ک ــرد :آس ــیب دیگ ــر ،آریتم یهــای قلب ــی یــا اختــال در نظــم
طبیعــی ض ربــان قلبــی بــا مکانیســم حملــه ویــروس بــه سیســتم
هدایت ــی قلــب اســت کــه ف ــرد دچــار افزایــش یــا کاهــش ض ربــان قلب ــی
م یشــود .از دیگــر عارضههــای ایــن ویــروس ایجــاد ترومبــوز یــا
لختههــای خون ــی در انــدام یــا آمبول ــی ریــه یــا همچنی ــن ســکتههای
مغــزی اســت.
ایــن پزشــک متخصــص بیماریهــای قلب ــی و عروق ــی اظهــار ک ــرد :یک ــی
از عالئم ــی کــه ایــن روزهــا بیمــاران در م راجعــه بــه پزشــکان یــا م راکــز
درمان ــی اعــام م یکننــد ،احس ــاس درد در هنــگام دراز کش ــیدن اســت و
در واقــع بــه احتمــال قــوی همــان التهــاب پ ــرده قلب ــی یــا پریکاردیــت
اســت کــه در اث ــر درگی ــری و حملــه وی ــروس کرونــا بــه قلــب ،پ ــرده قلبی
ف ــرد ملتهــب م یشــود و از جملــه عالئــم شــایع ایــن بیمــاری اســت.
وی ادامــه داد :بناب رایــن غیــر از ســن بیمار(ســالمندان) ،چاقــی و
بیماریهــای زمینــهای نظیــر دیابــت ،گرفتــاری قلبــی در ویــروس
کوویــد  ۱۹و ع ــوارض قلب ــی بــه صــورت ف ــردی نقــش مهم ــی در م ــرگ و
می ــر ایــن اف ـراد دارد .طب ــق تحقیقات ــی کــه در ایــن بــازه زمان ــی انجــام
شــده اســت ،تقریبــا  ۳۰درصــد بیمــاران کرونایــی کــه دچــار آســیب
قلب ــی جــدی شــدند اف ـرادی بودنــد کــه از قب ــل درگی ــری ع ــروق کرون ــر
قلب ــی داشــتند و حــدود  ۶۰درصــد آنــان مبتــا بــه فشــار خ ــون بودنــد.
او تصریــح ک ــرد :اینهــا اث ـرات کوتــاه مــدت وی ــروس کرونــای ناشــناخته
اســت .اث ـرات بلندمــدت ابتــا بــه کرونــا بــه انــدازه کوتــاه مــدت اهمی ــت

دارد چــون ممکــن اســت ایــن بیمــاری بــه علــت تغییــرات ژنتیکــی
بــه یــک اپیدم ــی مزمــن تبدیــل شــود .بناب رایــن بــا توجــه بــه تغیی ــر
رفتارهــا و واکنشهــای ایــن وی ــروس ،م ــردم بایــد پروتکلهــای بهداشــتی
را کامــا رعایــت و از جمعهــای خانوادگــی و مســافرتها بــه شــدت
پرهیــز کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه کرونــا ویــروس سیســتمهای
تنفس ــی ،قلب ــی و عروق ــی ،گوارش ــی ،چشــایی بویای ــی را درگی ــر م یکنــد
و بــه تمــام سیس ــتمهای بــدن دســت انــدازی م یکنــد و تاکنــون هــم
واکســن و داروی خاصــی بــرای آن پیــدا نشــده اســت ،لــذا الزم اســت
فعــا اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماع ــی در اولویــت
همــه اف ـراد ق ـرار گی ــرد.
دکت ــر کی ــا تاکی ــد ک ــرد :در بح ـران کرونــا بیمــاران قلب ــی و عروق ــی بایــد
بیشــتر از ســایرین موازیــن بهداشــتی را رعایــت کننــد و فاصلهگــذاری
اجتماع ــی و ماســک زدن ب ـرای آنهــا در اولویــت باشــد و در صــورت امــکان
از منــزل خــارج نشــوند .اف ـرادی کــه بــا ایــن بیمــاری س ــروکار دارنــد نی ــز
بهت ــر اســت در صــورت داشــتن کوچکتریــن عالمت ــی از بیمــاری کرونــا از
تمــاس بــا اف ـراد دارای بیمــاری قلب ــی زمین ـهای خــودداری کننــد چــون
شــاید همی ــن عالئــم ســاده کــه ب ـرای دیگ ـران مشــکلی ایجــاد نم ــی کند
بــه قیمــت جــان بیمــاران قلب ــی و عروق ــی تمــام شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه خطــر
ع ــوارض کرونــا ب ـرای چــه
کســانی بیشــتر اســت،
گفــت :بــه طــور کلــی
اف ـراد بــاالی  ۶۵ســال کــه
قب ــا بــه درگی ــری ع ــروق
کرونــر مبتــا بــوده یــا
فشــار خــون بــاال دارنــد
یــا اف ـراد با ســابقه ســکته
قلبــی ،افــراد مبتــا بــه
بیماریهــای مــادرزادی
قلب ــی بویــژه کس ــانی کــه
نقایــص مــادرزادی آنهــا
بــا ج راح ــی هنــوز اصــاح
نشــده اســت ،اگــر بــه
کوویــد  ۱۹آلــوده شــوند
شــاید در معــرض خطــر
بیشــتری باشــند ،لــذا
افــراد ذکــر شــده بایــد
اقدامــات پیشــگی رانه را
بیشــتر رعایــت کننــد و
فاصلهگــذاری اجتماعــی را جــدی بگی رنــد.
وی نخس ــتین عالمــت ظاه ــری و عارضــه قلب ــی ب ـرای بیمــاران مبتــا بــه
کوویــد  ۱۹را تنگ ــی نف ــس و احس ــاس درد در قفس ــه س ــینه دانس ــت و
گفــت :افــت پمپ ــاژ قلب ــی نتیجــه حملــه کروناوی ــروس بــه قلــب اســت
کــه منجــر بــه تنگــی نفــس و احســاس درد م یشــود و در چنیــن
مواقعــی نارســایی قلبــی را م یتوانــد از خــود نشــان دهــد.
دکت ــر کی ــا بــه عارضههــای قلب ــی بعــد از بهب ــودی از کرونــا و پاکس ــازی
ویــروس از بــدن بیمــار اشــاره کــرد و افــزود :بیمــاران قلبــی بهبــود
یافتــه از کرونــا همــواره در مع ــرض تهدیــد لختههــای خون ــی و عروق ــی
هس ــتند کــه اگ ــر در انــدام ف ــرد باشــد منج ــر بــه س ــیاه شــدن آن عضــو
از بــدن م یشــود یــا در ریــه بــه صــورت آمبول ــی ریــه ،در ع ــروق قلب ــی
بــه صــورت ســکته قلب ــی و در ع ــروق مغــزی بــه صــورت ســکته مغــزی
تاخیــری بــروز م یکنــد.
وی بی ــان ک ــرد :بــه عنــوان مثــال بیماران ــی هس ــتند کــه پ ــس از بهب ــودی
از کرونــا بــا گذشــت یــک مــاه از ترخی ــص بــا ســکته قلب ــی مجــددا بــه
بیمارســتان برگشــتند کــه علــت آن لختــه شــدن خــون در ع ــروق کرون ــر
بــوده اســت.
ایــن پزشــک متخصــص قلــب بــه بیمــاران کرونایــی کــه ریســک
فاکتورهــای زمین ـهای ،ریــوی و قلب ــی دارنــد توصی ــه ک ــرد کــه پ ــس از
بهب ــودی و بــه طــور مس ــتمر و حداقــل ب ـرای مــدت یــک مــاه از داروهــای
رقی ــق کننــده خ ــون نظی ــر ق ــرص آس ــپرین زی ــر نظ ــر پزشــک متخصــص
قلــب اســتفاده کننــد تــا از لختــه شــدن احتمالــی عــروق پیشــگیری
شــود.
وی تاکیــد کــرد :بــه بیمــاران قلبــی و عروقــی کــه مبتــا بــه کرونــا
شــدند توصیــه م یشــود پــس از ترخیــص مرتبــا تحــت نظــر پزشــک
متخصــص قلــب باشــند چــرا کــه هــر لحظــه احتمــال تهدیــد بــرای
ســامت آنــان بــه دلیــل بیمــاری زمینــهای کــه دارنــد وجــود دارد.
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سرپرست اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی:

 ۱۰پروژه عمرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه در حال ساخت است

ســید محمــد مهــدی ذگــردی سرپرســت اداره منابــع فیزیکــی و طــرح هــای عمرانــی
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه در خصــوص پــروژه هــای احداثــی و در حــال ســاخت
گفــت :اعتبــار مالــی تعــدادی از پروژههــای عمرانــی دانشــکده از
ســوی خیریــن ســامت شهرســتان بــوده و هزینــه ســاخت دیگــر
پروژههــا از محــل اعتبــار وزارت بهداشــت تأمیــن شــده اســت.
وی افــزود :از  10پــروژه عمرانــی در حــال ســاخت 3 ،مــورد آن
شــامل آی.ســی.یو کرونــا بیمارســتان شــهید مــدرس ،ســاختمان
مرکــز تحقیقــات ســامت اجتماعــی و مهــارت آمــوزی و آمــوزش
حرفــه ای ( )SDHو آموزشــگاه بهــورزی  ۱۰۰درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته و مراحــل ســاخت و بهــره بــرداری آن بــه اتمــام
رســیده اســت.
ذگــردی ســاخت بیمارســتان  250تخــت خوابــی را از پروژههــای
بــزرگ در حــال ســاخت دانشــکده عنــوان کرد و ابــراز داشــت :انجام
ایــن پــروژه از مــرداد مــاه ســالجاری آغــاز و خــاک بــرداری آن بــه
اتمــام رســیده و در حــال آمــاده ســازی بــرای اجــرای فوندانســیون
اســت.
سرپرســت اداره منابــع فیزیکــی و طــرح هــای عمرانــی بــه ســایر
پــروژه هایــی دانشــکده اشــاره کــرد و خاطــر نشــان ســاخت:
دانشــکده پرســتاری و مامایــی توســط خیــر بــزرگ حــاج براهیــم عســگریان در گــروه
صنعتــی کاوه در حــال احــداث اســت و از پیشــرفت خوبــی برخــوردار بــوده و در حــال
حاضــر در  3بلــوک در حــال اجراســت ،همچنیــن آزمایشــگاه غــذا و دارو در خیابــان ثــاث

کــه توســط خیــر نیــک اندیــش مرحــوم حــاج حســین رحماندوســت نیــز اهــدا شــده ،در
حــال پیگیــری رونــد اجرایــی اســت.
وی در خصــوص فعالیــت هــای انجــام شــده و در حــال پیگیری
بیمارســتان گفــت :در بیمارســتان شــهید مــدرس زیرســازی
و آمــاده ســازی  2عــدد دســتگاه اکســیژن ســاز کــه توســط
همــکاران تجهیــزات پزشــکی خریــداری شــده اســت انجــام و
اورژانــس تنفســی در حــال فعالیــت بیمارســتان بــا ظرفیــت 20
تخــت خــواب کــه از بخــش اداری بــه بخــش درمانــی تبدیــل
شــده از دیگــر برنامــه هــای پیگیــری شــده ایــن واحــد بــوده
اســت و در حــال حاضــر در حــال تعمیــر آشــپزخانه بیمارســتان
هســتیم.
وی ادامــه داد :افزایــش ظرفیــت تخــت هــای بیمارســتان امــام
رضــا (ع) از  32بــه  64تخــت خــواب در حــال طراحــی توســط
مشــاور اســت و کارهــای اولیــه اجرایــی پــروژه در حــال احــداث
ســاختمان امحــا پســماند بیمارســتانی در حــال پیگیریســت.
ذگــردی در آخــر از بــه پایــان رســیدن کارهــای اجرایــی پایــگاه
 115زاویــه کــه کار مشــترک خیریــن ،شــهرداری و دانشــکده
بــوده اســت خبــر داد و گفــت :پــروژه احــداث  14پانســیون
بیمارســتان امــام رضــا (ع) پیشــذفت خوبــی داشــته اســت و امســال بــا قــوت بیشــتری
رونــد اجرایــی خــود را طــی کــرده اســت ،همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه داروخانــه ای در
زرندیــه توســط یکــی از خیریــن گرانقــدر پیگیــری و احــداث شــده اســت.

جمعه ها با کتاب

به مناسبت  24آبان ماه آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی
ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه
شامره سوم -آبان ماه 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
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