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هشدار سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه نسبت به عادی انگاری کرونا
ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه 
محدودیت هــا  اعمــال  از  بعــد  گفــت: 
ــرو  ــا روب ــاری کرون ــا بیم ــش ابت ــا کاه ب
ــا را  ــد م ــرایط نبای ــن ش ــی ای ــتیم، ول هس
نســبت بــه رعایــت پروتکل هــا غافــل کــرده 
ــم. ــته بازگردی ــگاری گذش ــادی ان ــه ع  و ب

دکتــر محمــود کریمی ســخنگوی دانشــکده 
ــه ســاده  ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی ســاوه ب عل
ــک  ــردم در پی ــگاری م ــهل ان ــگاری و س ان

ــا و در اردیبهشــت  دوم کرون
ــال  ــد از اعم ــزود: بع ــاه اف م
ــر  ــا در سراس ــت ه محدودی
کشــور و تشــدید نظــارت 
ــمگیر  ــش چش ــا کاه ــا ب ه
فوتــی  و  مبتایــان  آمــار 
بیمــاری  از  ناشــی  هــای 
ــا  ــدیم ام ــه ش ــا مواج کرون
بایــد توجــه داشــت کــه 
بــی  انــگاری،  ســاده  بــا 
در  روزمرگــی  و  توجهــی 
ــا  ــاری کرون ــا بیم ــه ب مقابل
و  ماســک  نــزدن  ماننــد: 
پروتــکل  نکــردن  رعایــت 
ــال  ــتی احتم ــای  بهداش ه

زیــاد  ویــروس  کرونــا  چهــارم  خیــز 
بــه  توجــه  بــا  آن  کنتــرل  و  می شــود 
جهــش ویــروس و کرونــای انگلیســی و 
وارد شــدن آن بــه کشــورهای همســایه بــه 
 مراتــب اتفاقــات بدتــری را رقــم خواهــد زد.

ــاوه و  ــع س ــه صنای ــدار ب ــا دادن هش وی ب
زرندیــه خاطــر نشــان کــرد: از پرســنل 
آنهــا،  مدیــران  و  صنایــع  در  شــاغل 
بخش هایــی  و  دســتگاه ها  اصنــاف، 

کــه بــه پروتکل هــای بهداشــتی پایبنــد 
بــا  و  قدردانــی کــرده  و  تشــکر  بودنــد 
ــه  ــی ب ــای انگلیس ــه کرون ــه اینک ــه ب توج
شــده  وارد  نیــز  همســایه  کشــورهای 
اســت، از افــراد شــاغل در ایــن صنایــع 
خواســتاریم تــا حــد امــکان از هرگونــه 
مســافرت خــودداری نمــوده و همچنیــن از 
ــد. ــودداری نماین ــز خ ــافر نی ــن مس  پذیرفت

ــرل  ــرای کنت ــه داد: ب ــی ادام ــر کریم دکت

بیشــتر ایــن بیمــاری، از تمــام کســانی 
ــه  ــا هرگون ــد ی ــته ان ــفر داش ــراً س ــه اخی ک
حــس  را  کرونــا  بــه  مشــکوک  عائــم 
ــت  ــریعاً جه ــمندیم، س ــد خواهش ــرده ان ک
ارزیابــی بــه مراکــز ســامت یــا مرکــز 
ــذا  ــد. ل ــه نماین ــد19 مراجع ــب کووی منتخ
ــردی  ــان ف ــا و اطرافی ــواده ه ــه خان از هم
کــه مثبــت شــده اســت خواهشــمندیم 
ــت  ــی وضعی ــری و ارزیاب ــه گی ــرای نمون ب

ــا  ــه و ت ــب مراجع ــز منتخ ــه مرک ــود ب خ
ــود  ــامت خ ــت س ــدن وضعی ــخص ش مش
ــدوند  ــارج نش ــزل خ ــکان از من ــد ام ــا ح ت
هــا،  فروشــگاه  همچــون  مراکــزی  در  و 
نکننــد. پیــدا  حضــور   ... و  هــا   بانــک 

ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه 
تصریــح کــرد: بــا توجه بــه اینکه شهرســتان 
ســاوه یکــی از قطــب هــای صنعــت کشــور 
افــراد  تمامــی  از  مــی شــود  محســوب 
و  هــا  کارخانــه  در  شــاغل 
ــع خواســتاریم در صــورت  صنای
عائــم  هرگونــه  مشــاهده 
مشــکوک از بیمــاری کوویــد19 
ــه ای  ــت حرف ــق بهداش از طری
مرکــز  بــه  کار خــود  محــل 
اطــاع  شهرســتان  بهداشــت 
ــتای  ــا در راس ــرده ت ــانی ک رس
قاســم  حــاج  شــهید  طــرح 
ــری  ــه گی ــم نمون ــلیمانی تی س
درمحــل حاضــر و نمونــه گیــری 
کنتــرل  جهــت  را  ســرپایی 
ــد. ــام دهن ــاری انج ــیوع بیم  ش

وی در پایــان بــا تاکیــد مجــدد 
ــا  ــگاری کرون ــر عــدم ســاده ان ب
ــت  ــده اس ــام نش ــوز تم ــا هن ــت: کرون گف
ــا در  ــگاری م ــاده ان ــگاری و س ــادی ان و ع
زمینــه کرونــا قطعــا فجایــع و اتفاقــات 
بســیار بدتــری را رقــم خواهــد داد لــذا 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــک، رعای ــا زدن ماس ب
امــکان در خانــه  تــا حــد  بهداشــتی و 
مانــدن از ورود بــه پیــک جدیــد کرونــا 
جلوگیــری کنیــم و الزم اســت افــراد کرونــا 
ــه نماینــد. ــا 14 روز خــود را ایزول مثبــت ت

تعهد مسئوالن  هوای پاک
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طــی حکمــی از ســوی »دکتــر 
مهــدی مصــری« رئیــس دانشــکده 
علــوم پزشــکی ســاوه، »دکتــر 
محمــد مهــدی مجتهــدی« بــه 
ــت درمــان  ســمت سرپرســت معاون

ــد. ــوب ش ــکده منص دانش

طــی حکمــی از ســوی »دکتــر مهــدی 
مصــری« رئیــس دانشــکده علــوم 
پزشــکی ســاوه، »دکتــر رضــا نظــری«   
به ســمت سرپرســت شــبکه بهداشــت 

و درمــان زرندیــه منصــوب شــد.

مراسم تودیع و معارفه معاون درمان 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

  
ــر  ــه دکت ــری و معارف ــا نظ ــر رض ــم دکت ــم تکری مراس
مجتهــدی بعنــوان معــاون درمــان دانشــکده علــوم 
ــاه ســالجاری  ــم دی م ــروز ده ــح ام پزشــکی ســاوه صب
برگــزار شــد.  در ســالن جلســات ســتاد دانشــکده 

ــر مهــدی مصــری  ــا حضــور دکت ــن مراســم کــه ب در ای
از  برخــی  و  مدیــران  معاونیــن،  دانشــکده،  رئیــس 
مســئوالن دانشــکده برگــزار شــد، دکتــر مصــری ضمــن 
ــته و  ــات شایس ــر از خدم ــوح تقدی ــدا ل ــی و اه قدردان
ــوان جانشــین  ــه عن ــر نظــری ب ــوب دکت ــکاری مطل هم
ــه  ــه معارف ــان، نســبت ب ــور درم رئیــس دانشــکده در ام

ــود. ــدام نم ــدی اق ــر مجته دکت

مشارکت مردم
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 جلســه مدیریــت بحــران آلودگی هوای شهرســتان ســاوه برگزار شــد. 

محوریــت  بــا  هــوا   آلودگــی  بحــران  مدیریــت  جلســه 
اکثریــت  بــا حضــور  ســاوه  شــهر  هــوای  آلودگــی  اضطــرار 
شــد. اتخــاذ  نیــز  تصمیماتــی  و  برگــزار  جلســه   اعضــای 

ــا درخواســت  ــار در ســال 99 ب ــن ب ــرای اولی در ایــن جلســه کــه ب
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــرم محی ــتی و اداره محت ــت بهداش معاون
در محــل فرمانــداری تشــکیل گردیــد موضوعــات مرتبــط و 
ــث و  ــورد بح ــاوه م ــهر س ــوای ش ــای ه ــده ه ــی آالین ــل اصل عوام
بررســی قــرار گرفــت و در خصــوص پیگیــری رفــع مشــکات 
ــوا از ســوی شــهرداری ســاوه و  دســتگاه ســنجش آالینــده هــای ه
ــد. ــی صــادر گردی ــری از ورود کامیون هــای ســنگین مصوبات جلوگی

برگزاری جلسه بحران آلودگی هوا در ساوه نمایش مراکز منتخب کووید ۱۹ روی 
مسیریاب های بلد و نشان/ارتقا مراکز منتخب 

کرونا به ۱۹ مرکز در شهرستان ساوه

دانشــکده  ســخنگوی  کریمــی  محمــود  دکتــر 
ــد  ــز منتخــب کووی ــاوه گفت:مراک ــوم پزشــکی س عل
ارتقــا  مرکــز   19 بــه  ســاوه  شهرســتان  در   19
ــخیص  ــت تش ــد جه ــهروندان میتوانن ــه ش ــت ک یاف
نماینــد. اقــدام  بیمــاری  ایــن  ســریعتر   هرچــه 

ســامانه  در   19 کوویــد  مراکــز  بارگــزاری  از  وی 
مســیریاب نشــان و بلــد خبــر داد و افــزود: مســیریاب 
ــود  ــی خ ــئولیت های اجتماع ــتای مس ــان در راس نش
روی نقشــه اش، مراکــز منتخــب کوویــد 19 را در 
ــتفاده از  ــرای اس ــد. ب ــش می ده ــور را نمای کل کش
ــن قابلیــت در نقشــه نشــان الزم اســت در بخــش  ای
جســت وجو مســیریاب، واژه کرونــا را جســت وجو 
نزدیک تریــن  ایــن مســیریاب  نهایــت  کنیــد. در 
مراکــزی را کــه خدمــات مربــوط بــه ایــن ویــروس را 
در اختیــار شــهروندان می گــذارد را همــراه بــا آدرس، 
ــش می دهــد. ــات دیگــر نمای  شــماره تمــاس و جزیی

در کنــار نشــان، مســیریاب بلــد نیــز اقــدام بــه نمایش 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه خدم ــی ک ــز درمان ــات مراک اطاع
ویــروس کرونــا را ارائــه می دهنــد، کــرده اســت.

اهدای یک دستگاه سی تی اسکن توسط 
بهداشت جهانی به ساوه

ــه شــدن  ــوم پزشــکی ســاوه از اضاف ــس دانشــکده عل رئی
یــک دســتگاه سی تی اســکن 1۶ اســایس دیگــر بــه ارزش 
1۶۰ میلیــارد ریــال، بــرای کمــک به درمــان بهتــر بیماران 
 کرونایــی بــه بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه خبــر داد.

ــوم پزشــکی  دکتــر مهــدی مصــری، رئیــس دانشــکده عل
ــری  ــا پیگی ــت: ب ــار داش ــوص اظه ــن خص ــاوه در ای س
ــان  ــت، درم ــق وزارت بهداش ــده از طری ــام ش ــای انج ه
و آمــوزش پزشــکی، یــک دســتگاه سی تی اســکن 1۶ 
اســایس بــه منظــور درمــان بیمــاران کرونایــی کــه 
نیازمنــد ایــن دســتگاه  بودنــد، توســط ســازمان بهداشــت 
 جهانــی بــه بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه اهــدا شــد.

ــه  ــکن ری ــی اس ــی ت ــام س ــه انج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
در تشــخیص بالینــی بیمــاران مبتــا بــه کوویــد-19 
ــی  ــات درمان ــای تصمیم ــت و مبن ــت اس ــا اهمی ــیار ب بس
بــرای بیمــاران را تشــکیل می دهــد، افــزود: در حــال 
حاضــر در نوبــت نصــب و راه انــدازی ایــن دســتگاه 
ــده  ــد روز آین ــا چن ــم ت ــه بتوانی هســتیم و در تاشــیم ک
ــرای اســتفاده بیمــاران نصــب نماییــم. ــن دســتگاه را ب  ای

در  جدیــد  دســتگاه  داشــت:  ابــراز  مصــری  دکتــر 
ــی  ــایس قبل ــکن 4 اس ــی اس ــی ت ــتگاه س ــای دس فض
ــه روز  ــس از ب ــی پ ــتگاه قبل ــتقر و دس ــتان مس بیمارس
رســانی در فضــای تــدارک دیــده شــده در اورژانــس 
شــد. خواهــد  نصــب  مــدرس  شــهید   بیمارســتان 

شــایان ذکــر اســت پیــش از ایــن نیــز دو دســتگاه 
هــای  بیمارســتان  در  دیگــر،  اســکن  تــی  ســی 
انــد. بــوده  فعــال  زهــرا  فاطمــه  و  شــهید چمــران 

فاکتورهایی که شما را به کرونا نزدیک می کند
اگرچــه رعایــت الگــوی غذایــی ســالم همیشــه الزمــه برخــورداری از ســامت اســت، 
ولــی در بحران هایــی ماننــد کرونــا، تبعیــت از یــک الگــوی تغذیــه ای ســالم یکــی از 
مهمتریــن و اساســی ترین عوامــل در تقویــت سیســتم ایمنــی و جلوگیــری از ابتــای 
واقــع ضــرورت بیشــتری پیــدا مــی کنــد. بیمــاری محســوب شــده و در  ایــن   بــه 

کارشــناس مســئول واحــد تغذیــه معاونت بهداشــتی دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه در گفت وگو 
بــا ایســنا، میــوه و ســبزی های رنگارنــگ را اکســیر طبیعــی تقویــت سیســتم ایمنــی دانســت و 
گفــت: مصــرف روزانــه میــوه و ســبزی  بــه خاطــر دارا بــودن مــواد مغــذی گوناگــون از جملــه 
ویتامین هــای  A، C، B، امــاح معدنــی  آهــن، منیــزم، پتاســیم و  موادآنتی اکســیدانی همچون 
 فاونوئیــد و کارتنوئیــد می توانــد مــا را در برابــر بیماری هــای زیــادی بخصــوص کرونــا بیمه کند.

مینــا اســدی افــزود: مقــدار ســبزیجات مــورد نیــاز بــدن بــا توجــه بــه هــرم راهنمــای غذایــی 
روزانــه ســه تــا پنــج واحــد اســت)هر واحــد ســبزی حــدود یــک لیــوان ســبزی خــام یــا نصــف 
لیــوان ســبزیجات پختــه اســت( از ایــن رو بهتــر اســت بــه جــای مصــرف مکمل هــای مولتــی 
ــود. ــتفاده ش ــل اس ــای فص ــبزی ها و میوه ه ــی، از س ــتم ایمن ــت سیس ــرای تقوی ــن ب  ویتامی

ــه شــلغم و کدوحلوایــی کــه سرشــار از ویتامیــن C و A هســتند را توصیــه  وی مصــرف روزان
کــرد و گفــت: در دوران قرنطینــه بــه جــای مصــرف تنقــات چــرب و پرنمک)ماننــد آجیــل و 
تخمــه هــای نمکــی( و شــیرین )ماننــد انــواع شــیرینی و بیســکویت و نوشــیدنی های شــیرین 
ــا  ــر روز در غذاه ــاز ه ــل و پی ــیر، زنجبی ــتفاده و از س ــا اس ــواع میوه ه ــد(، از ان ــا قن ــده ب ش

اســتفاده شــود. ایــن مــواد غذایــی تقویــت کننــده سیســتم ایمنــی هســتند.

تغذیه در دوران ابتال به کووید-۱۹
ایــن کارشــناس تغذیــه در ادامــه گفــت: اگــر چــه تنظیــم رژیم غذایــی بیمار بهتر اســت توســط 
کارشــناس تغذیــه و رژیــم درمانــی صــورت گیــرد ولــی توصیه هــای کلی بــه بیمــاران می تواند به 
 کســانی کــه بــه خدمــات مشــاوره تغذیــه و رژیم درمانــی دسترســی ندارنــد کمک کننده باشــد.

ــد 19 را  ــه کووی ــا ب ــاران مبت ــه بیم ــا تغذی ــاط ب ــی در ارتب ــای کل ــه توصیه ه وی در ادام
ــر  ــی مؤث ــی، گام ــات کاف ــی نوشــیدن مایع ــه طــور کل ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــرد و ب مطــرح ک
ــوپ ها  ــواع س ــای و ان ــا، چ ــتفاده از آب، آبمیوه ه ــرد: اس ــار ک ــاری اســت، اظه ــرل بیم در کنت
همزمــان  بــا شــروع عائــم توصیــه می شــود. هضــم ترکیبــات مایــع نیــاز بــه انــرژی کمتــری 
دارد، در نتیجــه بــدن انــرژی کافــی بــرای مقابلــه بــا بیمــاری را خواهــد داشــت. مایعــات بــه 
 رقیــق شــدن ترشــحات و دفــع ســموم کمــک می کننــد و باعــث تســکین گلــو درد می شــوند.

اســدی افــزود: از دیگــر ترکیبــات مهــم در مقابلــه بــا ایــن بیمــاری می تــوان بــه دریافــت کافــی 
ریزمغذی هــای موثــر در سیســتم ایمنــی از قبیــل ویتامین هــای E، D ،C، B۶ و مــواد معدنــی 
 روی، منیزیــم، ســلنیوم و امــگا ۳ بویــژه از منابــع غذایــی غنــی از ایــن ترکیبــات اشــاره کــرد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه ســلول های سیســتم ایمنی غنی از ویتامین C هســتند و در شــرایط 

اســترس دســتیابی ویتامیــن C بــه ســلول هــای درگیــر افزایــش می یابد کــه خود توجیــه کننده 
افزایــش نیــاز بــه ویتامیــن C درشــرایط بیمــاری و التهاب اســت. متخصصــان معتقدنــد ویتامین 
 C نقــش مهمــی را در تقویــت سیســتم ایمنــی و پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری عهــده دار اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد دریافــت مکمل هــای توصیــه شــده از قبیــل ویتامیــن 
مختلــف  ســنی  گروه هــای  بــرای  بهداشــت  وزارت  اباغــی  پروتکل هــای  براســاس   D
تخــم  همچــون   B۶ ویتامیــن   غذایــی  منابــع  از  اســتفاده  گفــت:  گیــرد،  صــورت 
سیســتم  تقویــت  در  می توانــد  آجیل هــا  و  حبوبــات  قــارچ،  ماهــی،  مــرغ،  مــرغ، 
 ایمنــی نقــش داشــته باشــد. ویتامیــن  B۶ در متابولیســم پروتئیــن نیــز نقــش دارد.

ــات  ــبزیجات، غ ــت س ــور دریاف ــه منظ ــوپ ب ــرف س ــه مص ــه در ادام ــناس تغذی ــن کارش ای
کامل)ماننــد بلغــور گنــدم و جــو( و مایعــات را توصیــه کــرد و گفــت: در تهیــه ســوپ 
می تــوان از منابــع پیــش ســاز ویتامیــن  A)هویــج، گوجــه فرنگــی و کــدو حلوایــی( و 
ــرگ  ــنیز، ب ــفناج و گش ــری، اس ــره، جعف ــر ت ــبز نظی ــرگ س ــبزیجات ب ــواع س ــن از ان همچنی
چغنــدر و نیــز از ســبزیجاتی مثــل کلــم بروکلــی و پیــاز بــه علــت داشــتن ترکیبــات 
گوگــردی و جوانه هــا بــه دلیــل داشــتن انــواع ویتامین هــای B و همچنیــن از منابــع 
 پروتئینــی مثــل حبوبــات، تخــم مــرغ و یــا گوشــت ســفید، ماســت یــا کشــک اســتفاده کــرد.

وی افــزود: گنجانــدن انــواع آجیــل و مغزهــای بی نمــک یا کــم نمــک در برنامه غذایی بــه عنوان 
میــان وعــده بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی مناســب اســت. آجیل هــا منبــع خوبــی از ویتامیــن 
E و روی و ســلنیوم هســتند. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه نبایــد در مصــرف آنهــا زیــاده روی 
 کــرد چــون حــاوی مقادیــر زیــادی چربــی هســتند و موجــب اضافــه وزن و چاقــی مــی شــوند.

سه فاکتوری که شما را به کرونا نزدیک می کند
ــه  ــا ب ــه ابت ــه روز شــما را ب ــی روز ب ــد و نمــک و چرب ــاد قن ــه مصــرف زی ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــرای در ام ــزار ب ــل و اب ــن عام ــی مهمتری ــزود: سیســتم ایمن ــد، اف ــی کن ــک م ــا نزدی کرون
مانــدن از ابتــا بــه کروناســت، امــا مصــرف زیــاد قنــد و نمــک و چربــی سیســتم ایمنــی شــما 
ــد. ــش می ده ــا را افزای ــه کرون ــما ب ــای ش ــال ابت ــد و احتم ــر می کن ــه روز ضعیف ت  را روز ب

او بــا تاکیــد بــر اینکــه در دوران همه گیــری کرونــا از مــواد غذایــی کــم چــرب، کــم 
ــابه و  ــتفاده از نوش ــای اس ــه ج ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــتفاده کنی ــر اس ــد کمت ــا قن ــک و ب نم
غذایــی  وعده هــای  در  قنــد  بــدون  ماءالشــعیرهای  یــا  دوغ  از  نوشــیدنی های شــیرین، 
ــا چاشــنی هایی  ــد و ســاالد خــود را ب ــز را محــدود کنی ــد. مصــرف ســس مایون اســتفاده کنی
 همچــون انــواع ســرکه، آبغــوره، آبلیمــو، آب نارنــج و ســبزیجات معطــر میــل کنیــد.

بــه گفتــه ایــن کارشــناس تغذیــه بــرای بهبــود طعــم غــذا و کاهــش مصــرف نمــک در تهیــه 
ــج، آویشــن، شــوید و  ــرش، آب نارن ــازه، ســیر، لیموت ــه جــای نمــک از ســبزی های ت غذاهــا ب

... اســتفاده شــود.

عمل جراحی پارگی کیست هیداتیک در بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان زرندیه

دکتــر مهرنیــا در توضیــح ایــن عمــل جراحــی گفــت: بیمــار آقایــی ۲۵ 
ــکم  ــخیص ش ــا تش ــکم( و ب ــه ش ــه ب ــای بانت)ضرب ــت تروم ــه عل ــاله ب س
حــاد بــه بیمارســتان امــام رضــا )ع( زرندیــه مراجعــه کــه فــورا و بــه 
ــاز شــدن  ــد از ب ــه بع ــد ک ــاع داده ش ــل ارج ــاق عم ــه ات صــورت اورژانســی ب
ــار  ــد بیم ــه کب ــک در ناحی ــت هیداتی ــه کیس ــی متوج ــم جراح ــکم، تی ش
ــت  ــود و در نهای ــده ب ــی ش ــار پارگ ــه دچ ــا و ضرب ــر تروم ــر اث ــه ب ــدند ک ش
ــد ــم ش ــز ترمی ــده نی ــیب دی ــه آس ــارج و ناحی ــار خ ــدن بیم ــت از ب  کیس

وی افــزود: ایــن جراحــی ســنگین معمــوال در مراکــز مجهــز پایتخــت بــا تیــم 
ــا همــکاری پرســنل  ــه لطــف خــدا و ب کامــل جراحــی انجــام می شــود، کــه ب
ــه  ــت ب ــا موفقی ــه ب ــتان زرندی ــا )ع( شهرس ــام رض ــتان ام ــگر در بیمارس تاش

انجــام رســید.

ــک  ــی ی ــل جراح ــی از عم ــی عموم ــص جراح ــا متخص ــر مهرنی دکت
ــا )ع(  ــام رض ــتان ام ــک در بیمارس ــت هیداتی ــی کیس ــورد پارگ م

ــر داد. ــه خب زرندی
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منوی غذایی سالم برای روزهای آلوده
ــی  ــی و معضل ــاک جهان ــده خطرن ــک پدی ــوان ی ــه عن ــوا ب ــی ه از آلودگ
ــاد مــی شــود. نفــس کشــیدن دائمــی  در کشــورهای در حــال توســعه ی
ــه  ــرد روزان ــر ف ــده ه ــام ش ــه اع ــاس آنچ ــت و براس ــان اس ــاز انس نی
بطــور متوســط ۳۰۰۰ گالــن هــوا را تنفــس می کنــد. ایــن یعنــی 
 مقــدار زیــادی هــوا روزانــه از ریــه وارد شــده و خــارج مــی شــود.

بــا آلــوده بــودن هــوا، تنفس انســان حــاوی مــواد زائــد و آلوده خواهد شــد 
و  ریه هــا یعنــی تنهــا منابــع اکســیژن رســانی بــه بــدن در معــرض خطــر 
انــواع مــواد آالینــده  قــرار می گیرنــد. افزایــش غلظــت آلودگــی هــوا تبعات 
ــه راه هــای پیشــگیری از تاثیــر  منفــی در ســامت انســان دارد و از جمل
 منفــی آلودگــی هــوا، برخــورداری از تغذیــه و برنامه مناســب غذایی اســت.

نوشــیدنی ها  و  غذاهــا  از  تعــدادی  اســت  داده  نشــان  تحقیقــات 
ــد. ــاک کنن ــا را پ ــرده و آنه ــک ک ــی کم ــای تنفس ــه لوله ه ــد ب  می توانن

معاونــت  تغذیــه  واحــد  مســئول  کارشــناس  رابطــه  همیــن  در 
هــر  کــرد:  اظهــار  ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  بهداشــتی 
ســاله بــا  ســرد شــدن و پایــداری هــوا بــا پدیــده آلودگــی هــوا 
دارد. انســان  ســامت  بــرای  منفــی  تبعــات  کــه  هســتیم   روبــرو 

مینــا اســدی افــزود: آلودگــی هــوا معمــوال ناشــی از تجمــع مــواد 
از  ناشــی  گازهــای  ماشــین ها،  اگــزوز  دود  از  ناشــی  شــیمیایی 
احتــراق وســایل گرمایشــی و کارخانجــات، گــرد و غبــار و ... اســت 
ــوده و  ــنگین ب ــزات س ــیمیایی و فل ــواد ش ــواع م ــاوی ان ــب ح ــه اغل ک
 می توانــد بــر زندگــی افــراد جامعــه تاثیــر مخــرب داشــته باشــد.

وی بیــان کــرد: بــه عنــوان مثــال ســرب موجــود در دود اگــزوز 
ــر  ــکاتی نظی ــد مش ــیگار می توان ــات و دود س ــه، کارخانج ــایل نقلی وس
ــا  ــال ابت ــش احتم ــی و افزای ــی خواب ــردگی، ب ــتگی، افس ــردرد، خس س
ــواد  ــن م ــد آورد. هچنی ــی را پدی ــی عروق ــاری قلب ــرطان و بیم ــه س ب
ــد،  ــه آب مرواری ــا ب ــال ابت ــوا احتم ــی ه ــود در آلودگ ــیمیایی موج ش
 آلــرژی و تحلیــل عصبــی نظیــر ام اس، پارکینســون را ایجــاد مــی کنــد.

ــیمیایی در  ــواد ش ــا م ــته ب ــه ناخواس ــه مواجه ــا ک ــه داد: از آنج وی ادام
شــرایط آلودگــی هــوا اجتنــاب ناپذیــر اســت، رعایــت توصیه هــای غذایــی 
ــت. ــر اس ــدن مؤث ــه ب ــده ب ــموم وارد ش ــع س ــی و دف ــم زدای ــرای س  ب

ایــن کارشــناس تغذیــه بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف مــواد غذایــی حــاوی 
ــار ســرب و جیــوه کمــک می کنــد،  ــرات زیانب ــه کاهــش اث ویتامیــن E ب
گفــت: مهمتریــن منابــع غذایــی ایــن ویتامیــن، تخــم آفتابگــردان، 
 روغــن آفتابگــردان، جوانــه گنــدم، بــادام،  میگــو و گنــدم اســت.

وی افــزود: ســلنیوم یکــی دیگــر از مــواد مغــذی اســت کــه بــه 
دلیــل خاصیــت آنتــی اکســیدانی در  دفــع ســموم از بــدن مؤثــر 
دانــه  جگــر،  ماهــی،  ســلنیوم؛  حــاوی  غذایــی  منابــع  از  اســت. 
 ســویا، تخــم پرنــدگان و نــان گنــدم کامــل را می تــوان نــام بــرد.

ــش  ــدن را افزای ــنگین از ب ــزات س ــع فل ــن  C دف ــزود: ویتامی ــدی اف اس
ــد.  ــل آســیب های اکســیداتیو حافظــت می کن ــدن را در مقاب می دهــد و ب
ــی،  ــه فرنگ ــازه، گوج ــبزیجات ت ــن C س ــی ویتامی ــع غذای ــن مناب بهتری
فلفــل، کلــم پیــچ و کلــم بروکلــی و میوه هــا ماننــد انــواع مرکبــات اســت.

انجام تست سریع کرونا در شهرستان های ساوه و زرندیه

به منظور تشخیص زودهنگام بیماری کرونا تست تشخیص سریع بصورت رایگان جهت تمامی 
 افراد عالمت دار در مکان های ذیل انجام می گیرد:

»جوابیه« مدیریت غذا و دارو دانشکده 
علوم پزشکی ساوه در خصوص کشف 

انسولین در ساوه

ــازی  ــای مج ــا و فض ــایت ه ــر در س ــه درج خب ــه ب ــا توج ب
شهرســتان  قضائــی  ضابــط  هــای  ارگان  از  نقــل  بــه 
نیــز  و  شهرســتان  در  انســولین  کشــف  خصــوص  در 
شــکایت هایــی کــه از کمبــود انســولین قلمــی مطــرح 
اســت: ذکــر  قابــل  زیــر  فنــی  نــکات  اســت   گردیــده 

1-تعــداد دو هــزار قلــم انســولین مکشــوفه مــورد اشــاره 
در خبرهــا مطلــب جدیــدی نیســت بلکــه بیــش از یــک 
ــی  ــولین قلم ــن، انس ــر ای ــاوه ب ــذرد، ع ــر میگ ــن ام ــاه از ای م
ــه  ــودی در زمین ــگاه کمب ــه هیچ ــوده ک ــی ب ــوده و ویالهای نب
ــود  ــی وج ــاران دیابت ــان بیم ــت درم ــتفاده آن جه ــه و اس تهی
)NPH نداشــته و نــدارد )ویــال هــای انســولین رگــوالر و 

ــا توجــه بــه تحریــم ظالمانــه اســتکبار جهانــی مشــکاتی  ۲-ب
در خصــوص واردات و در اختیــار قــرار گرفتــن انســولین 
ــذا  ــازمان غ ــا ورود س ــه ب ــود ک ــده ب ــود آم ــه وج ــی ب قلم
و دارو و پایــش داروخانــه هــا توســط ســامانه کشــوری و 
ــوم پزشــکی، مشــکات  ــی دانشــگاه هــای عل نظارتهــای میدان
مربــوط بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت 
ــر  ــزان دو براب ــه می ــر ب ــای اخی ــی روزه ــه در ط ــا اینک کم
ــع  ــتان توزی ــده در شهرس ــت ش ــاران ثب ــه بیم ــک ماه ــاز ی نی
اســت. شــده  انجــام  هــا  داورخانــه  در  قلمــی   انســولین 

۳- ویــال هــای انســولین رگــوالر و NPH کــه از قدیــم االیــام 
ــود  ــی ش ــتفاده م ــک اس ــپ ی ــی تی ــاران دیابت ــان بیم در درم
ــی در  ــچ نگران ــن هی ــوده، بنابرای ــود نب ــار کمب ــگاه دچ هیچ
ــن دو  ــدارد. لیک ــود ن ــور وج ــاران مذک ــان بیم ــوص درم خص
ــتفاده و  ــهولت اس ــت س ــه عل ــی ب ــای قلم ــوع از انســولین ه ن
ــاره  ــورد اش ــکات م ــت مش ــه عل ــاران ب ــتر بیم ــتقبال بیش اس

ــده اســت. ــود ش ــار کمب دچ

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

درمــان  بــر  نظــارت  اداره  سرپرســت  مرتضــوی  دکتــر 
ــپ  ــاوه از پلم ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــان دانش ــت درم معاون
ــی  ــر قانون ــور غی ــه بط ــاز ک ــر مج ــه غی ــگاه زنان ــک آرایش ی
بــه انجــام کارهــای پوســت و زیبایــی در ســاوه مشــغول 
ــر داد. ــالجاری خب ــاه س ــی ام دی م ــود، در س ــت ب ــه فعالی  ب

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.

ــم  ــا داری ــرم تقاض ــه همشــهریان محت ــزود: از هم مرتضــوی اف
صرفــا بــرای انجــام مــوارد زیبایــی و پوســتی فقــط بــه پزشــک 
ــد  ــز فاق ــه مراک ــه ب ــه و از مراجع ــه مراجع ــص مربوط متخص

ــد. ــت جــدا خــودداری نماین صاحی

ــتای  ــت: در راس ــتی گف ــت بهداش ــای معاون ــگاه ه ــور آزمایش ــئول ام مس
گام چهــارم مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا )طــرح شــهید حــاج قاســم 

رهگیــری  منظــور  بــه  ســلیمانی( 
ــاس  ــوارد تم ــد م ــمند و هدفمن هوش
زودرس  شناســایی  و  بیمــاران 
ــریع  ــت س ــام تس ــا، انج ــراد مبت اف
کوویــد 19 از ۲۰ آذر مــاه جــاری، 
آزمایشــگاه  واحــد  کار  دســتور  در 
گرفــت. قــرار  بهداشــتی   معاونــت 

و  مرکــز   1۶ در  راســتا  ایــن  در 
ــز  ــهری، 1۷ مرک ــامت ش ــگاه س پای
ــد  ــه، ۳ واح ــاوه و زرندی ــتایی س روس
ــی خصوصــی ســطح  ــز درمان در مراک
ــران  ــتان چم ــاوه و بیمارس ــهر س ش
آمــوزش  نیروهــای  حضــور  بــا 

ــری  ــه گی ــای نمون ــد ه ــره، واح ــت دو نف ــم ثاب ــب ۳۷ تی ــده در قال دی
ــرد  ــک ف ــا ی ــه ب ــانی ک ــت دار و کس ــراد عام ــی اف ــرای تمام ــاد و ب ایج
ــردد. ــی گ ــام م ــریع انج ــت س ــد تس ــته ان ــاس داش ــا تم ــت کرون  مثب

ــز  ــیار نی ــم س ــی ۲ تی ــهریان گرام ــی همش ــور راحت ــه منظ ــن ب همچنی
ــیار در  ــم س ــک تی ــی کاوه و ی ــهر صنعت ــاوه و ش ــهر س ــوص ش مخص
شهرســتان زرندیــه جهــت انجــام تســت 
در محــل ســکونت افــراد و یــا در صنایــع 
در  و  اســت  گردیــده  ایجــاد  ادارات  و 
ــل  ــا تمای ــراد امــکان و ی مــواردی کــه اف
بــه حضــور در مراکــز نمونــه گیــری 
تعییــن شــده ندارنــد در محــل ســکونت 
یــا اشــتغال از افــراد نمونــه گیــری انجــام 
ــه  ــر ۳۰ دقیق ــان حداکث ــدت زم و در م
 پاســخ تســت مشــخص مــی گــردد .

ــز منتخــب  ــر اســت در مرک ــه ذک الزم ب
 PCR کرونــا نیــز عــاوه بــر انجــام تســت
جهــت افــراد دارای عامــت به تشــخیص 
پزشــک مرکــز، تســت ســریع نیــز همــه 
 روزه حتــی روزهــای تعطیــل از ۸ صبــح تــا 11 شــب انجــام مــی گــردد.

ــه  ــون ۲1۰۷ تســت گرفت ــا کن ــاه ت ــق آمارهــای موجــود از ۲۰ آذر م طب
شــده و 1۳4 مــورد مثبــت اعــام شــده اســت.

هســتند(  منــزل  در  مراقبــت  شــامل  کــه  افــرادی  از  )غیــر  ســامت  هــای  پایــگاه  و  مراکــز  کلیــه  1-ســالمندان 
صبــح  11 الــی   ۷ ســاعت  از  روزه  همــه  راســت  اسام،ســمت  خیابــان  ابتــدای  در  واقــع  بیــت  اهــل  کریمــه   درمانــگاه 

خمینی،رحماندوست،عاشــورا،  مصطفــی  ســامت  هــای  پایــگاه  و  ســامت  جامــع  خدمــات  مراکــر  پوشــش  تحــت  ســاکنین   -۲
 والفجــر، امــام حســین بــه درمانــگاه شــهدای گمنــام واقــع در تقاطــع خیابــان شــریعتی ،خیابــان پاســداران ســاعت ۸ الــی 11 صبــح

۳-ســاکنین تحــت پوشــش مراکــر خدمــات جامــع ســامت و پایــگاه هــای ســامت علــوی، رجبــی، شــهرک فجــر، بهزیســتی، کارگــر بــه درمانــگاه 
 تامیــن اجتماعــی واقــع در بلــوار شــهید بهشــتی، بعــد از پــل روگذر،نرســیده بــه میــدان فلســطین ،ســمت راســت همــه روزه از ســاعت ۸ الــی 11 صبح

ــب  ــز منتخ ــه مرک ــپاه، کارون ب ــر، س ــران، کوث ــری، چم ــامت وزی ــای س ــگاه ه ــامت و پای ــع س ــات جام ــر خدم ــش مراک ــت پوش ــاکنین تح 4-س
ــب  ــی ۲۰ ش ــاعت 1۷ ال ــه روزه از س ــاوه هم ــال احمرس ــه ه ــدرس ،مجموع ــتان م ــی بیمارس ــه راه ــه س ــیده ب ــپاه، نرس ــع در بلوارس ــا واق  کرون
۵- درصــورت تمایــل بــه انجــام تســت در محــل ســکونت فــرد و یــا عــدم امــکان خــروج از منــزل بــا هماهنگــی مرکــز و پایــگاه ســامت منطقــه تحــت 

پوشــش توســط تیــم ســیار همــه روزه از ســاعت  1۰ صبــح الــی 14 عصــر

 پیام های ریاست دانشکده
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آیت اهلل مصباح یزدی را تسلیت گفت.
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اخبار و اطالعیه های تصویری گامی دیگر در راستای ارتقای 
سطح کیفی خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی ساوه

بعــد از تکمیــل و راه انــدازی ســامانه عملیاتــی 
ــه انجــام  ــاز ب آســایار در اورژانــس ســاوه و نی
مرکــز  ایــن  در  پزشــکی  هــای  مشــاوره 
بعــد از انجــام مکاتبــات الزم بــا ســازمان 
اورژانــس کشــور در جهــت رفــع ایــن مشــکل، 
ــس  ــتور رئی ــق دس ــس اراک طب ــز اورژان مرک
ســازمان اورژانــس کشــور جنــاب آقــای دکتــر 
کولیونــد انجــام مشــاوره هــای پزشــکی مرکــز 
 اورژانــس ســاوه را نیــز بــه عهــده مــی گیــرد.

ــس اراک  ــز اورژان ــت، مرک ــر اس ــه ذک الزم ب
طــی دو هفتــه بایــد زیرســاخت هــای الزم را 

ــرای ایــن امــر آمــاده کنــد. ب

شــهید  طــرح  مستندســازی  هماهنگــی  جلســه 
حــاج قاســم ســلیمانی بــا حضــور تیــم روابــط 
معاونــت  در  طــرح  ایــن  کارشناســان  عمومــی، 
ســالن  در  ســاز  مســتند  گــروه  و  بهداشــتی 
شــد. برگــزار  دانشــکده  ســتاد   جلســات 

و  اهــداف  بــه  اشــاره  ضمــن  جلســه  ایــن  در 
سیاســتهای ایــن طــرح در خصــوص ســاخت مســتند 
از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در شهرســتان طبــق 
بهداشــت،  از ســوی وزارت  اباغــی  دســتورالعمل 
درمــان و آمــوزش پزشــکی برنامــه ریــزی و ســاخت 
مســتند و گــزارش تصویــری از اقدامــات انجــام شــده 
ــرح در  ــن ط ــبرد ای ــال در پیش ــای فع ــط نیروه توس

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس

حضــور               بــا  مراســمی  طــی   ،1۳99 مــاه  دی  چهاردهــم  در 
ــوم پزشــکی ســاوه  ــر مهــدی مصــری« رئیــس دانشــکده عل »دکت
بــه همــراه  معاونیــن و مســئولین شــبکه بهداشــت و درمــان زرندیه، 
»دکتــر رضــا نظــری« بــه عنــوان سرپرســت جدید شــبکه بهداشــت 
ــی  ــام رضــا)ع( معرف ــه و سرپرســت بیمارســتان ام ــان زرندی و درم
ــد  ــدی اس ــر مه ــات دکت ــم از زحم ــن مراس ــن در ای ــد. همچنی ش
پــور در زمــان تصــدی ســمت مذکــور و نیــز دکتــر مهــران نــوری 
سرپرســت بیمارســتان امــام رضــا )ع( نیــز تقدیــر و تشــکر بــه عمــل 

آمــد.

معارفه دکتر رضا نظری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه 
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