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روحانی ) رئیس جمهور اریان اسالمی(:حسن دکتر   
هن زمینه مشارکت  روابط عمومی اه باید هنرمندا

 مردم را رد آبادانی کشور فراهم آورند

شت ردمان و آموزش زپشکی( :  دکتر سید حسن اقضی زاده اهشمی ) وزری بهدا

باور من این است هک رهگاه مروری رب سرگذشت 
اهی اجتماعی موفق ـ رد ره  اه، نهاداه و گروهسازمان

کشوری ـ داشته باشیم، حتماً ردپای تفکر ارتباطی و روابط 
ای کاردان را خواهیم یافت. عمومی  
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 :مقدمه 

اندیشمندان معاصر، عصر حاضر را عصر سلطة بی سااباقاة ااا عاا  و                    

جدیاد، ظهاور پدیاده هاایی ناویاد در         « جامعة اا عاتی » ارتبااا  میدانند.    

همة حوزه ها و حیطه های زندگی فردی و جمعی است که وجه اشتارا  نناهاا                   

همه گیر شدن رسانه های تقویات شادة سانتی و نوید ارتباای و ماحاتاوای          

 ننهاست.  

در     خبر مهمترید و البته گرانترید نوع اا عاتی است که بشر در اختیار دارد.             

دنیای امروز به منظور توسعه و ترویج برنامه های اجتماعی از شیاوه هاای                

 مختلف فرهنگ سازی و اا ع رسانی بهره گیری میشود .

اید کتاب ع وه بر بیان اهداف اا ع رسانی نن ، به علت اهمیت ایجاد تاحاو                   

در وضعیت سیستم س مت شهرستانهای ساوه و زرندیه و تبدیل سااخاتاار               

وجودی نن از شبکه بهداشت و درمان به دانشکده علوم پزشکای باه رشاتاه                   

 تحریر درنمد.

کتاب حاضر بعنوان اولید کتاب خبری اید دانشکده جاایاهااه تااریاخای و                    

نوستالژیکی را می تواند برای هر فرد شاغل در سیساتام سا مات ایاد دو                     

شهرستان به یادگار بهذارد که محتوای نن با زحمت فراوان و دانش و امکااناا                 

اند   ، با کمک رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، مسئولید و کارشانااساان                 

 مختلف بهداشتی، درمانی، نموزشی، فرهنهی تهیه و جمع نوری گردیده است.

در اید مجموعه  سعی شد گوشه ای از اقداما  و فعالیتهاای دانشاکاده تاازه                    

تأسیس علوم پزشکی و خدما  بهداشتی درمانی ساوه را ، از ابتدای استاقا                 

نن و تعیید ریاست دانشکده تا اتفاقاتی را که به  سرعت در اای دوساا  باه           

 ترتیب رخداد زمانی روی داده است، را به نمایش بهذاریم.

امیدوارم هر فردی در اجتماع با توجه به توان خود بتواند به نحو ماوراری در                   

پیشرفت و توسعه  فرهنگ ارتقاء س مت مردم ت ش صادقانه انجاام دهاد و                 

شاهد روزی باشیم که دیهر کسی دچار رنج و سختی ناشی از تحمل بار اباتا             

 به بیماری های مختلف  نباشد.

از خداوند متعا  اید کمترید قدمی که در راه فرهنگ سازی س مت بارداشاتاه                

 شده است را سپاسهزارم و ادامه توفیقا  را از درگاه کریمانه اش خواستارم. 

 11/495911-سید محمد عطارد
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 تاریخچه بهداشت و درمان
در حقیقت تاریخچه بهداشت عمومی نوید در ایران را باید با افتتاح دارالفاناون               
در دوره قاجاریه توسط میرزاتقی خان امیرکبیر نغاز کارد.دکاتار تاولاوزان                  

شمسی به تهران نمد، او هم ابیب ناصرالدید شااه و       1۴51فرانسوی در سا   
هم استاد دارالفنون بود. پس از چندی به دنبا  قحطی های مکرر و اپیدمی های                
وبا به پیشنهاد دکتر تولوزان سازمانی به نام مجلس حفظ الصحه شاروع باه                
کارکرد که در حقیقت اوّلید سازمان کشوری در زمینه بهداشت عماومای باود.                
ریاست عالیه اید سازمان با وزیر فوائد عامه و ریاست اجرائی نن باا دکاتار                   
تولوزان بود. او نه تنها مجلس حفظ الصحه را بنیان گذاشت بلاکاه ساازماان                   

نام مجلس حفظ الصحه به شورای عالی         11۱۱قرنطینه را تاسیس کرد در سا        
صحیه تبدیل شد و بعدا اداره صحیه عمومی در وزار  فوائد عامه تاسیس شد              

وزار     11۴۱و شورای عالی صحیه عم  تعطیل گردیدو باالخاره در ساا                 
بهداری تاسیس گردیدسازمان های اداری بهداشت عمومی وزار  باهاداری در             

شروع به کار کرد .بعد از نن در       11۴1ایران به عنوان یک وزار  مستقل از سا          
بهداری و بهزیستی در هر یاک از           اساسنامه سازمانهای منطقه ای       1144سا   

 استانها تصویب و به اجرا درنمد.
 /111مرکز ارائه خدما  در شهرستان ساوه نیز با توجه به شنیده ها، از سا                 

زیر نظر سازمان منطقه ای بهداشت و        1144فعالیت خود را نغاز کرد و در سا          
درمان استان به خدما  س متی خود ادامه داد. بعد از تأسیس وزار  بهداشات               

، اداره بهداری ساوه به شبکه بهداشت و درماان سااوه       1135و درمان در سا   
ارتقاء گردید که تحت نظر دانشهاه علوم پزشکی و خدما  بهداشتای درماانای       
ارا  فعالیت خود را ادامه داد. شبکه بهداشت و درمان ساوه ع وه بر مدیاریات            
ارائه خدما  س مت در شهرستان ساوه ، شهرستان زرندیه را نیاز تاا ساا                   

 تحت پوشش خود قرار داد . 1131
وضعیت بهداشت و درمان شهرستانهای ساوه و زرندیه بعد از گذشت ساالاهاا               
محرومیت از جنبه های مختلف مالی، امکانا ، تجهیزا  و مناباع انساانای و                 
پزشکان متخصص و ... با پیهیریهای مسئولید شهرستانی بویژه خانم دکاتار                 
میرگلوبیا  نماینده وقت مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسا مای و               

 11/۴تدابیر دولت امید، در مسیر پیشرفت قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سا     
بر اساس حکم دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و نموزش             
پزشکی ، شبکه بهداشت و درمان ساوه به دانشکده علوم پزشکای و خادماا          
بهداشتی درمانی ساوه ارتقاء یافت و  به اور رسمی به صور  مساتاقال باا                   
حضور دکتر جلیل کوهپایه زاده بعنوان اولید رئیس دانشکده در مهرماه هماان       

 سا  نغار به کار کرد.
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انتصاب اولین سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با حکم وزیر بهداشت ، 

 درمان و آموزش پزشکی
 23:00ساعت  2031شهریور  03شنبه 

طی حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست دانشکده علوم پزشکی 

به گزارش خبرنگار وب دا مرکزی، بر اساس این حکم دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی به سمت  .ساوه منصوب شد

 در این حکم آمده است: .سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه منصوب شد.

 جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ساوه منصوب می شوید، از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی 

اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش های حوزه ماموریت خود اقدامات 

 زیر را انجام دهید:

 تامین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت مردم بویژه محرومین و نیازمندان.-1

 ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی. -2

 صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی. -3

 عملیاتی نمودن برنامه پنجم توسعه و برنامه سالمت دولت یازدهم. -4

 توسعه عدالت در سالمت در حوزه ماموریت خود.  -5

 سالمت.  توجه به امر اعتدال، توانمندی و شایسته ساالری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه-6

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی  

 دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.
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 مراسم معارفه سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه برگزار شد
  21:11 - 2931مهر  6شنبه 

طی مراسمی با حضور دکتر امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر شهال میرگلو بیات نماینده مردم                         

ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی، دکتر بابک عشرتی قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک، احمد آزاد فرماندار ویژه ساوه و                        

 دیگر مسئوالن استانی و محلی اولین سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه معارفه شد.

به گزارش خبرنگار وب دا مرکزی، دکتر سید حسن امامی رضوی در این مراسم گفت: افزایش شاخص امید به زندگی سالم سالم در کشور                         

ما نیاز به کار بیشتر و توجه جدی همگان به مقوله سالمت دارد.معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: حفظ و                            

ارتقای سالمت مردم امری ضروری است ولی بخش بهداشت و درمان به تنهایی قادر به تامین این ضرورت نیست و به کمک سایر بخش                           

 ها نیاز می باشد.

درصد مابقی بر عهده سایر دستگاه        55درصد از موارد تامین سالمت مردم بر عهده مجموعه های بهداشتی و درمانی و                  25وی اظهار کرد:    

 های اجرایی کشور است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به ماموریت های دانشکده علوم پزشکی گفت: توسعه علمی و                          

آموزشی در حوزه پزشکی از یک طرف و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از طرف دیگر جزو ماموریت های دانشکده پزشکی است که                           

 نشان از جایگاه و موقعیت ویژه آن دارد. 

دکتر امامی رضوی خاطر نشان کرد: سوابق و تجربیات سرپرست این دانشکده در عرصه های گوناگون و عضویت وی در هیئت علمی                           

 دانشگاه علوم پزشکی کشور می تواند ظرف مدت کوتاهی این دانشکده را به دانشگاه علوم پزشکی ارتقا دهد.

نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه مراسم گفت: در شهرستان ساوه با سابقه ای درخشان از                          

ها انتظار، اولین مرکز دولتی علمی و آموزشی با عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی                     فرهنگ، علم و هنر بعد از سال      

 راه اندازی شد.

دکتر شهال میرگلوبیات افزود: تاسیس این دانشکده شروعی برای افتتاح سایر دانشکده های دولتی در این شهرستان در حوزه های مختلف                       

 آموزشی و علمی است.

وی از استقالل مجموعه بهداشتی و درمانی شهرستان ساوه با آغاز به کار این دانشکده خبر داد و گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان                           

 زرندیه نیز زیر مجموعه دانشکده علوم پزشکی ساوه خواهد بود.  

کوهپایه زاده اصفهانی به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه معرفی و از زحمات و تالش های دکتر حبیب اهلل رضایی                        

 رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوه و کوهستانی رییس دانشکده پرستاری شهرستان ساوه تقدیر و تشکر شد.
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 معاونین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه منصوب شدند 

 2931مهر 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکترکوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم               

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه طی احکام جداگانه ای آقایان دکتر ناصر عباسی دزفولی ،                

دکتر حمیدرضا برادران، دکتر حبیب اله رضایی و دکتر رضا نظری را به ترتیب به عنوان سرپرست                  

معاونت های دارو درمان، آموزشی و پزوهشی، توسعه مدیریت و منابع ، بهداشتی دانشکده منصوب               

  نمودند.
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 ریاست بیمارستان شهید مدرس ساوه منصوب شد

 2931آبان  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، در مراسمی با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی و                     

خدمات بهداشتی درمانی ساوه آقای دکتر سید سعید متولی زاده بعنوان رئیس جدید بیمارستان شهید مدرس ساوه                    

معرفی گردید. الزم بذکر است پیش از این آقای دکتر حبیب اله رضایی مدیر سابق شبکه بهداشت و درمان ساوه با                       

 حفظ سمت سرپرستی بیمارستان را به عهده داشتند .
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سرپرست اداره روابط عمومی و اداره  

بازرسی دانشکده علوم پزشکی  ساوه 

 منصوب شد.

 2931آبان  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، طی احکام جداگانه ای از طرف دکتر کوهپایه زاده اصفهانی، 

سر پرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه آقای سید محمد عطارد بعنوان سرپرست روابط 

 عمومی دانشکده و اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشکده منصوب گردید.
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سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه  

 منصوب شد.
 2931آبان  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، طی حکمی از سوی سرپرست دانشکده علوم پزشکی و 

بعنوان سرپرست   خدمات بهداشتی درمانی ساوه جناب اقای دکتر کوهپایه زاده اصفهانی ،آقای دکتر محمد قربانلی

  معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه منصوب گردید.
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   انتصاب سرپرستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه
 2931آبان  

 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، طی احکام جداگانه توسط سر پرست دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ساوه ،دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی سرپرستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه 

 منصوب شدند. به قرار زیر

 آقای دکتر کاظم رضایی ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه

 آقای دکتر محمد رضا روحانی، سرپرست بیمارستان آسیابک

  آقای دکتر محمود کریمی ، سرپرست مرکز بهداشت زرندیه
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دیدار سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه و نماینده ساوه و زرندیه 

 در مجلس با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 2931آبان  13

دکتر کوهپایه زاده اصفهانی سرپرست دانشکده علوم پزشکی  29/8/31به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: در تاریخ 

وزیر بهداشت و درمان و آموزش   ساوه به همراه دکتر میر گلوبیات، نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی با دکتر هاشمی، 

 دیدار و گفتگو کردند.  پزشکی 

در این دیدار دکتر کوهپایه زاده در خصوص عدم تدوین نمودار سازمانی و تشکیالت تفضیلی دانشکده علی رغم پیگیری های بعمل 

آمده و تامین پزشکان مورد نیاز شهرهای ساوه و زرندیه از جمله متخصصین زنان و زایمان، جراح عمومی ، متخصصین طب اورژانس و 

 سایر نیروهای درمانی با وزیر گفتگو کرد.

همچنین ایشان افزودند اعتبار تخصیص یافته به این دانشکده بایستی در اسرع وقت و بطور کامل از طریق دانشگاه علوم پزشکی  

 در اختیار این دانشکده قرار گرفته تا در رفع نیازهای ضروری و فوری مورد استفاده قرار گیرد.  اراک

ادامه دکتر میر گلو بیات گفت: با توجه به اینکه ارتقاء وضعیت بهداشتی درمانی شهرستانهای ساوه و زرندیه و توسعه دانشکده علوم  در

مسئولین مربوطه می باشد خواستار مساعدت بیشتر از وزیر بهداشت و درمان و اموزش پزشکی   پزشکی ساوه نیازمند همدلی و همکاری

شد.در پایان مذاکرات دکتر هاشمی جهت حل مشکالت دانشکده علوم پزشکی ساوه به مسئولین مربوطه دستور مساعدت فوری را 

  فرمودند. صادر

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  



 

15 

نشست سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با 

 مسئولین شهرهای زاویه و پرندک

 2931آبان   

دکتر  21/8/31گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه روز گذشته مورخ  به

کوهپایه زاده اصفهانی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه به همراه معاونین درمان، بهداشتی و پشتیبانی دانشکده با 

امام جمعه، شهردار و اعضاء شورای شهر شهرهای زاویه و پرندک دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه ضمن طرح 

  مسائل و مشکالت بهداشتی درمانی منطقه تصمیمات الزم جهت حل مشکالت اتخاد گردید.
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 فراخوان طراحی آرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

 2931آبان   

فراخوان طراحی آرم )نشانه( دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

ساوه در نظر دارد طراحی آرم خود را در قالب فراخوان به مسابقه بگذارد. لذا از تمامی هنرمندان، طراحان گرافیک، دانشجویان و عالقه  

 .مندان دعوت میگردد طرح مورد نظر خود را با مشخصات زیر به دانشکده ارسال نمایند

 :مشخصات عمومی طرح

 .نشانه باید بر اصول اساسی)سادگی، زیبایی و گویایی( استوار باشد-2

 .از نمادهای پزشکی، محلی، اسالمی و ایرانی بهره برده باشد-1

 .از پرداختن به کلیشه های رایج پرهیز شود-9

 .شناسنامه هر عنصر در طرح ذکر شود-4

 .نشانه میتواند به صورت نوشتاری یا تصویری با لحاظ شدن موارد یاد شده طراحی گردد-5

 :مشخصات فنی طرح

 .طراحی شود A4 طرح در قالب برداری) وکتور( بوده و حداقل در قطع-2

 .آن ارسال گردد jpeg به همراه فایلpsd طرح باید در فرمت-1

به نشانی پست  25/8/31عالقه مندان به شرکت در این فراخوان می توانند حداکثر سه طرح را تا تاریخ  :شیوه ارسال آرم

را به همراه شماره تماس الکترونیکی فوق ذکر  نمایند. ضمنا مشخصات کامل خود ارسال   savehmedical@gmail.comالکترونیکی

 .نمایند

  .به طرح برگزیده جایزه نفیسی اهداء خواهد شد. همچنین از آثار برگزیده در فراخوان تقدیر بعمل خواهد آمد جوایز:
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دکتر کوهپایه زاده اصفهانی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک 

  دیدار و گفتگو کرد

92/8/27 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه سرپرست دانشکده علوم پزشکی و 

 با دکتر رمضانی دیدار و گفتگو کردند. 19/8/31روز گذشته مورخ   خدمات بهداشتی درمانی ساوه به همراه معاونین

این نشست صمیمانه به میمنت بازگشت دکتر رمضانی از زیارت خانه خدا برگزار گردید. در این نشست صمیمانه 

 اتخاذ گردید. تصمیماتی نیز

در این جلسه دکتر رمضانی با ابراز خوشحالی از به ثمر رسیدن دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

ساوه و تبریک به دکتر کوهپایه زاده به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه گفت: 

بنده همه جانبه از این دانشکده حمایت می کنم ایشان در بخش دیگر از انتخاب مدیران با تجربه قبلی به عنوان 

معاونین دانشکده و همچنین با تایید مسئولین شبکه بهداشت و درمان زرندیه اظهار خرسندی کردند .درادامه گفتگو 

دکتر رمضانی در خصوص واسپاری خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی خدمات اداری و همچنین تسریع روند 

  حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک در ساوه قول مساعد دادند.
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کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 .درمانی ساوه رسما شروع به کار کرد
92/8/30 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه دکتر برادران معاون آموزشی 

پژوهشی دانشکده با برگزاری اولین کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان این کمیته را فعال کرد. دکتر برادران 

گفت کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته واحدی است که در جهت تسهیل تحقیقات و پزوهشهای دانشجویی فعال 

گردیده است این کمیته با هدف آشنا سازی دانشجویان جوان با مسئله پژوهش به صورت علمی و همچنین تربیت 

 .پژوهش گران آینده در محیط علمی و صمیمی تشکیل گردیده است

 .الزم بذکر است در این کارگاه که به مدت یک روز به طول انجامید گروههای مختلف دانشجویی حضور داشتند
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 .همایش بصیرت و شهدا در دانشکده پرستاری ساوه برگزار شد
92/9/7 

در دانشکده   همایش بصیرت و شهادت با همکاری معاونت فرهنگی دانشکده،بسیج جامعه پزشکی،بسیج دانشجویی دانشکده

 .برگزار گردید ساوه پرستاری

به گزارش روابط عمومی دانشکده در این همایش دکتر قربانلی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده ضمن خوشامد گویی به شرکت 

کنندگان در این مراسم گفت؛قشنگترین تعاریف را از بسیج حضرت امام بیان کردند که بسیج مدرسه عشق است،بسیج لشکر مخلص 

خداست.و به فرمایش مقام معظم رهبری بسیج بعنوان یک فرهنگ در کشور ما شناخته شده است. بسیج مظهر اندیشه است.اگر بخواهیم  

همچنین حجت االسالم رضازاده در این .قله های رفیع پیشرفت را در کشور طی کنیم باید این فرهنگ بسیجی را در خود زنده نگه داریم

همایش گفت: دشمن در تهاجم فرهنگی از نمادها شروع میکند و گاهی نمادها خوب را تخریب میکند و گاهی نماد میسازدو بعد از مدتی 

فرهنگ را عوض میکند. اسالم می فرماید اگر شعائراسالمی را گرامی بداریم روی اخالقیات انسان تاثیر می گذارد.وی افزود دشمن برای 

از بین بردن فرهنگ بسیجی و اسالمی برنامه ریزی کرده است و دانشجو باید بصیرت و آگاهی داشته باشد. امروز اگر برای شهدا یادمان 

که این نماد اسالم است شعائر اسالمی است و روی  به این دلیل است   می گیریم اگر شهدای گمنام را در دانشگاهها تدفین میکنیم

اخالق و روان ما اثر میگذارد. همچنین سرهنگ حسینی فرمانده سپاه ناحیه ساوه با حضور در این همایش در باره بصیرت اینگونه 

گفت :در کربال هر دو گروه جبهه اعتقاد به اسالم و پیغمبر داشتند و اهل نماز و قرآن بودند اما چگونه می توان حق را شناخت؟ آنهایی 

حق شناسی می کنند که والیت شناس باشند. اوج بصیرت تبعیت از ولی زمان است نه چپ نه راست نه کم نه زیاد. ایشان گفت: بسیج 

 ساخته شده است چون یکی از بهترین راههای رسیدن به بصیرت است. 
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 برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو 

92/9/17 

در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامائی با  29/3/31به گزارش روابط عمومی دانشکده مراسم گرامیداشت روز دانشجو در تاریخ 

 حضور مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 

 .پزشکی اراک، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه مسئولین دانشکده و خیرین نیکوکار برگزار گردید

در این مراسم که بیش از صد نفر از دانشجویان بهمراه اساتید آنان شرکت داشتند ضمن سخنرانی دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده  

علوم پزشکی ساوه و حجت االسالم و المسلمین عاملی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری پیرامون وظایف علمی و اجتماعی 

جوایز تقدیر بعمل آمد. همچنین در این مراسم جهت خیر محترم جناب آقای  نفر از دانشجویان برتر دانشکده با اهداء 25دانشجو از 

 .امینیان که در ساخت دانشکده علوم پزشکی اهتمام ورزیدند با اهدا لوح سپاسی تقدیر و تشکر بعمل آمد
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خیر نیکوکار پیش قدم کمک به ساخت پروزه های عمرانی دانشکده 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه شد.
31/21/23 

 

سرپرست  جلسه ای با حضور 23/21/31به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه پنج شنبه 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه و خیر محترم جناب آقای حاج حسین رحماندوست و سایر مسئولین در دفتر 

ریاست دانشکده برگزار گردید در این جلسه که با پیش قدمی خیر نیکوکار برگزار گردید ایشان موافقت نمودند که در ساخت و احداث 

پروژه های عمرانی دانشکده همکاری نمایند الزم بذکر است این خیر نیکوکار تا کنون خدمات ارزنده ای نظیر ساخت مرکز بهداشتی  

  درمانی رحماندوست و اهداء مصالح ساختمانی به بیمارستان شهید مدرس ساوه را در کارنامه اعمال خیر خواهانه خود داشته است.
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تشکر سرپرست دانشکده از پرسنل فوریتهای پزشکی و بیمارستان 

 شهید مدرس ساوه
31/21/11 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر کوهپایه زاده پس از انجام اقدامات سریع و بموقع تیم درمانی و اداری 

طی پیامی از ایشان  29/21/31همدان در تاریخ -فوریتهای پزشکی و بیمارستان شهید مدرس جهت مصدومان تصادف آزاد راه ساوه

 تقدیر و تشکر کرد. متن پیام به شرح ذیل می باشد:

 بسمه تعالی                                                                                  

 تالش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و تعهد است.

بدینوسیله از تمامی پرسنل واحد فوریتهای پزشکی، کادرپزشکی ، پرستاری و اداری بیمارستان شهید مدرس ، به علت اینکه متعهدانه در  

همدان تالش نموده اند نهایت تقدیر و تشکر بعمل می  -آزادراه ساوه 29/21/31راستای حفظ و درمان بموقع مصدومان تصادف مورخ 

 آید.

امید است با سعی و تعهد واالی شما همکاران گرامی شاهد بهبود هر چه بیشتر خدمت رسانی به بیماران و ارائه مطلوبترین خدمات  

 بهداشتی درمانی به مردم عزیزمان باشیم.

 سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه-دکتر کوهپایه زاده 
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آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی نوبران مجهز به دستگاه 

 .سیسمکس گردید

31/21 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی 

نوبران با همت خیرین محترم جناب آقایان سرخوش و نجفی به دستگاه سیسمکس مجهز گردید. با این دستگاه که به 

ارزش بیست میلیون تومان خریداری شده است آزمایشات با دقت ، سرعت و صحت بیشتر انجام خواهد شد که به 

تشخیص پزشک کمک موثری خواهد کرد .الزم بذکر است پیش از این آزمایشات به صورت دستی توسط کارشناس 

انجام می گرفت.در پایان لوح تقدیری از طرف دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با حضور 

  بخشدار نوبران و مسئولین دانشکده به خیرین اهدا گردید
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کیلویی از بدن بیمار در بیمارستان شهید  11خارج نمودن توده 

 مدرس ساوه

 31/22 

دکتر سید روح اله میری متخصص جراحی عمومی    به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

 کند. ساله خارج 15کیلویی را از شکم خانم جوان  11بیمارستان شهید مدرس ساوه با جراحی موفقیت آمیز خود توانست توده 

دکتر میری در این خصوص گفت با مراجعه بیمار به بیمارستان و تشخیص توده شکمی طی یک عمل جراحی سه ساعته با کمک تیم 

  جراحی توانستیم توده را با موفقیت خارج نماییم در حال حاضر حال عمومی بیمار خوب است.
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برگزاری اولین نشست خبری 

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ساوه اولین نشست خبری 

دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی 

در سالن کنفرانس  29/22/31روز گذشته در تاریخ 

دانشکده برگزار گردید این نشست با حضور خبر گزاریهای ایرنا ، ایسنا، شبکه صدا و سیمای آفتاب و مسئولین و معاونین دانشکده  

 برگزار گردید به مدت سه ساعت به طول انجامید در این نشست عملکرد صد روزه دانشکده مطرح  گردید.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  



 

26 

اولین جلسه ستاد تسهیالت نوروزی در دانشکده علوم پزشکی 

 ساوه برگزار گردید.
7 /31/21 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه اولین جلسه ستاد تسهیالت نوروزی دانشکده علوم 

پزشکی ساوه با حضور قائم مقام دانشکده، معاونان دارو و درمان،بهداشتی،سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه، رؤسای 

بیمارستانها،مسئول فوریتهای پزشکی ساوه در محل دفتر سرپرست معاونت دارو و درمان دانشکده برگزار گردید. در ادامه جلسه دکتر 

 عباسی دزفولی طی حکمی از طرف سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه بعنوان مسئول ستاد تسهیالت نوروزی منصوب گردید.

دکتر عباسی ضمن تشریح مسئولیتهای حوزه های مختلف در ستاد نوروزی در این جلسه عنوان کرد، کلیه مراکز درمانی و بیمارستانها 

برای خدمات دهی در ایام نوروز آماده هستند و برنامه کشیکهای پرسنل اداری،بهداشتی و درمانی در حال تنظیم است و در اولین فرصت 

زمانی به اطالع عموم خواهد رسید. وی با توجه به کمبود متخصصین رادیولوژی در بیمارستانهای دولتی، خواستار همکاری بخش 

 خصوصی در کشیکهای نوروزی شد.

مسئول ستاد نوروزی همچنین ضمن تاکید به کلیه مسئولین جهت روشن سازی راهکارهای الزم بمنظور ارائه خدمات هر چه بهتر به  

  اسفند برگزار خواهد شد را موکول کرد.25شهروندان و مسافران نوروزی ،پیگیری قطعی نمودن برنامه های ستاد را به جلسه بعدی که در 
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 برگزاری اولین جلسه هم اندیشی سرپرست و معاونین دانشکده با پرسنل

12 /31/22 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : اولین جلسه هم اندیشی سرپرست و معاونین دانشکده با پرسنل دانشکده در روز 

در محل سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.هدف از تشکیل این جلسه ارتباط متقابل و دو سویه مسئولین  14/22/31پنجشنبه مورخ 

ه با پرسنل دانشکده عنوان شد تا پرسنل بتوانند نظرات ، پیشنهادات و انتقاداتشان را مستقیما به اطالع مسئولین برسانند. در ابتدای جلس

دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تشکر از پرسنل به جهت حضور در این جلسه در خصوص این نشست 

گفت: این جلسات که در آن پیشنهادات مطرح می گردد تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه کارکنان برای حل مسائل سازمانی 

بهره برد. وی اظهار داشت: سعی بر این است تا با تشکیل این جلسات نیروهای قابل و فعال شناسایی شوند تا بتوانیم از آنان در 

جایگاههای مناسب استفاده نمائیم. ایشان در ادامه صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد: هر کدام از مدیران باید قطعا از نظرات 

کارشناسان استفاده کنند ولی این بدان معنا نیست که هر پیشنهادی الزم االجرا باشد. ما در این جلسات با استفاده از مشارکت گروهی  

 کارکنان می توانیم عملکردها را بهبود بخشیم و انگیزه ها را باال ببریم. در ادامه جلسه سرپرست دانشکده به سواالت پرسنل پاسخ داد . 
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بازدید سرپرست دانشکده علوم 

پزشکی ساوه از شرکت عالیفرد در 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه: در آخرین روز از هفته سالمت مردان دکتر کوهپایه زاده 

 اصفهانی بهمراه مدیران و کارشناسان ستادی دانشکده از شرکت عالیفرد واقع در شهر صنعتی کاوه بازدید کرد.

تن  24پرسنل زن روزانه حدود  54نفر پرسنل مرد و  444عزت اله شفیعی مدیر تضمین کیفیت شرکت عالیفرد گفت: این کارخانه با دارا بودن 

 تولید دارد که اصول بهداشتی و سالمت را بطور کامل در فرآیند تولید رعایت می کند.

وی گفت: با توجه به اقدامات اصالحی نظیر ساخت انبار نیم طبقه، جرثقیل بازویی و سایر اقدامات سخت افزاری در فرآیند تولید این شرکت  

توانسته است بسیاری از حوادث شغلی و بیماریهای شغلی نظیر بیماریهای اسکلتی عضالنی، کمردرد و درنهایت روزهای از دست رفته کاری را  

 در حد صفر کاهش دهد.

مدیر تضمین کیفیت شرکت در خصوص کاربری پسماندها به سرپرست دانشکده بدینصورت توضیح داد: این پسماندها در یک پروژه تحقیقاتی 

 با همکاری چند شرکت به موادی از جمله الکل طبی و صنعتی، روغن هسته انگور و مواد اولیه محصوالت بهداشتی تبدیل می گردد.

وی همچنین در مورد سالمت ظروف بسته بندی این محصوالت یادآوری کرد: گالنهای تهیه شده جهت انواع شربت در یک اقدام بهداشتی  

سطح داخلی آن با الیه ای پلی اتیلنی که بی رنگ است پوشیده شده است و الیه بیرونی هم از رنگهای مجاز غذایی استفاده شده است. بسته  

 الیه محافظ دارای استاندارد جهانی است. 5بندی کاغذی نیز از نوع محصوالت تترا پک می باشد که با 

و   گفتنی است این بازدید در پایان هفته سالمت مردان و با توجه به اقدامات انجام گرفته توسط شرکت در زمینه رفع حوادث و بیماریهای شغلی

ارتقاء سالمت محصوالت با هماهنگی واحدهای بهداشت خانواده و بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه تدارک 

 دیده شده بود.
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برگزاری اختتامیه 

مسابقات فوتسال دانشکده 

 گرامیداشت

 31/22 دهه فجر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 

ساوه؛ اختتامیه مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه 

مبارک فجر دانشکده علوم پزشکی ساوه عصر روز 

گذشته در سالن فجر ساوه برگزار گردید.این 

مراسم که در حضور سرپرست و مسیولین 

دانشکده برگزار شد طی رقابت نهایی بین تیمهای 

ستاد دانشکده و بیمارستان شهید مدرس ، تیم 

حریف خود را  9بر 5ستاد دانشکده با پیروزی 

شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات 

 گردید.

گفتنی است این مسابقات توسط معاونت فرهنگی 

دانشکده بمنظور افزایش بهروری کارکنان و زنده 

نگهداشتن یاد و خاطره ایام پیروزی انقالب 

اسالمی برگزار گردید و در پایان به تیمهای اول و 

  دوم هدایایی تقدیم گردید.
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 برگزاری اولین جلسه شورای خیرین سالمت دانشکده علوم پزشکی ساوه

31/21/27 

با حضور دبیر کل مجمع خیرین  15/12/72به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه اولین جلسه مجمع خیرین سالمت ساوه و زرندیه روز گذشته مورخ 

کوهپایه زاده ضمن تبیین تر سالمت کشورو مشاور آن وزیر بهداشت در امور خیرین مسئولین و مدیران کارخانجات در دفتر معاون استاندار برگزار گردید در این مراسم دک

مبودهای موجود ی کسیاست های کلی بهداشتی درمانی ساوه و زرندیه گفت با توجه به تشکیالتی شدن مجمع خیرین سالمت شهرهای ساوه و زرندیه این مجمع با بررس

مانی منطقه را به ترتیب در در در جامعه به اولویت بندی نیازها می پردازد و مانع هرزرفتن انگیزه های خیر خواهانه افراد نیک اندیش میگردد ایشان اولویتهای بهداشتی

و زنان، ایجاد  داخلی جراحی، اطفال (VIPبخشهای ویژه )  درمانی، ایجاد ساخت پردیس دانشکده، مجتمع فرهنگی ورزشی و خوابگاهی، مرمت و بهسازی ابنیه بهداشتی

بخش دیگر مراسم دانست و همت خیرین را در راه اندازی این پروژه ها به کمک طلبید در  مرکز جامع خدمات و آزمایشات، طب صنعتی در بزرگترین شهر صنعتی کشور

شروع به کار کرده است و از چند ماه گذشته به فکر راه اندازی  75با اشاره به این موضوع گفت مجمع خیرین سالمت کشور از سال   نماینده مردم شهرهای ساوه و زرندیه

شته ایم به ویژه در مقوله های و مردم زرندیه همیشه دست در کار خیر داشته اند و هر جایی که ما نیاز دا این مجمع در ساوه بوده ایم البته باید بدانیم که عزیزان ساوجی

با توجه به مشکالت فراوان  73بهداشت و درمان افزود در بودجه سال  73بودجه سال  بهداشتی و درمانی و سالمت مردم حضور داشته اند دکتر میر گلو بیات در خصوص 

زات بهعداشتی خیرین جهیحوزه سالمت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که بودجه بهداشت و درمان را افزایش دهند وی اظهار داشت در زمینه کارهای عمرانی و خرید ت

   کمکهای فراوانی به این شهرستانها داشته اند و این باعث شد که به فکر تشکیالتی شدن این کمکها بشوند

ا و اولویتهای بهداشتی رتهحاج اقا نیری دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور در ادامه مراسم عنوان کرد ساوه و زرندیه دارای منابع مالی خوبی می باشند و بایستی ضرو

تان به فال نیک میگیریم تا هرسدرمانی را مشخص کنیم تا بتوانیم کمبودها را مرتفع نماییم مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین گفت تشکیل دفتر این مجمع را در این دو ش

 قدمی در راه افزایش و سالمت مردم با همت و کمکهای خیر خواهانه نیک اندیشان این منطقه برداریم 

زده نفر به شرح ذیل دواگفتنی است پس ازارائه رهنمودهای مسئولین محترم جهت تشکیل هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت ساوه و زرندیه انتخابات به عمل آمد و اسامی 

 منتخبین اصلی هیئت مدیره مجمع:به عنوان اعضاء هیئت مدیره و بازرسین انتخاب گردیدند.

حاج مهدی -5حاج حسین اصالحچی-6دکترکامران جوادی-5حاج ناصر اقبالیون-4حاج علیرضا عسگریان-3دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی-2دکتر شهال میر گلو بیات-1

 جراحی زاده

حاج ابوالفضل ناخداضمنا دکتر علی حافظی و حاج عزت اله امینیان به عنوان عدل بدل هیئت مدیره و آقای یزدان پناه بعنوان -2حاج حسین رحماندوست-1بازرسین اصلی:

  بازرس عدل بدل انتخاب گردیدند .
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 با حکم وزیر هیأت امنای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه منصوب شدند.

31/21/11 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی اعضای هیأت امنای دانشکده علوم پزشکی ساوه منصوب شدند.

ه دکتر کوهپایه زاده اصفهانی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: همزمان با برگزاری اولین جلسه مستقل هیأت امنای دانشکد

در دفتر مرکزی هیأت امنای وزارت متبوع، احکام اعضا با حضور دکتر امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأتهای  11/21/2931در تاریخ 

ده وزارت متبوع به آنان ابالغ گردید.ایشان تصمیم گیری سیاستهای کلی سازمان و نظارت بر حسن انجام مصوبات را از وظایف هیأت امنای دانشک

 بیان داشت.

 لیست اعضای هیأت امنای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شرح ذیل می باشد:

 نماینده مردم شهرهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان -دکتر شهال میرگلوبیات     -2

 استاندار استان مرکزی -مهندس محمد حسین مقیمی     -1

 سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه –دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی      -9

 مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأتهای وزارت متبوع -دکتر حسن امین لو     -4

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران –دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی      -5

 قائم مقام اسبق معاون بهداشت وزارت متبوع -دکتر محمد شریعتی     -9

 رئیس موسسه ملی تحقیقات و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتر آرش رشیدیان     -9

 عضو خیرین سالمت -حاج علیرضا عسگریان     -8

  عضو خیرین سالمت -حاج عزت اهلل امینیان     -3
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 شهریور منصوب شد. 27سرپرست بیمارستان شهدای 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: طی حکمی از طرف سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر مهدی سلیمانی بعنوان  

 شهریور ساوه منصوب شد. متن حکم به شرح زیر می باشد: 15سرپرست بیمارستان شهدای 

 همکار گرامی

 جناب دکتر مهدی سلیمانی

 15نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و پیشنهاد سرپرست معاونت دار و درمان دانشکده بموجب این ابالغ بعنوان سرپرست بیمارستان شهدای 

 شهریور ساوه منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف سالمت موفق باشید.

 دکتر کوهپایه زاده اصفهانی

 سرپرست دانشکده علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی ساوه

  

گفتنی است دکتر سلیمانی دارای بورد تخصصی اطفال می باشد و سابقه مدیریت شبکه بهداشت و درمان زرندیه را در کارنامه خود ثبت داشته  

  شهریور تقدیر و تشکر بعمل آمد. 15است.در پایان مراسم از زحمات دکتر عباسی دزفولی ریس سابق بیمارستان 
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هیأت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه از دریافت یارانه نقدی 

 انصراف می دهند
39/2/11 

 

دکتر کوهپایه زاده اصفهانی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در راستای به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: 

اعضای هیأت رئیسه دانشکده   حمایت ازطرحهای توسعه ای دولت خدمتگذار تدبیر و امید در خصوص پیشبرد اهداف سالمت گفت:

علوم پزشکی ساوه جهت محقق شدن رفاه اجتماعی وارتقای سطح سالمت جامعه و همچنین کمک به تحقق اهداف دولت یازدهم که جز  

  با کمک اقشار مختلف مردمی امکانپذیر نیست ، از دریافت یارانه های نقدی انصراف دادند.
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معاونت دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی ساوه خبر داد
39/2 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه دکتر عباسی دزفولی سرپرست معاونت دارو و درمان 

شهریور و بیمارستان  29در خصوص ارائه خدمات نوروزی گفت: بیمارستانهای ساوه و زرندیه ) بیمارستان شهید مدرس، شهداء 

شهدای آسیابک( در ایام تعطیالت نوروز آمادگی کامل در جهت ارائه خدمات به کلیه مراجعین و مسافرین عزیز را دارند. رئیس ستاد 

ژی،  رادیولو نوع رشته تخصصی زنان و زایمان، داخلی، اطفال، 29پزشک متخصص در  54نوروزی تصریح کرد، در مجموع تعداد 

نورولوژی، اورولوژی، گوارشی، قلب، عفونی، نوروسرجری، ارتوپدی، اعصاب و روان، گوش و حلق و بینی و چشم با توجه به برنامه  

 زمانبندی که در اختیار بیمارستانها می باشد پاسخگوی بیماران می باشند.

پایگاه  9نیروی فعال ،  92وی همچنین در بخش فوریتهای پزشکی اظهار داشت، مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه با 

آمبوالنس مجهز دارای آمادگی کامل جهت ارجاع سریع بیماران به مراکز درمانی می باشد. ایشان همچنین از برپایی یک   22فعال و 

 پایگاه نوروزی در محور سلفچگان خبر داد که خدمات اولیه و سرپایی را به بیماران و مراجعین ارائه می دهند.

  آمادگی پاسخگویی به نظرات و شکایات مردمی می باشد. 41114424گفتنی است شماره تلفن 
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دانشکده وب دا آغاز فعالیت 

علوم پزشکی و خدمات 

  بهداشتی درمانی ساوه

93/2/4 
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غبار روبی و گل افشانی مزار شهدا امامزاده سید علی  

 بمناسبت هفته سالمتاصغر)ع( 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ مراسم غبار 

روبی و گل افشانی مزار شهدا امامزاده سید علی اصغر)ع( ،روز 

توسط پرسنل دانشکده علوم پزشکی ساوه  39/1/4پنجشنبه مورخ 

برگزار گردید. در این مراسم که با حضور مسیولین شهری و خانواده 

شهدا برگزار شد دکتر میرگلوبیات نماینده مردم ساوه و زرندیه در 

مجلس شورای اسالمی به بیان اهمیت مسیله خود مراقبتی در افزایش 

 . سالمت و کاهش هزینه های درمان پرداخت

 425/ تعداد نمایش:  229531/ شماره خبر:  19:95 - 2939اردیبهشت  4پنج شنبه  
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همایش بزرگ هفته سالمت در ساوه 

 برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همایش 

بزرگ هفته سالمت به همت معاونت بهداشتی دانشکده علوم 

پزشکی ساوه در سالن همایشهای حوزه علمیه خواهران این 

برگزار شد. در این همایش که  4/1/39شهرستان در تاریخ 

بمدت پنج ساعت بطول انجامید مسئولین دانشکده، مسئولین 

شهری، کارشناسان و اساتیدی از وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی حضور داشتند. درابتدای این همایش دکتر 

کوهپایه زاده اصفهانی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه 

ضمن خوشامد گویی به کلیه حضار از تمامی دست اندرکاران 

همایش تقدیر و تشکر بعمل آورد. وی همچنین درباره شعار 

هفته سالمت توضیحاتی را بیان فرمودند. در پایان این همایش 

به تعدادی از کارشناسان نمونه در امر سالمت دانشکده ، 

کارشناسان کارخانجات مدیران ادارات هدایایی به رسم یادبود 

اهداء گردید. گفتنی است دکتر میرگلوبیات نماینده ساوه و 

زرندیه در مجلس شورای اسالمی، دکتر سروش رئیس اداره 

بیماری آنفلوانزای وزارت بهداشت، دکتر جعفری رئیس گروه 

دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرکار 

خانم دکتر عبدالهی مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت و 

دکتر جوادی شهردار ساوه از دیگر سخنرانان این همایش 

 بزرگ بودند.

 229532/ شماره خبر:  15:99 - 2939اردیبهشت  4پنج شنبه  

 482/ تعداد نمایش: 
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برگزاری اردوی 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم 

پزشکی ساوه؛ اردوی کوهنوردی ویژه 

پرسنل آقا بمناسبت هفته سالمت روز جمعه 

برگزار گردید. گفتنی است  39/1/5مورخ

این اردو همزمان با همایش پیاده روی و 

کوهنوردی در سراسر کشوربرگزار گردید. 

کیلومتر پیموده 5در این اردو مسافتی حدود 

شد. همچنین جهت حفظ منابع طبیعی زباله 

 .های موجود در محیط توسط شرکت کنندگان جمع آوری شد

 419/ تعداد نمایش:  229583/ شماره خبر:  13:99 - 2939اردیبهشت  9شنبه  
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برگزاری مسابقات 

ورزشی ویژه دانشجویان 

 گرامیداشت هفته سالمت

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 

ساوه: یک دوره مسابقات ورزشی ویژه 

دانشجویان گرامیداشت هفته سالمت در 

دانشکده پرستاری مامایی دانشکده علوم پزشکی 

ساوه به همت معاونت دانشجویی فرهنگی 

برگزار گردید.گفتنی است از برگزیدگان این 

 .مسابقات تقدیر بعمل آمد

 935/ تعداد نمایش:  229588/ شماره خبر:  21:91 - 2939اردیبهشت  9یکشنبه  
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 مهد کودک های ساوه در هفته سالمتبرگزاری راهپیمایی با حضور کودکان

 

باهماهنگی اداره بهزیستی و واحد بهداشت  9/1/39به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: درتاریخ 

مهد کودک شهرستان در محل پارک  9نفراز کودکان  251خانواده مرکزبهداشت ساوه برنامه راهپیمایی با حضور 

جنگلی ساوه اجرا شد.در این برنامه مسابقه نقاشی و اجرای سرودهای بهداشتی توسط کودکان صورت گرفت وپس 

 .از پذیرایی از کودکان ، جوایزی نیز اهدا گردید

 439/ تعداد نمایش:  229589/ شماره خبر:  18:19 - 2939اردیبهشت  8دوشنبه  
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 برگزاری همایش سالمت در مهمانشهر شهید ناصری

به مناسبت هفته سالمت همایشی با  3/1/39به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:در تاریخ 

نفر از  291موضوع یک عمر سالمتی با خود مراقبتی در مهمانشهر شهید ناصری برگزار گردید. در این همایش 

رابطین بهداشت، اعضای شوراهای قبایل مختلف و معلمین مدرسه مهمانشهر حضور داشتند.این همایش که به 

همت مرکز بهداشت ساوه و مرکز بهداشتی درمانی مهمانشهر شهید ناصری اجراگردید به ابعاد مختلف موضوعات 

خود مراقبتی پرداخت. در این همایش اعضاء کمیساریایی عالی پناهندگان، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 

ساوه، وزارت بهداشت، امور اتباع استان مرکزی حضور داشتند.در سالن این همایش غرفه هایی با موضوعات 

 .بهداشتی توسط رابطین بهداشت مهمانشهر به نمایش گذاشته شده بود

 981/ تعداد نمایش:  229589/ شماره خبر:  21:11 - 2939اردیبهشت  3سه شنبه  
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 سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: جلسات آماده سازی برای اجرای هر چه بهتر برنامه های 

تحول در نظام سالمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه و در بیمارستانهای شهرستانهای تابعه در حال برگزاری 

 .است.گفتنی است اخبار برنامه ها به طور مرتب به اطالع عموم همشهریان خواهد رسید

 411/ تعداد نمایش:  229584/ شماره خبر:  19:28 - 2939اردیبهشت  21چهارشنبه  
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ستاد اجرایی برنامه های تحول نظام سالمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه از امروز 

 تشکیل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علو پزشکی ساوه : با توجه به سخنرانی روز گذشته رئیس جمهوری با مردم در 

خصوص تحول نظام سالمت در بحث هدفمندی یارانه ها، ستاد اجرایی برنامه های تحول نظام سالمت در دانشکده 

علوم پزشکی ساوه از امروز تشکیل خواهد شد. دکتر کوهپایه زاده اصفهانی با بیان این موضوع که رفع مشکالت 

فراوان نظام سالمت از جمله اهداف دولت در این بخش است اظهار داشت: جهت دستیابی به این اهداف ستاد 

 اجرایی برنامه های تحول در نظام سالمت در بیمارستانهای ساوه و زرندیه از امروز تشکیل شده است

 949/ تعداد نمایش:  229585/ شماره خبر:  18:12 - 2939اردیبهشت  21چهارشنبه  
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امروز 

جهـان بیش 

ازهر زمانی 

ها نیاز  به ماما

 دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : پنجم ماه می از طرف سازمان جهانی بهداشت بعنوان روز جهانی ماما نامگذاری  

ها نیاز دارد(( اعالم گردیده است. رقیه  با عنوان ))امروز جهـان بیش ازهرزمانی به ماما 1125شده است و شعار روز جهانی ماما تا سال 

خرم مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن اعالم تبریک این روز به کلیه همکاران ماما ، در 

خصوص شعار سال گفت : به دلیل ارزش و جایگاه مهم این حرفه و نقش اساسی و مهمی که ماماها در رسیدن به دو هدف از اهداف  

از سوی سازمان بهداشت جهانی  1125توسعه هزاره یعنی کم کردن مرگ کودکان و بهبود سالمت مادران را دارند این شعار تا سال 

تأکید شده است. وی افزود روز جهانی ماما فرصتی برای تقدیر از جامعه شریف مامایی و افزایش آگاهی مردم و تبادل اطالعات در 

راستای سالمتی مادر و نوزاد می باشد. ایشان با توجه به ابالغ سیاستهای کلی سالمت توسط مقام معظم رهبری و همچنین انجام برنامه 

تحول نظام سالمت در دولت تدبیر و امید ، به نقش ارزنده ماماها در افزایش موالید سالم و سالمت مادران بیش از هر زمان دیگری تأکید 

کرد. رقیه خرم در ادامه صحبتها در خصوص حیطه خدمات مامایی اظهار داشت: حیطه خدمات مامایی بسار گسترده است و زنان جامعه 

ما به این خدمات از جمله مشاوره ازدواج، آموزش بهداشت بلوغ، آموزش روابط زناشوئی، انجام زایمان طبیعی و کنترل مادر در طول 

مراحل زایمان و غیره نیاز مبرم دارند.البته کمرنگ شده نگاه توجه به این قشر دلسوز بروز مشکالتی در امر سالمت زنان از جمله باال 

بودن درصد زایمان سزارین که خطرات زیادی را برای سالمت مادر و نوزاد بهمراه دارد را، در پی خواهد داشت. ایشان دیگر مشکالت 

مامایی را عدم اجرای قانون سختی کار برای ماماها، نداشتن قرارداد بیمه ای با سازمانهای بیمه گر، جایگاه نامناسب ماماها در طرح 

 .پزشک خانواده را از دیگر مشکالت ماما ها برشمرد

 815/ تعداد نمایش:  229589/ شماره خبر:  18:29 - 2939اردیبهشت  25دوشنبه  
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 شهریور تجلیل شد 27طی مراسمی ازهمکاران مامایی بیمارستان 

می سالروز جهانی ماما روز گذشته از همکاران  5به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: به مناسبت 

شهریور تجلیل شد. در این مراسم که با حضور معاونت دارو و درمان دانشکده برگزار گردید  29مامایی بیمارستان 

 .با اهداء گل و شیرینی به پرسنل مامایی از زحمات آنان تقدیر شد

 984/ تعداد نمایش:  229581/ شماره خبر:  21:24 - 2939اردیبهشت  29پنج شنبه  
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اولین جلسه ترویج زایمان طبیعی در دانشکده علوم پزشکی 

 ساوه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه معاون دارو درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: یکی از بسته های خدماتی  

دولت در برنامه تحول نظام سالمت ترویج زایمان طبیعی می باشد بطوری که با توجه به هدف مطلوب این برنامه بایستی زایمان 

درصد زایمانها تقلیل یابد. دکتر عباسی دزفولی گفت برای این منظور جلسه توجیهی با عنوان ترویج زایمات  91الی  15سزارین به 

در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید. در این جلسه که روسا و مسئولین  12/1/39طبیعی در تاریخ 

بیمارستانهای خصوصی و دولتی ساوه و زرندیه و کلیه متخصصین زنان و زایمان این دو شهرستان حضور داشتند دکتر عباسی دزفولی  

 .و فرخنده کتابچی آموزشهای الزم در خصوص ترویج زایمان طبیعی را به حضار دادند

 424/ تعداد نمایش:  229582/ شماره خبر:  21:18 - 2939اردیبهشت  11پنج شنبه  
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 آمار سزارین در ساوه از میانگین کشوری پایینتر است.

به گزارش روابط عموی دانشکده علوم پزشکی ساوه سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: آمار سزارین در بیمارستان دولتی 

شهریور ساوه از میانگین کشوری پائینتر است. وی گفت با توجه به آمار بدست آمده این بیمارستان در سال گذشته یک هزار و  17

درصد از زایمانها بصورت سزارین بوده  41مورد بصورت سزارین زایمان کرده اند یعنی حدود  801زایمان بصورت طبیعی و  119

% است پایینتر بوده است. وی با بیان این نکته که نظام سالمت کشور با تدبیر دولت و 50است و از میانگین کشوری آن که حدود 

تمام تالشمان را می کنیم تا زایمان سزارین به  همت باالی مسئولین نظام سالمت و سایر بخشهای کشور در حال تحول است افزود 

% در شهرستانهای ساوه و زرندیه برسد. وی همچنین اظهار داشت: اجرای طرح زایمان طبیعی بصورت رایگان در مراکز  30کمتر از 

 دولتی یکی دیگر از بسته های خدمتی دولت تدبیر و امید در این نظام است که نشان از اهمیت واالی زایمان به شکل طبیعی دارد.

ایشان یکی از راهکارهای ترویج زایمان به شکل طبیعی را فرهنگسازی و افزایش آگاهی مردم در خصوص خطرات ناشی از عمل 

 سزارین بر روی مادر و بویژه نوزاد دانست.

 2299/ تعداد نمایش:  219948/ شماره خبر:  13:12 - 2939اردیبهشت  11دوشنبه  
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  اولین سالگرد تأسیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گرامی باد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تبریک میالد با 

 سعادت امیرالمومنین )ع( اولین سالگرد تأسیس دانشکده علوم پزشکی ساوه رابه کلیه پرسنل خدوم دانشکده تبریک گفت.

از طرف وزیر محترم بهداشت،  19/1/31ایشان در این خصوص گفت: دانشکده علوم پزشکی ساوه با دریافت مجوز خود در تاریخ 

درمان و آموزش پزشکی دکتر قاضی زاده هاشمی با اهتمام نماینده شهرهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی سرکارخانم  

ماه از  3شروع کرده و تا کنون که حدود  2/9/31دکتر میرگلوبیات و همکاری سایر مسئولین شهرستانی فعالیت خود را رسما از تاریخ 

عملکرد آن می گذرد فعالیتهای بسیاری را در جهت ارتقاء سطح سالمت و بهداشت و درمان مردم شهرهای ساوه و زرندیه انجام داده 

است. وی خاطر نشان کرد هم اکنون بزرگترین برنامه ای که در بیمارستانهای ساوه و زرندیه توسط این دانشکده هدایت و رهبری می  

آغاز شده و تا کنون روند فعالیت آن علیرغم مشکالت موجود با کمترین  25/1/39شود برنامه تحول نظام سالمت است که از تاریخ 

  نقصانی رو به انجام است.
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 شهریور ساوه از  27نامه سپاس پرسنل مامایی بیمارستان شهدای 

 پزشکی وزیر بهداشت،درمان و آموزش 

شهریور ساوه طی مرقومه ای از اجرای برنامه  29به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: پرسنل مامایی و درمانی بیمارستان شهدای 

  .تحول نظام سالمت در کشور تقدیر نمودند

 :متن پیام بدین شرح می باشد

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی 

 با تقدیم سالم و تحیات الهی

شهریور ساوه مراتب سپاس و تشکر خود را از جنابعالی و مجموعه  29احتراما بدینوسیله اینجانبان پرسنل مامایی و درمانی بیمارستان شهدای 

اعالم می نماییم.طرحی که بارقه امید را در دل مردم کشورمان روشن کرد و  معاونین و مدیران محترمتان به جهت اجرای طرح تحول نظام سالمت

ه ترویج زایمان طبیعی را به جهت افزایش سالمت مادر و نوزاد که از بسته های خدمتی این برنام  شد و  باعث کاهش هزینه های پرداختی بیماران

ه کاری کنیم بیمار جز درد بیماری رنج دیگری نداشت می باشد را مورد حمایت قرارداد.این طرح مصداق بیانات رهبر عزیزمان می باشد که فرمودند

شهریور ساوه با توکل به یاری حق تعالی متعهد می شویم با همه توان و منابع خود برای تحقق سیاستها و  29ما پرسنل بیمارستان شهدای . باشد

اده ستفبرنامه های مدبرانه ابالغ شده تالش نمائیم و از فرصت پیش رو برای بهبود کیفیت خدمات مامائی و ارتقاء شاخصهای سالمت مادر و نوزاد ا

نمائیم.بی شک این سعی و تالشها مورد رضایت حق تعالی قرار خواهد گرفت و برای همه مسئولین و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی 

 .ایران از خداوند منان آرزوی سربلندی و توفیقات روزافزون را مسئلت می نمائیم

 2939اریبهشت ماه  -شهریور ساوه 29پرسنل مامائی بیمارستان شهدای 

 2939/ تعداد نمایش:  218199/ شماره خبر:  21:51 - 2939اردیبهشت  92چهارشنبه  
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مراسم کلنگ زنی احداث بیمارستان زنان و زایمان توسط عضو 

 خیرین سالمت ساوه و زرندیه

تختخوابی زنان و زایمان روز گذشته در  44به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مراسم کلنگ زنی بیمارستان 

 بیمارستان شهید مدرس ساوه با حضور سرپرست و مسئولین دانشکده و عضو خیرین سالمت شهرهای ساوه و زرندیه برگزار گردید.

درمساحتی به   حاج عزت اله امینیان دکتر کوهپایه زاد در مورد احداث این مجموعه گفت: این بیمارستان با مشارکت خیر محترم آقای

 مترمربع در چهار طبقه احداث خواهد شد. 9111متر مربع در بخش انتهایی بیمارستان شهید مدرس ساوه به متراژ  811وسعت 

تختخوابی کلیه خدمات مراقبتی و درمانی مربوط به  44سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار داشت : با احداث این بیمارستان 

 زنان و زایمان ، به مراجعین ارائه خواهد شد.

خیر محترم عزت اله امینیان پیش از این کمکهای بسیاری را به بخش بهداشت و درمان این شهرستان اهداء نموده ، که    گفتنی است

   ساخت دانشکده پرستاری و مامائی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه از جمله نیکوکاریهای وی بوده است.

 984/ تعداد نمایش:  218148/ شماره خبر:  13:18 - 2939اردیبهشت  92چهارشنبه  
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بیماران از رونداجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستانهای 

 رضایت دارند دولتی ساوه و زرندیه 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه با مصاحبه ای که با همراه یک بیمار بستری در بیمارستان شهید مدرس ساوه 

هنگام ترخیص بعمل آمد گفت: برای انجام عمل جراحی مغز و اعصاب باید هزینه سنگینی به بیمارستان پرداخت می کردیم که هزینه  

با توجه به اینکه بنده توان مالی خوبی نداشتم از انجام عمل بیمارم منصرف شده بودم که .میلیون ریال بود 291تجهیزات آن بیش از 

را پرداخت کردم. وی با تشکر از مسئولین نظام   درصد آن هزینه21بعد از آگاهی از اجرای این طرح بیمارم جراحی شد در حالی که 

 .در اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح امید به زندگی را در من و اعضای خانواده ام افزایش داد و آرامش را به ما هدیه کرد

در مصاحبه با بیمار دیگر ایشان عنوان کرد: مدت دو روز در بیمارستان شهید مدرس بستری بودم و هزینه درمانم یک میلیون و پانصد  

 وهفتاد هزار ریال شد که با اجرای طرح تحول یکصد و چهل و هشت هزار تومان پرداخت کردم.

همچنین با توجه به پرسشهای دیگری که ازبیماران سایر بیمارستانها ی دولتی ساوه و زرندیه بعمل آمد این آرامش و رضایت بیماران 

از کاهش پرداخت هزینه درمانی مشاهده می شود. البته در اجرای این طرح هنوز مشکالتی وجود دارد .سرپرست دانشکده علوم 

پزشکی ساوه در اینخصوص می گوید: برخی کمبودها مانند کادر درمانی، تجهیزات و دارووجود دارد که البته دولت در فرایند اجرای 

 این طرح، دغدغه های درمانی مردم را بتدریج برطرف خواهد کرد.

دکتر کوهپایه زاده گفت: عالوه بر مشکالت موجود تالش خواهد شد تا با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، روند اجرای طرح تحول 

و زرندیه وضعیت مطلوبی داشته باشد و رضایتمندی بیماران به لحاظ کیفیت امکانات و خدمات نیروی انسانی    نظام سالمت در ساوه

 گردد.  در حد توان تأمین

 2414/ تعداد نمایش:  218911/ شماره خبر:  24:12 - 2939اردیبهشت  92چهارشنبه  

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  



 

52 

  رئیس ستاد اجرائی برنامه تحول نظام سالمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد:

 نحوه اجرای برنامه تحول نظام سالمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه
صبح  8عت سا به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر عباسی دزفولی در خصوص نحوه اجرای برنامه تحول نظام سالمت گفت: این برنامه از

ی دددر بیمارستانهای دولتی شهرهای ساوه و زرندیه آغاز شد و تا کنون ادامه دارد.وی عنوان کرد : با توجه به اهمیت اجرای طرح ، جلسات متع 25/1/39روز 

 جهت تشکیل کمیته های نظارت، روسا و مسئولین برگزاری برنامه ها تشکیل گردید.

اعضای ور ایشان افزود: بمنظور هماهنگی بیشتر جهت اجرای طرح ضمن برگزاری نشست های هفتگی با سرپرست و مسئولین دانشکده بازدیدهای متوالی با حض

 هیات ریسه دانشکده از بیمارستانها بعمل آمد.

سئولین و و ممعاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار داشت : جهت اگاهی بخشی مسئولین شهرستانی نشستهایی را با ائمه جمعه، فرمانداران 

به مردم و مراجعین نی نمایندگان ادارات از جمله اموزش و پرورش، شهرداری، کمیته امداد و سایر ارگانهای ساوه و زرندیه برگزار نمودیم.همچنین جهت اطالع رسا

% و همچنین رایگان شدن زایمان طبیعی با هدف ترویج آن بنرهای متعددی 5% و 21به بیمارستانهای دولتی در خصوص نحوه اجرای طرح و پرداخت هزینه های 

وصی برگزار خص چاپ و در محل مراجعات نصب گردید. عالوه بر این کالسهای آموزشی ویژه متخصصین زنان و زایمان، کارشناسان مامایی بیمارستانهای دولتی و

 گردید و بر اهمیت زایمان طبیعی تأکید شد.

اران و مراجعین بیمایشان افزود: در حال حاضر با حمایت وزارت متبوع بدنبال رفع نقایص هتلینگ بیمارستانهای دولتی هستیم تا شرایط محیطی مناسبی را برای 

 بوجود بیاوریم.

ت طرح شکایات و جه رئیس ستاد اجرائی برنامه تحوا نظام سالمت در دانشکده عنوان کرد: بیماران و مراجعین به بیمارستانهای دولتی در شهرهای ساوه و زرندیه

به شماره کی سواالت خود به مسئول ستاد برنامه تحول که در بیمارستانها مشخص شده اند می توانند مراجعه نمایند و یا میتوانند از طریق سامانه پیام

به   و یا پست الکترونیکی ستاد مرکزی برنامه در دانشکده علوم پزشکی ساوه 2531، شماره چهار رقمی 51111952111111

 با مسئولین مربوطه ارتباط برقرار نمایند.savehmedical1590l@google.com  آدرس

نفر هم ترخیص شده اند که تعدادی از این  2991مورد بستری شده و تعداد  2914ایشان عنوان داشت: از ابتدای آغاز طرح در بیمارستانهای ساوه و زرندیه تعداد 

% 81ری باالی آماترخیص شدگان قبل از آغاز طرح بستری شده بودند.وی گفت با توجه به نمودار رضایتمندی بدست آمده از بیماران به هنگام ترخیص نشاندهنده 

 رضایتمندی می باشد که علت مشکالت عمدتا مربوط به کمبود تجهیزات پاراکلینیکی بوده است که در صدد برطرف کردن مشکالت می باشیم.

 2144/ تعداد نمایش:  218811/ شماره خبر:  24:99 - 2939خرداد  9چهارشنبه  
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سمینار دو روزه 

ترویج تغذیه با شیر 

مادر و آموزش عملی 

های شیردهی در  مهارت

دانشکده علوم پزشکی 

 ساوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم 

دکترجلیل پزشکی ساوه ، سرپرست دانشکده 

زاده در این سمینار گفت: امروزه بر  کوهپایه

همگان به خوبی آشکار است که برای کاهش 

 ها و عفونت در میان نوزادان هیچ چیز مؤثرتر و مفیدتر از شیر مادر نیست. ای، بروز برخی بیماری اختالالت تغذیه

گیران و مسئولین جامعه باید   های بهداشت عمومی است که بخش اعظمی از تصمیم وی اضافه کرد: تغذیه سالم کودکان یکی از دغدغه

 بتوانند پاسخگو بوده و انتظارات جامعه را در این حوزه برآورده کنند.

های درمان مشکالت درازمدت ناشی از این   تغذیه است بر عهده همه جامعه است و هزینه وی اضافه کرد: مسئولیت کودکی که دچار سوء 

 شود. تغذیه نامناسب بر همه جامعه تحمیل می

بخشی و نیز همکاری بین بخشی را   سازی بین مردم با آگاهی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزاری جلسات آموزشی و فرهنگ 

 از مهمترین عوامل ترویج فرهنگ تغذیه کودک با شیر مادر دانست.

گفتنی است این سمینار با حضور جمع کثیری از متخصصین اطفال، زنان و زایمان، پزشکان عمومی، کارشناسان پرستاری و مامایی در  

سازی ومراقبت ازمادر  سالن اجتماعات جمعیت هالل احمر ساوه برگزار شد و مباحثی شامل تبیین اصول و مبانی تغذیه با شیر مادر، آماده

باردار برای شیردهی، تغذیه با شیر مادر در شرایط خاص در بیمارستان، وضعیت صحیح شیردهی، اقدامات الزم درتداوم شیردهی و تغذیه 

سازی شیر، مادر بیمار و تغذیه شیرخوار، تغذیه نوزاد نارس و بیمار با شیر  دوران بارداری و شیردهی، مادران شاغل، دوشیدن و ذخیره

 ای و خواب شیرخواران تبیین شد. مادر، دالیل امتناع کودک از گرفتن پستان و راهکارهای آن، انواع رفتارهای تغذیه

 2991/ تعداد نمایش:  218822/ شماره خبر:  23:21 - 2939خرداد  9چهارشنبه  
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معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه از برنامه های هفته بدون دخانیات در 

  ساوه و زرندیه خبر داد:

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ؛دکتر نظری به مناسبت هفته بدون دخانیات گفت: به منظور ارتقای سطح آگاهی  

نوجوانان و جوانان و همچنین سایر شهروندان از بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات و آموزش خانواده ها در جهت کاهش مصرف مواد  

 دخانی برنامه های متعددی را در هفته بدون دخانیات برای گروههای هدف مختلف در نظر داریم.

خرداد به عنوان هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری می شود تا مسئولین در سازمانهای مختلف با همکاری و  21الی  4وی افزود: هرساله 

هماهنگی یکدیگر بتوانند در خصوص مضرات مصرف این مواد بویژه در جوانان و نوجوانان این مرزو بوم که آینده سازان این کشور هستند 

آموزش دهند و تصمیماتی را جهت کاهش مصرف آن بگیرند.با توجه به این موضوع شعار امسال بعنوان "زندگی عاری از دخانیات با خود  

 مراقبتی " نامگذاری شده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص برنامه های هفته بدون دخانیات در دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: مجموع  

واحدهای ستادی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه و کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت زرندیه برنامه های متعددی با 

محوریت آموزش همگانی جهت گروههای هدف دانش آموزان، دانشجویان، مساجد و کارخانجات برگزار خواهند کرد.همچنین وی عنوان  

داشت: بسته های خدمتی به کلیه مراکز بهداشتی درمانی جهت نمایش فیلم، برگزاری جلسات مشاوره ، برگزاری مسابقه در بین پرسنل 

 ادارات ارسال خواهد شد.

گفتنی است با توجه به اهمیت موضوع جلسه ویژه گروه کاری سالمت و امنیت غذایی این شهرستان به موضوع هفته بدون دخانیات و 

 ساماندهی مراکز عرضه محصوالت دخانی و برنامه ریزیهای کالن در سطح شهرستان در نظر گرفته شده است.

 2959/ تعداد نمایش:  218891/ شماره خبر:  29:43 - 2939خرداد  8پنج شنبه  

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  



 

55 

مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه بهمراه نماینده مردم 

 ساوه و زرندیه از مرکز بهداشتی درمانی آوه بازدید کردند
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: عصر روز گذشته سرپرست و معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه بهمراه  

دکتر میرگلوبیات نماینده مردم شهرهای ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین 

 شهر آوه بازدید کردند. محلی از مرکز بهداشتی درمانی 

در این بازدید مردم درخواستهای خود را با مسئولین و نماینده محترم مطرح نمودند و در باره آن تصمیم گیری شد.طی این بازدید دکتر  

پزشک خانواده در مناطق   نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان کرد: مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت در تقویت

 شهری بعنوان یکی از بسته های خدمات بهداشتی در برنامه تحول نظام سالمت در سعی و تالش می باشند.

دکتر نظری در خصوص جذب پزشک جهت مرکز بهداشتی درمانی شهر آوه ابراز امیدواری کرد و گفت: در ماههای آینده در صدد آن  

 تا حد توان مرتفع نماییم. هستیم تا تعداد پزشک این مرکز را به دو نفر افزایش دهیم و مشکالت درمانی مردم این شهر را 

در این بازدید تصمیم گیریهای دیگری از جمله حمایت از تأسیس داروخانه خصوصی در شهر آوه و همچنین غربالگری مردم این منطقه از  

نظر وجود عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر از جمله فعالیت بدنی ناکافی،مصرف سیگار، تغذیه نادرست، افزایش وزن،فشار خون باال،قند و 

 چربی خون باال بعمل آمد.

گفتنی است مردم و اعضای شورای شهر آوه از تالشهای نماینده ساوه و زرندیه و مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه در زمینه فعالیتهای 

 بهداشتی درمانی شهر آوه قدردانی نمودند.

 2131/ تعداد نمایش:  218851/ شماره خبر:  19:54 - 2939خرداد  3جمعه  
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 احداث سه پروژه بهداشتی درمانی توسط خیرین در ساوه آغاز شد
و  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مراسم کلنگ زنی وعملیات ساخت دو مرکز بهداشتی و درمانی و همچنین یک بیمارستان زنان

 .دزایمان توسط خیران در ساوه عصر روز گذشته با حضور جمعی از مسووالن و خیرین سالمت و مسئولین دانشکده علوم پزشکی این شهرستان آغاز ش

ن رماسرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به حمایتهای خیرین در حوزه سالمت گفت: خیرین سالمت، دولت را در راستای ارتقاء بهداشت و د

ده اند کر جامعه یاری و حمایت می کند. وی افزود: خیران ساوه و زرندیه تاکنون بخش زیادی از نیازهای بهداشتی و درمانی این شهرستان ها را تأمین

 .اما با این وجود تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد

جراحی زاده با کمکهای با برکت خود روز گذشته   ایشان در خصوص ساخت این مراکزبهداشتی افزود: خیرین محترم ساوجی آقایان رحماندوست و

درس د مبانی ساخت دو مرکز بهداشتی درمانی در دو نقطه از شهرساوه شدند. وی همچنین از ساخت بیمارستان زنان و زایمان در مجتمع بیمارستان شهی

کز مرااین شهرستان توسط خیر محترم حاج عزت اهلل امینیان خبر داد.نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی در مراسم کنگ زنی این 

ی بهداشتی درمانی گفت: خیران در حل مشکالت بهداشت و درمان این شهرستان ها نقش موثری برعهده دارند و تاکنون در این خصوص گام های بلند

 .برداشته اند

یران در ت خدکتر میرگلو بیات بیان داشت: اعتبارهای دولتی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی مهم ترین نیاز مردم که تأمین سالمت است، باشد لذا مشارک

نگاه ویژه ای به ارتقای سطح بهداشت و درمان شده به طوری  39وی افزود: با توجه به اهمیت حوزه سالمت، در بودجه سال  .این بخش ضروری است

 .درصد بوده ایم 91که شاهد افزایش اعتبارها تا بیش از 

 .وی اظهار کرد: با توجه به وجود برخی مشکالت در حوزه سالمت، افراد خیر می توانند در جبران بخشی از این کمبودها نقش اساسی ایفا کنند

هر و ی شگفتنی است در این مراسم نماینده مردم شهرهای ساوه و زرندیه در مجلس، معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه ، شهردار ، شورای اسالم

  جمعی مسووالن و خیرین حضور داشتند.

 2239/ تعداد نمایش:  213239/ شماره خبر:  13:54 - 2939خرداد  29سه شنبه  
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رضایت بازرسین وزارت متبوع از روند اجرای طرح تحول نظام 

 سالمت در بیمارستانهای ساوه

توسط بازرسین وزارت متبوع جناب  24/9/39به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ طی بازدیدی که روز گذشته مورخ 

آقای دکتر خاکی و هیئت همراه از دو بیمارستان شهرساوه بعمل آمد، ، پرس و جو از بیماران در خصوص رضایتمندی بیماران از عملکرد 

بیمارستان، بررسی نحوه اجرای بسته خدماتی ترویج زایمان طبیعی، نحوه محاسبه هزینه نهایی قابل پرداخت و بازدید از بخشها و تجهیزات 

دارویی بیمارستانها مورد ارزیابی قرار گرفت. دکتر عباسی دزفولی در خصوص نتیجه این بازدید گفت: در این بررسی این   -پزشکی

 .بیمارستانها در وضعیت مطلوبی قرار داشتند

 2991/ تعداد نمایش:  213919/ شماره خبر:  29:44 - 2939خرداد  25پنج شنبه  
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 گزارش تصویری روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:

 بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع از بیمارستان شهید مدرس ساوه
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محفل انس 

با قرآن کریم 

در دانشکده 

علوم پزشکی 

ساوه برگزار 

 گردید.

به گزارش روابط عمومی 

دانشکده علوم پزشکی 

ساوه: محفل انس با قرآن 

کریم با حضور قاریان 

کشوری و بین المللی استاد 

طوسی و استاد رحمانی ، به 

همت معاونت داشجویی و 

فرهنگی دانشکده علوم 

 پزشکی ساوه برگزار گردید.

مصادف با شب والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان و همچنین به مناسبت 28/9/39مورخ   در این مراسم قرآنی که روز یکشنبه 

بزرگداشت اعیاد شعبانیه برگزار گردید عالوه بر حضور قراء کشوری و اجراء تواشیح و مدح وثنای اهل بیت عصمت و طهارت، جمع  

 کثیری از دوستداران به ساحت مقدس قرآن کریم و اهل بیت علیم السالم در این محفل نورانی شرکت کردند.
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معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه از روند اجرای طرح 

 سرشماری جمعیت ساکن در مناطق حاشیه شهر ساوه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر نظری با اشاره طرح سرشماری مناطق حاشیه نشین شهر ساوه گفت: اجرای   

 آغاز گردیده و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد. 11/9/39برنامه سرشماری مناطق حاشیه نشین در شهر ساوه در تاریخ 

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتی افزود: با توجه به مشکالت بهداشتی و درمانی ساکنین مناطق حاشیه 

نشین شهرها ، بدست آوردن آمار دقیق جمعیتی این مناطق کمک مهمی در اجرای طرح تدارک مراقبتهای اولیه جامع و نوین سالمت و حل 

 مشکالت بهداشتی درمانی ساکنین این نواحی خواهد کرد.

مهری اعتصامی مدیرگروه گسترش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص طرح شماری عنوان داشت: طرح سرشماری 

منطقه حاشیه ای در حال اجرا  9تیم دو نفره با همکاری کارشناسان، بهورزان و رابطین دانشکده در  28ساکنین حاشیه شهر ساوه با حضور 

می باشد و تا کنون تعداد پانزده هزار و نهصد نفر سرشماری شده اند که با توجه به جمعیت باالی حاشیه نشینی این فرصت محدود نیازمند 

 تمدید می باشد.
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اولین سمینار راهکارهای عملیاتی زایمان فیزیولوژیک در دانشکده 

 علوم پزشکی ساوه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:در این سمینار که با حضور سرکار خانم دکتر ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی   

شهرستانهای ساوه و   مامایی ایران تشکیل شد راهکارهای ترویج زایمان طبیعی جهت متخصصین زنان و زایمان و کارشناسان مامایی

 .زرندیه تبیین شد

انجام شده است بصورت زایمان سزارین  31% از زایمانهایی که در کشور ما تا سال 51دکتر خدا کرمی در اینخصوص گفت: حدود 

  .در هیچ کشوری اتفاق نیفتاده است  انتخابی بوده است و این آمار سزارین

 . به رایگان به مادر و نوزاد انتقال داده می شود  وی افزود: در زایمان سزارین بسیاری عوارض ناشی از این عمل

ایشان در بخشی دیگر در خصوص عوارض ناشی از زایمانهای سزارینی گفت: پیری زودرس، کاهش باروری ، آنمی فقر آهن در نوزادان 

 .و بسیاری بیماریهای دیگر از عوارض ناشی از زایمان بصورت سزارین می باشد 2سزارینی، آسم، دیابت نوع 

ایشان در خصوص زایمان طبیعی ادامه داد: ما باید فرهنگ زایمان طبیعی را در بین خودمان و همچنین در بین مردم گسترش بدهیم و این  

 .امر موجب سالمت فرزندان آینده کشور و همچنین سالمت مادران خواهد شد

گفتنی است دکتر کوهپایه زاده، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای سمینار ضمن خوشامد گویی به حضار از تشکیل  

اینگونه جلسات که به امر فرهنگ سازی زایمان طبیعی در کشور کمک خواهد کرد استقبال کرد و توصیه به ادامه داشتن اینگونه جلسات 

 .کرد
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معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه از پایان سرشماری 

 ساکنین حاشیه شهر ساوه خبر داد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : در پایان خرداد طرح سرشماری ساکنین حاشیه شهر ساوه به پایان رسید. دکتر نظری 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص اعالم کرد: طرح سرشماری ساکنین حاشیه شهر ساوه که مطابق دستورالعمل 

منطقه حاشیه ای شهر ساوه سرشماری گردید  24خرداد ماه آغاز گردیده بود امروز به پایان رسید. در این طرح که حدود  11کشوری از 

 .هزار نفر آمار گیری شد12حدود 

بدست آمده تالش خواهد شد تا به نحو مطلوبی برنامه های تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتی در این مناطق    وی گفت: برابر اطالعات 

 ..به اجرا درآید
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 کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: اولین کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک ویژه مدیران دانشکده برگزار گردید. با  

توجه به اهداف بلند مدتی که برای دانشکده نوپای علوم پزشکی ساوه در نظر مدیران مجموعه است ابتدائی ترین فعالیت برگزاری این  

 کارگاه آموزشی مطلوب به نظر رسید.

دکتر شهرام توفیقی عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل در این خصوص گفت: استراتژی مجموعه کاملی از سیاست ها و 

 مشخص یک سازمان است که تعیین کننده جایگاه آتی سازمان است.  اهداف

 ایشان افزودند: سازمانهایی که در آینده جایگاهی برای خودشان تصور نمی کنند این سازمانها به آینده خود امیدی ندارند.وی استراتژی را

 محصول ذهن خالق کلیه افراد داخل و خارج سازمان دانست.

 این کارگاه آموزشی با مشارکت گروهی مدیران در پایان ساعت اداری به اتمام رسید.

 929/ تعداد نمایش:  221959/ شماره خبر:  19:94 - 2939تیر  1دوشنبه  
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 رئیس اداره حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : طی حکمی از سوی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر محمد  

 عنوان رئیس اداره حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده منصوب شدند قربانلی به

 .گفتنی است دکتر محمد قربانلی عالوه بر این سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه را نیز برعهده دارند

 884/ تعداد نمایش:  221954/ شماره خبر:  19:99 - 2939تیر  4چهارشنبه  
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آغاز طرح تشدید بازدید از مراکز توزیع و عرضه مواد غذایی 

 بمناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و باال رفتن میزان مصرف انواع مواد غذایی  

توسط روزه داران ، و همچنین باال رفتن تعداد مراکز فاقد مجوز بهداشتی عرضه مواد غذایی ، همه ساله این طرح همزمان با سراسر کشور 

در دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز برگزار می گردد. معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: طرح تشدید بازدید  

آغاز شده است . وی گفت: کلیه  2/4/39از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستانهای ساوه و زرندیه از روز یکشنبه مورخ 

از کلیه مراکز تهیه و توزیع انواع مواد غذایی از جمله قنادیها، رستورانهای  11الی  8کارشناسان بهداشت محیط این دانشکده از ساعت 

داخل و خارج شهری، نانوائیها، کبابیهاو غیره بازدید خواهند کرد. دکتر نظری افزود: این کارشناسان کلیه ضوابط بهداشتی را از جمله 

بهداشت فردی ، محیطی و مواد غذایی را در اماکن فوق جهت جلوگیری از بروز مسمویتها و بیماریهای منتقله از آن را مورد بررسی قرار 

می دهند. نصراله مقیاسی کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: با همکاری 

خوبی که در بین کارشناسان بهداشت محیط شهرستانهای ساوه و زرندیه وجود دارد این اطمینان را به همشهریان خواهیم داد که تمام 

تالشمان را در جهت برخورد با عامالن فاقد مجوزات بهداشتی خواهیم داشت تا همشهریان بتوانند با آرامش کامل مواد غذایی سالم و 

بهداشتی خود را تامین نمایند. ایشان همچنین با یاد آوری این هشدار خاطرنشان کرد: همشهریان حتما سعی کنند تا مواد غذایی خود را از 

مراکز معتبر و دارای صالحیت بهداشتی تهیه نمایند که بر اساس دستوراتی که به اماکن غذایی داده شده این مجوزات بهداشتی بر روی 

 18941191311دیوار آن نصب است. وی در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را به شماره تلفن 

 .گروه بهداشت محیط دانشکده گزارش نمایند

 844/ تعداد نمایش:  221959/ شماره خبر:  19:41 - 2939تیر  5پنج شنبه  
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 آزمون استخدامی در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید

جمعه  صبح روز ه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همزمان با سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور آزمون استخدامی

نفرشرکت کننده برگزار گردید داوطلبان با  229در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید. در این آزمون که با حضور  39/4/9مورخ 

 .سوال تخصصی بمدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه با هم به رقابت پرداختند 45سوال عمومی و 31پاسخ به 

دکتر حبیب اله رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: با برگزاری این آزمون تعدادی نیرو 

در قالب کارشناسی پرستاری، کارشناس یا کاردان رشته های اتاق عمل و هوشبری و همچنین بهیار جذب سیستم بهداشتی درمانی وابسته به  

 وزارت بهداشت و درمان خواهند شد که در مراکز درمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه خدمات ارائه خواهند کرد.

 ایشان همچنین در خصوص اعالم نتایج آزمون عنوان کرد: نتایج این آزمون تا پایان تیرماه به اطالع کلیه داوطلبان خواهد رسید.

 2199/ تعداد نمایش:  221959/ شماره خبر:  24:44 - 2939تیر  9جمعه  
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بخش دیالیز 

بیمارستان شهدای 

آسیابک زرندیه تا 

شهریور ماه امسال 

 راه اندازی می گردد

دکتر کاظم رضایی سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه در سخنرانی پیش از  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:

، برنامه های تحول نظام سالمت را گام موثر دولت در حل مشکالت بهداشتی درمانی مردم عنوان  خطبه های نماز جمعه شهرستان زرندیه

 .کرد

درصد کل  21بیماران به  هزینه های پرداختی آغاز این طرح با وی همچنین با توضیح برنامه های هشت گانه نظام تحول سالمت افزود:

درصد از کل هزینه های درمانی را  5هزینه کاهش میابد و اگر بیمار جزئبیمه شدگان روستائی وعشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر باشد 

 پرداخت خواهند کرد

ایشان همچنین افزودند: یکی دیگر از بسته های خدمتی دولت در این طرح برنامه ترویج و رایگان نمودن زایمان طبیعی در بیمارستانهای 

دولتی وابسته به وزارت بهداشت می باشد. دکتر رضایی گفت: زایمانهایی که با روش سزارین انجام می شود عوارض بسیار زیادی را برای 

ایشان ضمن توضیح  . مادر و نوزاد بهمراه دارد که ترویج زایمان طبیعی یکی از راههای ارتقا سالمت در بین این گروه از اقشار جامعه است

عملکرد شبکه بهداشت و درمان زرندیه در خصوص راه اندازی بخش دیالیز عنوان کرد: این بخش که با کمکهای خیرین ساخته شده است 

 یزیبا سعی و تالش تا پایان شهریور ماه امسال مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت تا انشائ اهلل بتوانیم خدمات مطلوبی را به بیماران دیال

 این شهرستان ارائه نمائیم.

 وی در پایان از همراهی مردم و مسئولین شهرستان در انجام این طرح سپاسگذاری کرد.

 2832/ تعداد نمایش:  221955/ شماره خبر:  19:93 - 2939تیر  9جمعه  
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تبیین برنامه های تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتی جهت مسئولین دانشکده 

 علوم پزشکی ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همزمان با ادامه برنامه تحول نظام سالمت در حوزه درمان و همچنین پایان یافتن 

طرح سرشماری ساکنین حاشیه شهرها نوبت به برنامه ریزی و اجرای سیاستهای برنامه نظام تحول سالمت در حوزه بهداشتی است. معاون 

بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص اشاره کرد: جهت اجرای صحیح و درست برنامه های تحول نظام سالمت در حوزه 

بهداشتی الزم دانستیم تا آموزشهای الزم را در اینخصوص به مسئولین ارائه دهیم. وی گفت: بهمین منظور اولین نشست را در جهت تبیین 

و عملیاتی نمودن این برنامه ها را با حضور سرپرست ، معاونین و مدیران دانشکده و کارشناسان مراکز بهداشت ساوه و زرندیه برگزار  

نفر مورد بحث و بررسی قرار  11111نمودیم . دکتر نظری افزود: در این نشست بسته خدمت شبکه بهداشت روستا و شهر های کمتر از 

گرفت. گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد معاونت بهداشتی برنامه عملیاتی اجراء سیاستهای طرح تحول نظام سالمت در حوزه 

 .تیرماه به حوزه ریاست دانشکده تحویل نماید 21بهداشتی را تا 

 849/ تعداد نمایش:  221958/ شماره خبر:  25:49 - 2939تیر  9شنبه  
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 نشست هم اندیشی سرپرست و معاونین دانشکده با پرسنل برگزار شد.دومین 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه اولین نشست هم اندیشی با حضور سرپرست و معاونین دانشکده با پرسنل در سال 

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برگزار گردید. در این نشست گروههای مختلف پرسنل از واحدهای بهداشت ، درمان و 2939

آموزشی و فرهنگی شرکت کردند. دکتر کوهپایه زاده هدف از برگزاری این جلسات را افزایش مشارکت پرسنل در حل مسائل دانشکده 

و همچنین باال بردن سطح بهره وری سیستم و افزایش انگیزه در بین پرسنل بیان کرد. وی با اشاره به این موضوع گفت: بزودی کمیته ای 

مبنی بر جمع آوری پیشنهادات در دانشکده فعال خواهد شد و پس از بررسیهای الزم به بهترین پیشنهادات کاربردی و عملیاتی هدایایی  

اهدا خواهد گردید. گفتنی است در این نشست پرسنل سواالت خود را به صورت شفاهی و کتبی مطرح نمودند که به سواالت آنان پاسخ 

 .داده شد

 984/ تعداد نمایش:  221953/ شماره خبر:  25:51 - 2939تیر  8یکشنبه  

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  



 

70 

 در مهمانشهر شهید ناصری ساوه Cو  Bپایان طرح غربالگری بیماریهای هپاتیت 

های  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساو معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: طرح غربالگری بیماری

 اجرا شد. روز در مهمانشهر شهید ناصری شهر ساوه 25طی  C و B هپاتیت

های واگیر وزارت بهداشت در سه مهمانشهر کشور برگزار شد و مهمانشهر  اظهار داشت: این طرح به پیشنهاد مرکز مدیریت بیماری وی 

 شهید ناصری ساوه هم جزو طرح مورد نظر قرارگرفت.

عنوان و در خصوص نحوه اجرای طرح گفت: برای این منظور از بین  C و B ایشان هدف از اجرای این طرح را بررسی میزان شیوع هپاتیت 

های  سال به عنوان نمونه غربالگری انتخاب شدند و کارشناسان نمونه 15نفر باالی سن  991نفری این مهمانشهر  428جمعیت پنج هزار و 

 خون اخذ شده از این افراد را طبق دستورالعمل بعد از فریز کردن به آزمایشگاه مرجع سالمت ارسال کردند.

های مربوطه توسط کارشناسان تکمیل شد و نتایج این آزمایشات در دست بررسی  وی ادامه داد: قبل از انجام آزمایش هر فرد، پرسشنامه

 توسط آزمایشگاه مرجع سالمت است.

 2451/ تعداد نمایش:  221991/ شماره خبر:  21:91 - 2939تیر  22چهارشنبه  
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 درصدی زایمانهای سزارین در بیمارستانهای شهرستان ساوه 6کاهش 
اردیبهشت ماه آغاز  25به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: یکی از بسته های خدمتی در طرح تحول نظام سالمت که از 

شده است برنامه ترویج زایمان طبیعی بوده است. فرخنده کتابچی مسئول امور مامائی معاونت درمان دانشکده در اینخصوص گفت: با توجه 

به اینکه مرگ و میر و عوارض سزارین دوبرابر بیشتر از زایمانهای طبیعی می باشد و همچنین زایمان سزارین عالوه بر عوارض متعددی که 

بر سالمت مادر دارد سالمت جسمی و تکاملی نوزاد را نیز به مخاطره می اندازد و این مهم سبب شد تا این بسته خدمتی یعنی ترویج زایمان 

طبیعی و انجام رایگان آن در بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی مور حمایت وزارت متبوع قرار گیرد. وی گفت: 

ترویج زایمان طبیعی جزء اولویتهای نظام سالمت قرار گرفته است و به دنبال پیگیریهای متعددی که در اینخصوص در بیمارستانهای دولتی 

% کمتر از ماه گذشته کاهش 9و خصوصی شهرستان ساوه بعمل آمد موفق شدیم که آمار زایمانهای سزارین را در پایان تیرماه به میزان 

 .دهیم

 849/ تعداد نمایش:  222199/ شماره خبر:  21:53 - 2939مرداد  4شنبه  
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حمایت از مادر شیرده 

 ضامن سالمت کودک

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همه 

ساله هفته اول ماه اوت مصادف با دهم تا هفدهم مرداد ماه به 

عنوان هفته جهانی شیر مادر نامگذاری شده است. مدیر گروه 

بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: در تمام دنیا همزمان با هفته جهانی شیر مادر بمنظور 

ارج نهادن به مقام واالی مادران و همچنین اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر برنامه های مختلفی جهت آموزش مادران برگزار می گردد. 

وی گفت: برگزاری سالیانه برنامه های هفته جهانی تغذیه با شیر مادر بیانگر حقیقت غیر قابل انکار مزایای آن است و ترویج این نوع 

تغذیه عالوه بر اینکه یک پدیده جهانی است اثرات بسیار پرثمری را برای حفظ و ارتقاء سالمت مادر و کودک به ارمغان خواهد آورد. 

رقیه خرم با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت در خصوص تغذیه با شیر مادر عنوان داشت: شعاری که امسال نامگذاری شده 

است با عنوان " تغذیه با شیر مادر، یک عمر سالمتی" می باشد که بر نقش بسیار مهم تغذیه با شیر مادر در سالمت کودکان تأکید دارد. 

مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص مزایای تغذیه با شیر مادر عنوان کرد: تغذیه با 

شیر مادر مهمترین قدم برای یاد گرفتن روش مادری کردن است این روش در حقیقت پل ارتباطی بین مادر و کودک می باشد و مادر می 

تواند با درک احساساتی نظیر حس مواظبت، مشاهده، شنیدن، لمس کردن، نوازش از شیردهی لذت ببرد. ایشان کاهش خونریزی پس از 

زایمان، کاهش سرطانهای پستان، تخمدان و آندومتر، کاهش پوکی استخوان، کاهش استرس و خستگیهای روحی مادر، بهبود انجام 

رفتارهای بهداشتی نظیر ترک کردن سیگار را از جمله مزایای دیگر شیردهی عنوان کرد. رقیه خرم همچنین کاهش مرگ و میر کودکان به 

درصد را از جمله مزایای دیگر تغذیه با شیر مادر بیان کرد و افزود: تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی و ادامه آن به  29میزان 

مدت دوسال از سوء تغذیه کودکان جلوگیری خواهد کرد. وی همچنین از مزایای دیگر تغذیه با شیر مادر را افزایش ضریب هوشی 

کودک، پیشگیری از ابتال کودک به بیماریهای شایع نظیر بیماریهای اسهالی، عفونتهای تنفسی و گوش برشمرد. ایشان در پایان گزارش با 

تأکید بر حمایت مادران عنوان داشت: عدم حمایت برخی مادران توسط همسران، خانواده ها، کارفرمایان و نبود مشاورین اختصاصی  

 .شیردهی،می تواند منجر به عدم بهره مندی مادر و کودک از مزایای شیردهی شود

 831/ تعداد نمایش:  222159/ شماره خبر:  21:29 - 2939مرداد  22شنبه  
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 بمناسبت روز خبرنگار، از خبرنگاران فعال در حوزه بهداشت و درمان تجلیل شد

مرداد بعنوان روز خبرنگار مراسم تجلیل از خبرنگاران  29به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: با توجه به نامگذاری روز 

فعال در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ساوه در 

دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید. دکترکوهپایه 

زاده ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران 

گفت:خبرنگاران و رسانه ها بازوان پرتوان مسئولین 

هستند و آنان با ارائه انتقادهای سازنده و پیشنهادهای 

منطقی و همچنین برقراری ارتباط بین مسئولین و مردم 

می توانند در جهت بهبود عملکرد، سازمانها را یاری 

نمایند. در پایان این مراسم که نمایندگان خبرگزاریهای 

ایرنا، ایسنا، ایلنا، آنا، اطالعات، جام جم و نشریات 

محلی شرکت کرده بودند ضمن دریافت گزارش 

عملکرد دانشکده علوم پزشکی ساوه در برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت و درمان از طرف سرپرست دانشکده لوح یادبودی بمناسبن 

 .روز خبرنگار دریافت کردند

 399/ تعداد نمایش:  222919/ شماره خبر:  24:41 - 2939مرداد  23یکشنبه  
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سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: پیشبرد اهداف طرح تحول نظام سالمت 

 در گرو تعامل و همکاری بین بخشی است.

دن نحوه اجرای طرح زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان ساوه با مطلوب ارزیابی کر به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر جلیل کوهپایه

ی اضافه کرد: طرح تحول . وتحول نظام سالمت اظهار کرد: اجرای این طرح موجب ارتقای سطح بهداشت و درمان جامعه شده است اما، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم

بخشی به حوزه   فیتهای باالی درمان را برطرف و در راستای کی شد مانند هزینه نظام سالمت توانسته است خالءها و کمبودهایی که در حوزه سالمت جامعه احساس می

های  در پرداخت هزینههای تحول نظام سالمت در راستای برقراری عدالت، حفظ شأن و کرامت بیماران و کاهش سهم مردم  بهداشت و درمان حرکت کند. ایشان افزودبرنامه

های  ایم زیرساخت توانستهشود. وی ادادمه داد: با اجرای این طرح در این مدت  های بهداشتی و درمانی اجرا می مندی آحاد مردم از مراقبت مستقیم خدمات سالمت و بهره

رین در این عرصه هستیم. وی مندی از ظرفیت خی بخشی و بهره ای را در عرصه سالمت در دانشکده علوم پزشکی شهرستان ایجاد کرده و در ادامه راه نیازمند تعامل بین توسعه

ها از متوسط  برخی مؤلفهها در  های کشوری در بهداشت و درمان عقب نمانده و با نوآوری و به روز کردن برنامه های صورت گرفته سعی شده از شاخص تصریح کرد: با تالش

تخت در مراکز درمانی این  های حمایتی طرح تحول نظام سالمت، میزان اشغال ایم. سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در ادامه گفت: با ارائه بسته کشوری هم پیشروی کرده

اون دارو و معدرصد شده است و رضایتمندی بیماران به لحاظ کیفیت امکانات و خدمات نیروی انسانی ارتقا یافته است. در ادامه نشست دکتر عباسی دزفولی  144شهرستان 

کی از بسته های خدمتی ج یدرمان دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: یکی از نتایج مطلوب برنامه طرح تحول کاهش شش درصدی آمار سزارین در این شهر می باشد که از نتای

سازی برای ترویج زایمان طبیعی مورد  گرهنبا عنوان رایگان بودن زایمان طبیعی بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه امروز بیشتر مادران باردار به دنبال سزارین هستند، ضرورت ف

ایی سرپرست شبکه بهداشت و رساند. در این نشست دکتر کاظم رض توجه است و باید به مردم آگاهی داد که انجام عمل سزارین عالوه بر مادر، بیشترین آسیب را به نوزاد می

ج مطلوبی که برای تایدرمان زرندیه ضمن بیان نتایج مطلوب طرح تحول نظام سالمت در خصوص حمایت های خیرین گفت: خوشبختانه با آغاز اجرای این طرح عالوه بر ن

اندازی بخش دیالیز در  اهد،رمردم از بابت این طرح ایجاد شد همکاریهای بین بخشی و همچنین کمکهای خیرین را نیز در حمایت از این طرح بهبود بخشید. ایشان عنوان کر

میلیون تومان توسط یک خیر حوزه سالمت  254ای بالغ بر  بیمار دیالیزی با صرف هزینه 12رسانی به  بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه با تجهیز هفت تخت دیالیز برای خدمت

نشین و  مات به نقاط حاشیهخد از مهمترین اقدامات انجام شده است. نسرین ممتازی معاون فنی حوزه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در این نشست از ارائه

نشین شناسایی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد  هزار حاشیه 21ها انجام و  نشین برخوردار شهرستان نیز خبر داد و گفت: بر اساس این طرح سرشماری از حاشیه کم

ها  نشین داشتی و درمانی به حاشیهبه ارتقا یافته است. وی همچنین از آمادگی کامل در ارائه خدمات به مردم این مناطق خبر داد. وی افزود: ما معتقدیم که ارائه خدمات مطلوب

 .برخوردار قطعا گام مؤثری در ارتقای سالمت جامعه است و نقاط کم

 1423/ تعداد نمایش:  111637/ شماره خبر:  47:15 - 1373مرداد  24دوشنبه  
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سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان کرد: با کمک رسانه های اجتماعی در امر فرهنگ سازی تغذیه با 

 شیر مادر تالش کنیم.

در این .اوه برگزار گردیدی سبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت هفته جهانی شیرمادر، سمینار آموزشی یک روزه شیر مادر در دانشکده علوم پزشک

و درمان ، معاونت فنی رو سمینار آموزشی که با هماهنگی گروه جمعیت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید سرپرست دانشکده ، معاونت دا

مانی بخش دولتی و خصوصی در معاون بهداشتی،مربیان و مدیران مهدکودک ها، اعضای شورای شهر ، کارشناس امور بانوان و خانواده فرمانداری و کارشناسان مراکز بهداشتی

 .در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی ساوه حضور یافتند

ذیه با شیر مادر به قدری تغ دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تقدیر از برگزارکنندکان این سمینار،در این مراسم عنوان کرد: حفظ و حمایت از

س سالمت، بیان می کند ستراهمیت دارد که در چند سند حقوق بشر درج شده است. کنوانسیون حقوق کودک حق کودک را برای برخورداری از باالترین سطح استاندارد قابل د

 .که تغذیه با شیر مادر پایه و اساس آن است

نسرین ممتازی معاون فنی معاونت بهداشتی .وی افزود : باید همه ما به کمک رسانه های اجتماعی در خصوص فرهنگ سازی و رفع موانع تغذیه با شیر مادر کوشش نمائیم 

حیاتی در امر ترویج ام دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تقدیر از حضور مسئولین و کارشناسان و خانواده های موفق در این همایش گفت: برگزاری این جلسات آموزشی گ

 .تغذیه با شیر مادر و ارتقاء شاخصهای سالمت خانواده می باشد

خصوص نقش تغذیه با شیر در رقیه خرم رئیس گروه جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه هدف از تشکیل اینگونه سمینارها راآگاهی دادن به مردم 

ماهگی و تغذیه تکمیلی صحیح ، مداخالت کلیدی برای ارتقاء بقا کودکان است.  6مادر جهت رسیدن به اهداف توسعه هزاره دانست و افزود: تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 

سال با سوء تغذیه مرتبط است که علت عمده آن تغذیه تکمیلی ناکافی بدنبال عملکرد ضعیف تغذیه با شیر مادر  5درصد از مرگ و میر کودکان زیر  64تا  54وی ادامه داد: 

دامات موثر در فرهنگ اق وی انجام مشاوره شیردهی و کمک عملی به مادران ، برگزاری جلسات آموزشی ویژه خانواده ها، پایش بیمارستانهای دوستدار کودک را از جمله.است

 .سازی ترویج تغذیه با شیر در دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان کرد

هدف  7  مادر با شیردکتر محمود راوری متخصص اطفال و عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر که بعنوان مدرس در این سمینار شرکت داشت در خصوص ارتباط 

ا تغذیه مصنوعی بار مالی به ه بتوسعه هزاره عنوان کرد: با توجه به کافی بودن شیر مادر جهت رشد و نمو کودک و پیشگیری از سوء تغذیه ،مقرون به صرفه بوده و در مقایس

 .خانواده ها تحمیل نمی کند

 .کودک بسیار موثر است بطور قابل توجهی در ارتقاء سطح یادگیری و افزایش ضریب هوشی  وی گفت: این نوع تغذیه تنها عاملی است که 

بود و همچنین از  MS ماریبی گفتنی است در پایان این سمینار از چهار خانواده موفق در امر شیر دهی که سه خانواده دارای فرزندان دوقلو و مادر یک خانواده هم دچار 

 .فعاالن برنامه شیر مادر دانشکده با اهداء لوح یادگار و هدیه از طرف سرپست دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر بعمل آمد

 1116/ تعداد نمایش:  111532/ شماره خبر:  47:34 - 1373مرداد  22چهارشنبه  
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 گزارش تصویری روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:

 همایش روز جهانی شیر مادر
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شش هزار دانش آموز بدو ورود به 

مدرسه طی طرح سنجش مورد 

 معاینات غربالگری قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه مسئول واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم  

 روند. های در معرض خطر سوانح به شمار می پزشکی ساوه گفت: نوجوانان و جوانان از مهتمرین گروه

آموزان، نوجوانان و جوانان و در نهایت جامعه   تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمانی و روانی دانش وی یکی از اهداف این واحد را 

ها و شرایط سنی خاص، بعد از   دهند و به دلیل کامل نبودن مهارت دانست و افزود :این گروه بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می

 شوند. پذیرترین قشر جامعه محسوب می گروه مادر و کودک، آسیب

و همچنین افزایش آگاهی و   آموزان در معرض خطر آموزان به منظور شناسایی دانش زهرا تبریزی معاینات پزشکی و دندانپزشکی دانش

 عملکرد آنها در زمینه مسائل بهداشتی را دو هدف عمده این واحد بیان کرد.

ایشان ضمن اعالم پایان طرح سنجش دانش آموزان بدو ورود به مدرسه عنوان کرد: طرح سنجش شش هزار نفر از دانش آموزان بدو ورود 

 به مدارس که از اواخر خرداد ماه امسال آغاز گردیده بود طی دو ماه به پایان رسید .

از این گروه از دانش آموزان معاینات غربالگری دهان و دندان نیز بعمل آمد و بمنظور جلوگیری از پوسیدگی دندانها   وی افزود همچنین

 . تحت فلوراید تراپی نیز قرار گرفتند

از ابتدای   زهرا تبریزی با بیان اینکه اقدامات آموزشی نقش بسیار موثری در روند تغییر رفتارهای غیر بهداشتی دانش آموزان دارد افزود: 

ها ،  آموزان و انتقال آن به خانواده سال تحصیلی امسال ، به منظور باال بردن سطح دانش بهداشتی و در نهایت تغییر مطلوب در رفتار دانش

مدارس   اقدامات آموزشی برنامه ریزی شده است که با کمک کلیه کارشناسان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه درسطح کلیه

  این شهرستان به اجرا گذاشته خواهد شد.

 899/ تعداد نمایش:  221154/ شماره خبر:  28:91 - 2939مرداد  92جمعه  

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  



 

78 

 پیام تبریک رییس دانشکده بمناسبت فرا رسیدن روز پزشک

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر کوهپایه زاده بمناسبت روز پزشک پیامی را صادر کرد . متن پیام به شرح ذیل   

 می باشد: فرارسیدن یکم شهریورماه ، سالروز بزرگداشت یگانه ی زمان و دردانه ی دوران ، دانشمند بزرگ ایرانی شیخ الرئیس ابو علی سینا

من ، فرصتی مغتنم است تا شایستگی تمامی پزشکان دلسوز این مرز و بوم را قدر بشناسیم و از فداکاریهای آنان تقدیر نمائیم. اینجانب نیز ض

های ارزنده  تبریک این روز بزرگ به همه پزشکان بویژه پزشکان همکار با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه ، از تالش

شما در راستای اجراء هر چه بهتر برنامه ملی تحول نظام سالمت که نویدبخش حیات و سالمت برای مردم است سپاسگذاری می نمایم. و 

 از خداوند متعال سالمتی برای شما آرزومندم دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

 746/ تعداد نمایش:  112464/ شماره خبر:  47:14 - 1373شهریور  1شنبه  
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 برگزاری نمایشگاه کتب طب سنتی ایران بمناسبت روز پزشک

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بیش از هزار سال از تولد ، زندگی و مرگ حکیم و دانشمند ایرانی ابو علی سینا می 

جلد کتاب و مقاله در حوزه های مختلف فلسفه، منطق ، ریاضیات، نجوم ، موسیقی ، پزشکی و ... به یادگار  511گذرد. از ایشان بالغ بر 

مانده است . کتاب قانون ابن سینا از مهمترین کتب پزشکی مرجع می باشد که سالهاست در دانشگاههای جهان مورد توجه قرار گرفته و 

تدریس می گرددو این نشان از محتوای علمی آن دارد. جا دارد که در زادروز این حکیم و فیلسوف ایرانی که با تصویب شورای عالی 

انقالب فرهنگی روز پزشک نامگذاری شده است بیش از پیش این دانشمند اسالمی ایرانی را به جهانیان بشناسانیم و از ماندگاریهای علمی 

او در دانشگاههای خود بهره بیشتری ببریم. در این راستا روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه با همکاری انجمن تحقیقات طب سنتی  

شهریور ماه از این نمایشگاه  9الی  2ایران نمایشگاهی از کتب طب سنتی ایران را برگزار نموده است و عالقمندان می توانند از تاریخ 

 .بازدید نمایند

 891/ تعداد نمایش:  221194/ شماره خبر:  13:49 - 2939شهریور  2شنبه  
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اهداء خون توسط هیئت 

رئیسه دانشکده علوم پزشکی 

 ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 

ساوه: صبح امروز سرپرست و جمعی از مسئولین 

دانشکده بمناسبت هفته گرامی داشت دولت و 

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای واال مقام 

شهید رجایی و باهنر در سازمان انتقال خون ساوه حاضر شدند و خون اهداء کردند دکتر کوهپایه زاده با گرامی داشتن یاد و خاطره  

شهدای دولت در حاشیه این برنامه گفت: اهداء خون یک وطیفه انسان دوستانه است که موجب رضای الهی و نجات زندگی همنوعان 

 .می گردد

 2131/ تعداد نمایش:  221122/ شماره خبر:  21:21 - 2939شهریور  9دوشنبه  
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برپایی غرفه فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه در جشنواره فرهنگی 

 دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دانشکده علوم پزشکی ساوه برای اولین بار در جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم 

پزشکی سراسر کشور شرکت کرد . معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده دراین جشنواره که از تاریخ اول تا سوم شهریور ماه در دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید اقدام به برپایی غرفه فرهنگی نمود . غالمرضا مال احمدی مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم 

پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: این جشنواره با هدف معرفی فعالیتهای دانشجویی فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شد که در 

این میان غرفه دانشکده علوم پزشکی ساوه هم تشکیل شد و همکاران بهمراه دانشجویان دانشکده اقدامات فرهنگی انجام شده را در معرض  

 .دید بازدید کنندگان قرار دادند. گفتنی است به بازدید کنندگان هدیه ای از طرف معاونت داشجویی فرهنگی اهدا گردید

 998/ تعداد نمایش:  221942/ شماره خبر:  24:15 - 2939شهریور  9دوشنبه  
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 بیمارستان آسیابک مأمونیه افتتاح شد CCUبخش دیالیز و 

سه شنبه   بیمارستان آسیابک CCUبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : بمناسبت هفنه بزرگداشت دولت بخش دیالیز و 

باحضور دکتر آقاجانی معاون محترم درمان وزیر بهداشت ، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه ، نماینده مردم ساوه و زرندیه در  4/9/39

 مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین محلی افتتاح گردید.

متر مربع شامل بخش دیالیز، بخش سی سی یو و کلینیک تخصصی است که با مشارکت خیرین  411این مرکز در زیربنایی به وسعت 

بیمار دیالیزی این شهرستان خدمات  29دستگاه آن فعال است و به  5دستگاه دیالیز می باشد که  9احداث گردیده و بخش دیالیز آن شامل 

 می دهد.

نبود بخش  به علت در این مراسم دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به اینکه بیماران دیالیزی این شهرستان

مشارکت خیرین محترم سالمت در این شهرستان خوشبختانه با افتتاح  تهران سفر کنند گفت: با  یا دیالیز بایستی برای درمان خود یا به ساوه

  می یابد گامی در جهت تکریم بیماران بوجود آمده است و این توفیق بزرگی است.  این واحد ضمن اینکه طی مسافت برای بیماران کاهش

و پررنگ بودن حضور خیرین ،بر ضرورت فرهنگ سازی، در   در این مراسم دکتر آقاجانی ضمن تقدیر از خدمات بعمل آمده گفتنی است

 حوزه خیرین سالمت تأکید کرد.

 2299/ تعداد نمایش:  221193/ شماره خبر:  21:41 - 2939شهریور  4سه شنبه  
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 بخش اورژانس بیمارستان شهید مدرس ساوه افتتاح شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : بخش اورژانس بیمارستان شهید مدرس ساوه بمناسبت بزرگداشت هفته دولت ، صبح امروز با

حضور معاون محترم درمان وزیر بهداشت دکتر آقاجانی ، استاندار مرکزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ، سرپرست 

ای و تاکنون نقش بسزایی در ارتق نقش خیران در پیشرفت های درمانی انکار نا پذیر است،  دکتر آقاجانی در حاشیه افتتاح این بخش گفت: دانشکده

 شاخص های درمانی داشته اند.

در  ادامه داد: اعتبارهای دولت به تنهایی پاسخگوی مهم ترین نیاز مردم که تامین سالمت است، نیست لذا مشارکت خیران معاون درمان وزیر بهداشت

این بخش برای جبران بخشی از کمبودها نقش اساسی دارد. وی گفت: در شهرستان های ساوه و زرندیه ظرفیت های خوبی برای مشارکت خیران در 

 ند.بخش درمان وجود دارد و نیکوکاران در این منطقه تاکنون بخش قابل توجهی از نیازهای بهداشتی و درمانی این شهرستان ها را تامین کرده ا

حاج علی رضا "خیر محترم  گفت: بخش اورژانس بیمارستان شهید مدرس ساوه به همت  دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه

 میلیارد ریال احداث و در اختیار بخش درمان این شهرستان قرار گرفت. 25نیکوکار یکی از واحدهای صنعتی این شهرستان با صرف  "عسگریان

 اطبقه همکف این بخش برای اورژانس و طبقه وی افزود : این بخش در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع در دو طبقه ساخته شده است.ایشان افزود

 دوم آن به بخش بستری اختصاص خواهد یافت.

ومان مصدایشان با اشاره به اینکه شهرستان ساوه در مسیر جاده های اصلی کشور واقع شده، وجود یک مرکز اورژانس مجهز برای ارائه خدمات فوری به 

ضروری دانست. وی با بیان این که بخش اورژانس بیمارستان شهید مدرس ساوه به متخصصان طب اورژانس مجهز خواهد شد،  و بیماران احتمالی را

 اظهار کرد: یکی از نیازهای اصلی بخش درمان این شهرستان انجام به موقع اقدام های پزشکی توسط افراد متخصص در این مرکز است.

و تالشهای ایشان در عرصه سالمت اهداء   طرف استاندار محترم مرکزی به خیر محترم به پاس زحمات گفتنی است در این مراسم لوح یادبودی از

 گردید.

 2959/ تعداد نمایش:  221199/ شماره خبر:  29:91 - 2939شهریور  4سه شنبه  
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 از کارمندان نمونه دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر شد.

نام    چهارم شهریور ماه که به  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : در هفته گرامیداشت دولت و بمناسبت فرا رسیدن

روز کارمند نامگذاری شده است همایش بزرگداشتی صبح امروز با حضور سرپرست دانشکده و سایر مسئولین و کارکنان در سالن 

 .اجتماعات جمعیت هالل احمر ساوه برگزار گردید

می  دکتر کوهپایه زاده ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره شهدای واال مقام رجایی و باهنر ، روز کارمند را به تمامی کارمندان خدوم ایران اسال

 .و بویژه کارکنان همکار در دانشکده علوم پزشکی ساوه تبریک گفت

کارگزاران دولت را ارج نهیم و از آنان قدردانی نمائیم. ایشان در بخش دیگری  خدمات و فعالیتهای  وی گفت: روز کارمند بهانه ای است تا

افزود:  خود ترغیب کرد و  بیان پیشنهادات و انتقادات به  پرسنل را  دانشکده  اشاره به حرکت سریع و رو به رشد  با از صحبتهای خود

مدیریت مشارکتی و بیان پیشنهادات و انتقادهای سازنده بدون غرض ورزی می تواند به حل مسائل کمک کند و همچنین باعث می گردد که  

 .ارتباط دو سویه مسئولین با پرسنل برقرار گردد و همین بسیاری از مشکالت و نگرانیها را رفع می کند

علوم پزشکی ساوه با اهداء لوح سپاس و    کارمندان نمونه، پزشکان نمونه و پیشنهاد دهندگان نمونه دانشکده از گفتنی است در این همایش

 .هدایایی تقدیر شد

 2184/ تعداد نمایش:  221198/ شماره خبر:  24:21 - 2939شهریور  4سه شنبه  
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 دیدار سرپرست دانشکده با خانواده شهید سردار مهدی ناصری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : بمناسبت گرامی داشت هفته دولت سرپرست و جمعی از مسئولین دانشکده علوم  

شهریور ساوه  29پزشکی ساوه با حضور در کنار خانواده گرانقدر شهید سردار مهدی ناصری ، که از کارکنان بازنشسته بیمارستان شهدای 

 .بوده اند دیدار کردند

از جمله رمضان ، بیت المقدس ،  علی بن ابیطالب علیه السالم بود و در عملیاتهای مختلف 29شهید مهدی ناصری فرمانده گردان لشکر 

سالگی در شلمچه به  15در سن  2999حضور یافت و در سال  5و  4، خیبر و بدر ، کربالی  8،  4،  9،  1، 2والفجر مقدماتی ، والفجرهای 

 .این خانواده معظم دو فرزند خود را تقدیم این انقالب کرده است درجه رفیع شهادت رسید. گفتنی است 

دکتر کوهپایه زاده در این دیدار گفت: کمترین وظیفه مسئولین این است که از خانواده این بزرگواران دیدار کنند و از فداکاریهای آنان  

تقدیر کنند. در این نشست دوستانه ، هر یک از مسئولین خاطراتی را از دوران دفاع مقدس تعریف کردند و از ویژگیهای این شهید بزرگوار  

 .یاد کردند
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 مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت از بیمارستان شهید مدرس بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : روز گذشته در حاشیه افتتاح اورژانس بیمارستان شهید مدرس، مدیر کل دفتر 

مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت با حضور در بیمارستان شهید مدرس از واحداهای مختلف این بیمارستان و همچنین ساختمان تازه 

تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی بازدید کرد. دکتر تارا در این بازدید اظهار کرد: هدف از این بازدیدها شناخت بهتر کاستی ها در بخش 

 . درمان و کمک به تسریع روند ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم عزیزمان می باشد
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از مرکز فوریتهای 

 دانشکده علوم پزشکی ساوه بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: روز گذشته رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ضمن حضور در 

اورژانس بیمارستان شهید مدرس ساوه از مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه بازدید کرد. دکتر محمد قربانلی 

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی ساوه در جلسه ای که با حضور رئیس مرکز فوریتهای کشور دکتر صابری نیا، معاونت درمان دانشکده علوم 

پزشکی ساوه و جمعی از پرسنل مرکز فوریتها حضور داشتند در خصوص کمبود اعتبارات و منابع گفت: در حال حاضر عالوه بر کمبود 

منابع انسانی در بخش فوریتها انظر کمبود تجهیزات و اعتبارات دچار مشکل هستیم. وی همچنین افزود: تعدادی از آمبوالنسهای این مرکز 

دچار فرسودگی شده است و نگاه ویژه به این بخش ضروری است. رئیس مرکز فوریتهای پزشکی کشور در پاسخ گفت: کارهای بسیاری 

انجام شده است ولی مشکالتی هم وجود دارد. ایشان در خصوص جبران کمبودها اظهار داشت: تمام تالش بر این است که در نیمه دوم 

  سالجاری این کمبودها از قبیل تأمین آمبوالنس، تأمین تجهیزات و اعتبارات و همچنین تأمین نیروی تکنسین فوریتها مرتفع گردد و اقدامات

 .موثری درحال انجام و پیگیری می باشد
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 نشست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بهورزان دانشکده علوم پزشکی ساوه

بمناسبت هفته بزرگداشت دولت سرکار خانم دکتر میرگلوبیات  39/9/9به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: روز پنجشنبه مورخ 

ان نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور در دانشکده علوم پزشکی ساوه از نزدیک به برسی مشکالت بهورز

باهنر و  ی وپرداخت به سواالت آنان پاسخ داد. ایشان در ابتدای مراسم ضمن تبریک ایام هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان واال مقام رجای

 همچنین تبریک والدت حضرت معصومه )س( گفت: توفیق شد که جلسه ای دوستانه با همکاران بهورز در دانشکده علوم پزشکی ساوه داشته باشیم و

ا در جریان مشکالت مختلف بهورزان از جمله مشکالت کاری و همچنین مسائل مناطق روستایی قرار بگیریم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ب

اشاره به این نکته که تا کنون صحبتهای زیادی درجلسات متعددی که در خصوص بهورزان در کمیسیون مطرح گردیده است عنوان داشت:در این 

جلسات از مشکالت سختی کار بهورزان، دوره های آموزش ضمن خدمت و مسائل جابجایی آنان به شهرها بعد از سالها خدمت در روستا ها به جهت 

ر حوزه ت داینکه فرزندان آنان بتوانند از امکانات شهری بهره ببرند صحبت گردیده است.وی در ادامه از اقدامات مهمی که همزمان با تحول نظام سالم

ین خیربهداشت پیش بینی شده است خبر داد. ایشان همچنین با اشاره به کمکهای خیرین سالمت در پیشبرد اهداف بهداشتی درمانی منطقه عنوان کرد: 

ی از دارمحترم شهرستان با کمکهای مالی خود نقش موثری در جهت ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی منطقه داشته اند که از جمله آن میتوان به بهره بر

اورژانس بیمارستان شهید مدرس نام برد که تماما توسط خیر محترم حاج آقا عسگریان ساخته شده است.وی بهورزان را در خصوص جمع آوری 

کمکهای این خیرین ترغیب کرد و لزوم فرهنگ سازی در حوزه خیرین سالمت را از ضروریات برشمرد. ایشان همچنین در خصوص مشکالت 

 به روستاهای مختلف و همچنین از اقداماتی که تا کنون انجام گرفته است از جمله وضعیت راههای ارتباطی ، آب شرب و فاضالب و... با بهورزان

گفتگو پرداخت. گفتنی است سرپرست و سایر مسئولین دانشکده علوم پزشکی در این نشست حضور یافتند و دکتر کوهپایه زاده ضمن خیر مقدم به 

 .میهمانان و پرسنل گرامی بهمراه نماینده مردم ساوه و زرندیه به سواالت و مشکالت بهورزی پاسخ دادند

 2549/ تعداد نمایش:  221994/ شماره خبر:  22:19 - 2939شهریور  9پنج شنبه  
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 مسئول هدایت عملیات بحران دانشکده علوم پزشکی ساوه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : طی حکمی از طرف دکتر محمد قربانلی رئیس مرکز فوریتهای پزشکی ساوه ، 

محمد حسن باقری بعنوان مسئول مرکز هدایت عملیات بحران در دانشکده علوم پزشکی ساوه منصوب گردید. متن حکم بدین شرح می 

باشد: همکار محترم جناب آقای محمدحسن باقری با اهداء سالم و تحیات نظر به تجربیات و سوابق جنابعالی در فوریتهای پزشکی ؛ به  

این مرکز معرفی و منصوب می شوید.امید و انتظار می رود ضمن برنامه ریزی  E.O.C موجب این ابالغ و با حفظ سمت بعنوان مسئول

مناسب ؛با بهره گیری از ظرفیتهای مجموعه وجلب مشارکت سایر نهادهای مرتبط در فعالسازی هر چه بهتر و موثرتر مرکز هدایت 

عملیات بحران در این مهم ایفای نقش نمایید. موفقیت روز افزون شما را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم. گفتنی است محمد  

 .حسن باقری پیش از این مسئول فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت و درمان ساوه بوده است

 2119/ تعداد نمایش:  221989/ شماره خبر:  24:21 - 2939شهریور  25شنبه  
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 چهارمین جلسه مجمع خیرین سالمت شهرستانهای ساوه و زرندیه برگزار گردید.

برگزار گردید. وه به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: چهارمین جلسه مجمع خیرین سالمت شهرستانهای ساوه و زرندیه در دانشکده علوم پزشکی سا

خیرین سالمت شهرهای  جمعدر این جلسه که با حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس، معاون استاندار و فرماندار ساوه، فرماندار زرندیه،اعضای هیئت مدیره م

ی و گفتگو ررسساوه و زرندیه،مسئولین دانشکده و جمعی از خیرین سالمت حضور داشتند نیازهای ضروری جهت کمک خیرین به دانشکده علوم پزشکی ساوه مورد ب

ان، جوانان و وانقرار گرفت. در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت معاینات دانش آموزان بدو ورود به مدارس ابتدائی توسط کارشناس مسئول واحد سالمت نوج

اضافه وزن دانش یش مدارس معاونت بهداشتی دانشکده ارائه گردید. زهرا غفاری گفت : یکی از مشاهداتی که در بررسی معاینات دانش آموزان بدست آمده است افزا

عاینات قرار د مآموزان است که به مرور زمان خود سبب ایجاد و بروز بیماریهای دیگر خواهد شد. وی گفت تعداد شش هزار دانش آموز بدو ورود به مدرسه مور

احداث  ت وگرفتند. دکتر کوهپایه سرپرست دانشکده ضمن تشکر از حضور مسئولین و خیرین محترم در این جلسه گفت: نیاز به کمکهای خیرین عالوه بر ساخ

اند نقش تو مجموعه های بهداشتی درمانی ضرورت دارد ، کمکهای آنان در جهت رفع و پیشگیری بیماریها در دانش آموزان موثر است. وی گفت کمک خیرین می

امه این جلسه اد موثری در فرهنگ سازی و آموزش صحیح جلوگیری از بیماریها در کودکان داشته باشد. دکتر حافظی مسئول مجمع خیرین سالمت ساوه و زرندیه در

و زرندیه در مجلس  اوهگزارشی از اقدامات خیرین سالمت از ابتدای تشکیل این مجمع در دانشکده علوم پزشکی ساوه ارائه نمود. دکتر میرگلو بیات نماینده مردم س

تبلیغات و استفاده  اد:گفت: بایستی در جذب خیرین فعالیت بیشتری انجام گیرد تا این خیرین کمکهای خود را در همین شهرستانها مصرف نمایند. وی همچنین ادامه د

د . در این جلسه ایناز پتانسیل رسانه ها ، پوستر و بنرها در جهت اطالع رسانی به مردم و خیرین می تواند نیروهای خیر را در سطح دو شهرستان بیشتر جذب نم

دیه را زرنهمچنین مسئولین جذب کمکهای خیرین مشخص شدند و مقرر شد فردی از طرف خیرین جذب شود تا امور مربط به مجمع خیرین سالمت شهرهای ساوه و 

 .پیگیری نمایند
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 جشن گرامیداشت روز بهورز در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وقت با هدف آموزش و تأمین نیازهای  2999شهریور سال 21به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : 

هورز جذب نمود و پس از م ببهداشتی و مراقبتی ساکنین مناطق روستایی، خانه های بهداشت را تأسیس نمود و برای ارائه این مراقبتها افرادی را از همان مناطق به نا

ز عوارض ی اآموختن آموزشهای الزم در جهت کمک رسانی به مردم آن مناطق وارد خانه های بهداشتی شدند. . کاهش میزان مرگ و میردر روستا ها ، جلوگیر

ین مناسبت مراسم بهمحاملگی های متعدد ،واکسیانسیون کودکان ، آموزش مادران،سرشماری سالیانه ، بیماریابی و...از جمله مهمترین فعالیت های بهورزان است . 

با حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس ، ائمه جمعه شهرهای ساوه و زرندیه ،سرپرست و مسئولین دانشکده ، جمعی از   39/9/11گرامیداشت روز بهورز امروز 

نفر از بهورزان شهرستانهای ساوه و زرندیه ، در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید. در این مراسم که با تالش  291مسئولین دو شهرستان و همچنین با حضور 

ورز گفت: این به معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردیده بود دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده ضمن خوشامد گویی به حضار و تبریک روز

تحول نظام سالمت ما رح روز باید هر ساله با شکوه بهتر و در طی سال هم با توجه بیشتر در دانشکده علوم پزشکی ساوه پیشرفت داشته باشد . وی گفت : با اجرای ط

ت به شکل حوزه درمان یراشاهد آن هستیم که رویکرد دولت محترم هم توجه بیشتر به نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی است . البته شاید هنوز در حوزه بهداشتی تغی

زی از جمله مشکل هورچشمگیر نبوده است که به مرور زمان تمهیداتی برای رفع این کمبودها از طرف وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است تا بتوانیم کمبودهای ب

مابا وجود وضعیت  زاننیروی انسانی را که از عمیقترین مشکالت است و همچنین مرمت و بازسازی خانه های بهداشت را بهبود بخشیم. ایشان اظهار کرد: اینکه بهور

یدواریم با مستقل ام نامناسب بعضی از خانه ها و این کمبودها در خانه های بهداشت هنوز فعالیت می کنند بخاطر ارزشی است که برای کار خود قائلند. وی گفت :

رست نمائیم که ی دشدن دانشکده علوم پزشکی ساوه بتوانیم عقب ماندگی چندین سال گذشته را برطرف نمائیم و بتوانیم خدماتی در خور مردم ارائه دهیم و محیط

جرای سرود، ارائه دکلمه، ل ابهورز ما در این سیستم احساس غرور کند و انگیزه الزم برای فعالیت را داشته باشد. گفتنی است در این مراسم برنامه های متعددی از قبی

 .تئاتر و... توسط بهورزان برگزار گردید و در پایان مراسم به بهورزان نمونه جوایزی اهداء گردید

 2159/ تعداد نمایش:  229199/ شماره خبر:  29:19 - 2939شهریور  11پنج شنبه  
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رضایت کارشناسان کمیساریای عالی پناهندگان از وضعیت بهداشتی درمانی 

 مهمانشهر ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: کارشناسان کمیساریای عالی پناهندگان از مهمانشهر شهید ناصری ساوه بازدید  

کردند. معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: در این بازدید نمایندگان کمیساریا کلیه فعالیتها و برنامه 

های در حال انجام در مهمانشهر شهید ناصری را مورد ارزیابی قرار داده و با بحث و گفتگو با بهبخشان حاضر از فعالیت پرسنل ابراز 

در  1125رضایت نمودند. وی افزود: طی مذاکره صورت گرفته با خانم آرین و دکتر مقصودی مقرر شد برنامه های پیشنهادی سال 

قالب طرحی به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد تا نسبت به رفع مشکالت و کمبودها در مهمانشهر شهید  

 .ناصری اقدام عاجل صورت پذیرد
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 واگذاری آزمایشی خدمات بهداشتی درمانی به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص واگذاری این  

خدمات گفت: بمنظور ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مراجعین و همچنین افزایش بهره وری و اشتغالزایی ، خدمات پزشک عمومی 

واحد شهری مرکز بهداشتی درمانی شهید مصطفی خمینی)ره( به بخش خصوصی واگذار گردید. وی همچنین ادامه داد : خدمات بهداشتی 

دو پایگاه بهداشتی نیز به بخش خصوصی واگذار گردید . ایشان عنوان کرد : این بخش خصوصی باید خدماتی مانند گذشته اما با کیفیت 

 1نفرپزشک و 4نفر از جمله  22بهتر به مراجعین ارائه نمایند. گفتنی است در این طرح آزمایشی واگذاری به بخش خصوصی تعداد 

 .نفر کاردان بهداشت خانواده و یک نفر پذیرش مشغول به کار شدند 4نفرکارشناس مامائی، 
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 سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه منصوب شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ؛ روز گذشته طی جلسه معارفه ای با حضور فرماندار شهرستان زرندیه، سرپرست 

دانشکده علوم پزشکی ساوه و سایر مسئولین ادارات این شهرستان با حکم دکتر کوهپایه زاده ، سرپرست جدید شهرستان زرندیه منصوب 

 .شد

 :متن حکم بدین شرح می باشد

 جناب آقای دکتر رضا پارسایی

باسالم؛ احتراماً نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی ، به موجب این ابالغ به سمت "سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه "  

منصوب می گردید . انتظار می رود با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در آن شبکه و با ایجاد وفاق و همدلی و رعایت قانون 

گرایی در جهت ارتقاء سطح سالمت و شاخص های بهداشتی ، درمانی آن شهرستان گام بردارید . ضمناً اختیارات اینجانب درخصوص 

آئین نامه مالی معامالتی دانشکده اعم از جاری ، عمرانی ، اختصاصی و ردیف های متمرکز به جنابعالی تفویض می گردد   44اعتبارات ماده 

 . تا با رعایت جوانب شرعی و قانونی به انجام امور محوله بپردازید

 سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه-دکتر کوهپایه زاده

 .گفتنی است در این مراسم از زحمات دکتر کاظم رضایی در دوران تصدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه تقدیر بعمل آمد
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پیام تبریک سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه بمناسبت آغاز سال 

 32-39تحصیلی 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه طی پیامی اغاز سالتحصیلی 

 :جدید را تبریک گفت.متن پیام بدین شرح است

 هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون

بار دیگر شمیم خوش ماه مهر به مشام می رسد.همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است، مهر ماه یادآور شور و شعف  

و جوشش و کوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بینش است. اینجانب شروع سال تحصیلی جدید را که مقارن باآغاز هفته ی دفاع مقدس 

است را به تمام دانشگاهیان پر تالش، استادان، دانشجویان، کارکنان و کارمندان صدیق و شریف ایران اسالمی باالخص همکار در دانشکده 

علوم پزشکی ساوه تبریک و تهنیت عرض می نماید. امید است تا با اکسیر دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش و پژوهش را 

در  نوادرنوردیم و با پیوند علم و ایمان به فتح قله های رفیع بهروزی و پیروزی ترفیع یابیم و ضمن التزام به مبانی انقالب و نظام همسو و هم

 .جهت اهداف عالی ارزش های اسالمی با گام های مصمم و استوار، ایران جاویدان را سرافراز و سربلند سازیم
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 اولین علت مرگ و میر در جهان ؛

مهر ، روز جهانی قلب، مدبر گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده  9به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ بمناسبت 

علوم پزشکی ساوه در خصوص بیماریهای قلبی عروقی گفت: بیماری های قلبی عروقی به عنوان اولین علت مرگ در دنیا و هم چنین در 

میلیون مرگ می شوند که هر سال نیز در حال افزایش هستند و انتظار می  29.9کشور محسوب می گردد.این بیماری ها در دنیا ساالنه سبب 

% از کل مرگ ها ناشی از بیماری 93میلیون نفر به علت بیماری های قلبی عروقی فوت کنند. در ایران نیز  19هر ساله  1111رود تا سال 

های قلبی عروقی است. هادی اذانی اظهار داشت: مهمترین عوامل خطر ایجاد کننده بیماری های قلبی عروقی عبارتند از : تغذیه نامناسب ، 

کم تحرکی ، مصرف دخانیات ، چاقی ، فشارخون باال ، دیابت و اختالالت چربی خون هستند که همگی ریشه در الگوی نامناسب زندگی  

% مرگ 81دارند.به طوری که پیشگیری از عوامل خطر اصلی این بیماری هاشامل دخانیات ، رژیم غذایی نالسالم و کم تحرکی سبب کاهش 

های زود رس ناشی از بیماری قلبی و سکته مغزی می شوند. ایشان با توجه به شعار روز جهانی قلب امسال گفت: افراد بهترین فرصت ها 

را برای انتخاب های دوستدار سالمت قلب در محل زندگی ، کار و بازی برای کاهش خطر قلبی و عروقی خود داشته باشند. ایشان با اشاره  

دقیقه فعالیت داشته باشید مانند پیاده روی، از مصرف دخانیات  91به راههای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی گفت: روزانه حداقل 

یر  جدا بپرهیزید، وزن خود را متعادل کنید، تغذیه مناسب داشته باشید و از تمامی گروههای سبزیجات و غالت و پروتئنها استفاده نمائید. مد

 .گروه بیماریهای همچنین به این نکته اشاره می کند که از داروهای تجویز شده توسط پزشک خود به طور منظم و دقیق استفاده نمائید
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 استرس، عامل تاثیر گذار بر سالمت قلب

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر محمد جانگداز بمناسبت روز جهانی قلب گفت: عالوه بر عوامل خطر ابتال به 

بیماریهای قلبی عروقی همانند کلسترول باال، فشار خون باال، عدم فعالیت جسمانی ، استعمال سیگار و دخانیات از استرس و تنشهای عصبی 

هم بعنوان یک عامل تاثیر گذار نام برد. وی گفت در شرایط فعلی زندگی افردا، وجود استرس در محیط کار ، خانه می تواند در ابتال به 

بیماریهای قلبی و عرقی موثر باشد. وی گفت : در شرایط استرس بدن هورمونهایی را ترشح می کند که موجب افزایش فشارخون می شود 

که به پوشش داخلی سرخرگها آسیب می زند که در نتیجه با ترمیم سرخرگ و ضخیم تر شدن آن منجر به افزایش رسوب پالک در آن می 

شود. ایشان عنوان کرد : استرس همچنین می تواند باعث افزایش ضربان قلب و فشارخون شود و در نتیجه نیاز قلب به اکسیژن را افزایش 

س سترمی دهد که در برخی افراد مبتال به بیماریهای قلبی این افزایش نیاز به اکسیژن درد قفسه سینه را به همراه دارد. دکتر جانگداز گفت: ا

باعث افزایش عوامل لخته کننده در خون می شود که خود موجب افزایش لخته خون شده و موجب انسداد سرخرگها می گردد. دکتر 

جانگداز رئیس بیمارستان شهید مدرس ساوه افزود: هر انسانی به شکل متناوب در بیشتر اوقات دچار استرس می شود. شما ممکن است 

عالیم استرس را به شکل درد، اضطراب یا تحریک پذیری حس کنید بنابراین فراگیری مدیریت استرس برای سالمتی بسیار مفید است. از 

جمله راهکارهای مدیریت استرس این است که در خصوص مشکالتی که شما را ناراحت می کند با خانواده صحبت کنید حمایت آنها می 

تواند در کاهش شرایط استرس به شما کمک کند. وی گفت اگر در کارها یتان مدیریت زمان داشته باشید میتواند در کاهش استرس کمک  

کننده باشد، ورزش کنید و مشاوره روان درمانی در برخی موارد شما را از استرس و آسیبهای ناشی از آن بویژه بیماریهای قلبی و عروقی  

 .حفظ خواهد کرد
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عامل اصلی بروز بیماریهای غیر واگیر از جمله بیماریهای قلبی ، 

  12دیابت و سرطان در قرن 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مدیر گروه سالمت جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی در  

سال که کودکان ونوجوانان را در بر می گیرد در حال افزایش است و  9-28گزارشی اعالم کرد: فراوانی چاقی واضافه وزن در گروه سنی 

امروزه به صورت نوعی مشکل سالمتی درآمده است . وی گفت: چاقی به عنوان مشکل اصلی بروز بیماریهای غیر واگیر از جمله بیماریهای 

قلمداد می شود . از عوارض دیگر چاقی می توان به بروز بیماریهای کبدی و تنفسی اشاره نمود .  12قلبی ، دیابت و سرطان در قرن 

می شود و کمبود این ویتامین می تواند خطر تحلیل رفتن و شکستگی  Dهمچنین چاقی در کودکان باعث جذب نامطلوب ویتامین 

استخوانی را به دنبال داشته باشد وی از عوارض دیگر چاقی، اضطراب ، کاهش اعتماد به نفس ، اُفت تحصیلی و افسردگی و بلوغ زودرس 

را عنوان کرد. ایشان افزود در بررسی های بعمل آمده در معاینات کودکان و نوجوانان مدارس شهرستان ساوه، روند رو به رشد اضافه وزن  

درصد دانش آموزان بدو ورود به مدرسه و بیش از نیمی از دانش آموزان مقطع  14و چاقی به طور کامل مشهود می باشد . بطوریکه حدود 

متوسطه دارای اضافه وزن و چاقی بوده اند. زهرا غفاری گفت: این افزایش اضافه وزن زنگ خطری است که در آینده نزدیک می تواند 

 ها باعث افزایش بیماریهای غیر واگیر در جامعه شود و به منظور پیشگیری از آن باید اقداماتی موثر برنامه ریزی گردد. از جمله این برنامه

میتوان به افزایش فعالیت جسمی چه در مدارس یا در خانواده ها اشاره کرد که نقش موثری در تعدیل وزن و جلوگیری از استرس دارد. 

ایشان همچنین فرهنگ سازی بیشتر در جهت استفاده از منابع غذایی سالم از جمله استفاده بیشتر از سبزیجات،مصرف لبنیات و گوشتهای کم  

 چرب و کاهش استفاده از مواد غذایی بی ارزش همچون پفک، چیپس، نوشابه و فست فودها و غیره را توصیه کرد. 
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مراسم آغاز 

سالتحصیلی جدید در 

دانشکده علوم پزشکی 

 ساوه برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: سالتحصیلی جدید امروز با برگزاری مراسمی توسط معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده جهت 

فاع ه ددانشجویان جدیدالورود آغاز گردید. دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده در ابتدای مراسم ضمن خوشامد گویی و تبریک ایام گرامی داشت هفت

مقدس به دانشجویان گفت: سالتحصیلی جدید شروع دومین سال فعالیت مستقل دانشکده علوم پزشکی ساوه است و از اینکه این دانشکده را برای 

 ایرتحصیل انتخاب کرده اید خوشحالیم. امیدواریم در سال پیش رو شاهد تحصیل با کیفیت دانشجویان باشیم و بتوانیم از لحاظ کمی نیز مطابق س

دانشجو تحصیل میکنند و عالقمندی وپیگیری شما می تواند به ما این انرژی را  411داشگاهها نیازها را برآورده سازیم. وی گفت: در این دانشکده حدود 

عالوه بر ان بدهد تا بتوانیم محدودیتها را چه از نظر کمی و چه کیفی مرتفع سازیم. ایشان با اشاره به فعالیتهای غیر درسی دانشجویان گفت: دانشجوی

این  یاندرس خواندن بایستی در سایر فعالیتهای فرهنگی ، اردوها، برنامه های تفریحی و ورزشی شرکت کنند و تالش نمایند . ما دوست داریم دانشجو

ه می باشند نطقدانشکده پویایی فرهنگی را عالوه بر تحصیل علم داشته باشند. وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از دانشجویان این دانشکده بومی این م

زم در ی الگفت: آموزش دانشجویان بومی میتواند عایدی بیشتری برای مردم شهرهای ساوه و زرندیه داشته باشد. سایر دانشجویان نیز با اتمام آموزشها

 اینسایر مناطق کشور می توانند به فعالیت ادامه دهند. حمید رضا کوهستانی سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی ساوه در 

بی خو مراسم گفت: کارنامه گذشته دانشکده نشان می دهد که در خیلی از حوزه ها از دانشکده های همتراز خود چیزی کم نداشته ایم. وی گفت: آمار

ی جهزدر زمینه قبولیها در کنکور ارشد داشته ایم ، در خصوص امکانات آموزشی و سمعی بصری در وضعیت ایده آلی قرار داریم و دارای کتابخانه م

تاد اس هستیم، سایت اینترنتی و امکان دسترسی به بانکهای اطالعاتی جهت جستجوی مقاالت را داریم. ایشان ادامه داد : به تفکیک گروههای آموزشی

توانند در  می مشاور در نظر گرفته ایم و بعنوان اولین قدم آیین نامه آموزشی کارشناسی پیوسته را آموزش خواهند داد. وی افزود: این استاد مشاوره ها

خصوص مشکالت آموزشی و تحصیلی به دانشجویان کمک نمایند. غالمرضا مالاحمدی مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز با 

نت تبریک و خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود به معرفی چارت سازمانی دانشکده و آشنایی دانشجویان با مسئولین دانشکده و کارشناسان معاو

ای بعمل گیهفرهنگی پرداخت. گفتنی است در پایان مراسم ضمن پذیرایی از دانشجویان ، هدایایی به رسم یادبود به آنان اهدا گردید . همچنین با هماهن

و آمده توسط مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده ،اردوی تفریحی جهت دانشجویان پسر و دختر که به ترتیب در محلهای تفریحی پیغمبر اشموئیل)ع( 

 قاهان تدارک دیده شده بود اعزام شدند. 
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 درصد جمعیت شهرستانهای ساوه و زرندیه را سالمندان تشکیل می دهند.  ٨

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت نهم مهرماه روز جهانی سالمند مدیر گروه سالمت خانواده معاونت 

بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: پیری یکی از مراحل زندگی انسان و جزیی جدای ناپذیر از وجود همه جامعه ها ، نسل ها  

سال تشکیل می دهند و  91میلیون از جمعیت جهان را افراد سالمند باالی  851و بسیاری از انسان هاست. وی گفت : امروزه حدود 

میلیون نفر و نسبت آن به کل  19به بیش از  2411به حدود دو میلیارد نفر خواهد رسید. شمار سالمندان ایران در سال  1151در سال 

درصد خواهد رسید. رقیه خرم در خصوص جمعیت سالخورده شهرستانهای ساوه و زرندیه گفت: بر اساس  19جمعیت به حدود 

درصد جمعیت این دو 8نفر معادل  14913جمعیت سالخورده در شهرستانهای ساوه و زرندیه  2931آخرین آمار سرشماری سال 

شهرستان بوده است. وی کاهش موالید و افزایش امید به زندگی ، افزایش جمعیت سالمندان را به عنوان یکی از چالش های عمده  

ساله وباالتر نسبت به سایر گروه ها ی سنی توجه  91بهداشت و درمان در دنیا دانست. وی افزود : باتوجه به رشد سریع جمعیت افراد 

بیشتر به بحث های سالمندی وبرنامه ریزی در این راستا از ارزش واالیی برخوردار است و تغییرات اساسی درسیاست گذاری های  

مهرماه بعنوان روز جهانی سالمندان  3اکتبر مصادف با  2اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و بهداشتی ضروری است. لذا همه ساله 

نامگذاری شده است. مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص مراقبت از 

سالمندان رعایت سه اصل را ضروری دانست و گفت: سالمندان باید تغذیه سالم و فعالیتهای ورزشی مناسب داشته باشند. ایشان 

همچنین افزود: برآوردن نیازهای عاطفی و اجتماعی سالمندان هم از مسائل ضروری در حمایت از سالمندان است . این کارشناس 

مسئول عنوان کرد: یکی از مسائلی که نشاط سالمندان را در حال حاضر می تواند افزایش دهد توجه به نیازهای عاطفی سالخوردگان  

 از طرف جامعه و بویژه خانواده های آنان است و باید فرهنگ احترام به سالمندان در جامعه روز به روز افزایش یابد. 

  314/ تعداد نمایش:  229341/ شماره خبر:  29:11 - 2939مهر  3چهارشنبه 
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هفته ملی کودک 

 گرامی باد؛ 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 

اکتبر هر ساله به نام  8مهرماه برابر با  29ساوه : 

کودک نامگذاری شده است. کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران این روز را جشن می گیرند و به بهانه آن به بررسی دیدگاههای 

 مختلف از جمله سالمت کودک، بیماریهای کودکان ، جمعیت کودکان و حقوق کودکان می پردازند.

رقیه خرم رئیس گروه سالمت خانواده، جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص حقوق کودک گفت: یکی از   

حقوق کودکان که در مقدمه کنوانسیون حقوق بشر ذکر شده است این است که کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی و محبت و 

تفاهم بزرگ شود.در این روز بسیاری از کشورها برای کودکان جشن می گیرند و به آنان توجه بیشتری می نمایند وی گفت: این در 

حالی است که در بسیاری از کشورها جنگ و کشتار کودکان، بی رحمانه در حال انجام است . ایشان اظهار داشت : روز جهانی کودک 

یاد آور حقوق کودک نیز به همه ی ما می باشد . وی گفت : در تعالیم اسالمی اهمیت فراوانی به کودکان داده شده است بعنوان مثال در 

به کودکان خود محبت کنید و نسبت به آنها ترحم نمایید. وقتی به آنها وعده دادید، وفا کنید «حدیثی از پیامبر اکرم )ص( آمده است ؛

اعالمیه جهانی  3و  9،8وی افزود:بر طبق اصل  . »زیرا آنها جز اینکه شما را روزی دهنده خود می بینند تصور دیگری ندارند.

کودک،آموزش رایگان و اجباری ، اولویت استفاده از تسهیالت و حمایتها در هر شرایط حق کودکان است .حق طبیعی کودکان است که 

تجربه ی کودک بودن را در سنین کودکی داشته باشند و به یکباره سر از آوارگی ،جنگ ، یتیمی ، حبس و فقر ، خشونت و وحشت و 

محرومیت و بردگی و کار در نیاورند. ایشان در پایان گفت: جهت پیشگیری از بروز ناتوانی و مرگ در کودکان که سرمایه های آینده 

کشور هستند نیاز به عزم ملی وجود دارد و انجام اقداماتی مانند ،آموزش به والدین ، اطالع رسانی از طریق رسانه های ارتباط جمعی ، 

آموزش قوانین عبور و مروربه کودکان ، ترویج فرهنگ رانندگی ، افزایش هماهنگی های برون بخشی با سازمانهای مرتبط از جمله  

مهرماه هفته ملی  11الی  24شهرداری ، راهنمایی و رانندگی ، اداره راه و شهرسازی بسیار موثر خواهد بود. گفتنی است در ایران هرساله 

 کودک نامگذاری شده است. 

  898/ تعداد نمایش:  224929/ شماره خبر:  22:51 - 2939مهر  23شنبه 
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 درمانگاه مجمع خیرین سالمت شهرستانهای ساوه و زرندیه افتتاح شد؛ 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: اعضای هیات ریسه بهمراه پزشکان مجموعه دانشکده علوم پزشکی ساوه با همت و  

ه اورهمکاری یکدیگر اقدام به افتتاح درمانگاه خیریه وابسته به مجمع خیرین سالمت شهرهای ساوه و زرندیه کردند. دراین درمانگاه ویزیت و مش

در  سالپزشکی رایگان با هدف کمک به اقشار کم درآمد شهرستانهای ساوه و زرندیه انجام می پذیرد. گفتنی است این درمانگاه از ابتدای مهرماه ام

مرکز بهداشتی درمانی شهید مصطفی خمینی ساوه دایر گردیده و افراد می توانند بصورت روزانه جهت دریافت خدمات مذکور به آنجا مراجعه  

 نمایند. 

 767/ تعداد نمایش:  114315/ شماره خبر:  11:57 - 1373مهر  17شنبه 
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  همایش تجلیل از بازنشستگان دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : روز جهانی سالمند فرصتی شد تا بدین بهانه با بازنشستگان دانشکده در همایش  

تجلیل از آنان دیداری تازه کنیم.دراین همایش که با تالش گروه سالمت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پشکی ساوه  

 نفر از بازنشستگان دانشکده حضور یافتند. 951برگزار گردید تعداد 

در این مراسم نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خانم دکتر میرگلوبیات بهمراه سرپرست و مسئولین 

 دانشکده حضور یافتند و از نزدیک با پرسنل بازنشسته دیدار کردند.

این گردهمایی باعث خوشحالی و شادی بسیار در بازنشستگان شد و دیدار با دوستان قدیمی و یادآوری خاطرات گذشته و یاد همکاران 

 درگذشته حال و هوای محبت آمیزی را در بین آنان زنده کرد.

 اجرای موسیقی و سرود ، بیان خاطرات، پخش نماهنگ یاد ایام و اجرای ورزش دسته جمعی توسط خود بازنشستگان در این 

مراسم نشاطی دیگر به مجلس داد. در حاشیه این مراسم فشار خون بازنشستگان نیز کنترل می شد و کارشناسان توصیه های الزم را به  

 همکاران قدیمی یادآوری می کردند.

 از مصوبات هم بی نصیب نماند از جمله :  با سخنرانی دکتر کوهپایه زاده و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس ، این مراسم

 تشکیل کانون بازنشتگان دانشکده علوم پزشکی ساوه -

 مو افقت در تاسیس مرکز توانبخشی بازنشتگان دانشکده علوم پزشکی ساوه -

 تقویت تعاونی دانشکده علوم پشکی ساوه -

 گفتنی است این مراسم با پذیرایی و اهداء جوایز به شرکت کنندگان در مسابقه به پایان رسید.

  355/ تعداد نمایش:  224928/ شماره خبر:  21:15 - 2939مهر  23شنبه  
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اجرای تعرفه های کتاب ارزشهای نسبی خدمات سالمت در                

  بیمارستان شهید مدرس ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه از اجرای تعرفه های کتاب ارزشهای نسبی  

سالمت در بیمارستان شهید مدرس ساوه خبر داد. دکتر کوهپایه زاده در اینخصوص گفت: با تالش پرسنل و مدیریت فناوری اطالعات ، 

دانشکده علوم پزشکی ساوه پیشرو در اجرایی نمودن هر چه سریع تر کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت شد و این کتاب در بیمارستان 

شهید مدرس به اجرا درآمد. ایشان افزود: در حال حاضر تعرفه های بخشهای پاراکلینیک بیمارستان از جمله بخش رادیولوژِی و 

آزمایشگاه و همچنین اتاق عمل این بیمارستان بر اساس کتاب ارزشهای نسبی خدمات سالمت محاسبه می گردد. ایشان یکی از اهداف  

مهر ماه در  29اجرایی شدن این کتاب را وسیله ای برای از بین رفتن دریافتی های غیر قانونی دانست. گفتنی است این کتاب از 

 بیمارستان شهید مدرس ساوه به اجرا درآمده است. 

  845/ تعداد نمایش:  224498/ شماره خبر:  19:92 - 2939مهر  11سه شنبه 
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مرکز بهداشتی درمانی مهمانشهر شهید ناصری ساوه به عنوان برترین 

ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در سطح مهمانشهرهای کشور 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: مرکز بهداشتی  

درمانی مهمانشهر شهید ناصری ساوه از طرف واحد مراقبت های بین المللی مرکز مدیریت بیماری ها ی وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 اینپزشکی ، بعنوان مرکز نمونه ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی به اتباع افغانی ساکن در آن مهمانشهرانتخاب گردید. وی افزود؛ بدنبال 

( ارسال شد. گفتنی است این مهمانشهر از سال WHOانتخاب فیلم مستندی از ارائه خدمات ساخته شد که به سازمان جهانی بهداشت)

نفر از اتباع افاغنه در آنجا سکونت دارند  5111هکتار تآسیس شده است و در حال حاضر جمعیتی حدود  511در زمینی به وسعت  2999

که خدماتی نظیر خدمات مامائی و مراقبت مادران،مراقبت اطفال، واکسیناسیون، بیماریابی، بهداشت محیط، درمان بیماران و سایر خدمات  

 آموزشی به آنان ارائه می گردد. 

  339/ تعداد نمایش:  224894/ شماره خبر:  29:92 - 2939مهر  13سه شنبه 
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  یک کارگاه تولید غیر مجاز محلول دهانشویه در ساوه کشف و پلمپ گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: کارگاه تولید غیر استاندارد محلول ضد عفونی کننده دهان در ساوه پلمب شد معاون  

دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: فعالیت کارگاه غیرمجاز تولید محلول ضد عفونی کننده دهان غیر استاندار در این شهر 

شناسایی و متوقف شد. وی گفت: یک واحد فروش لوازم و تجهیزات پزشکی اقدام به راه اندازی و فعالیت غیرمجاز این کارگاه کرده بودکه  

سی سی محلول غیراستاندارد ضدعفونی دهان از این مکان کشف و ضبط شد.  151قوطی یک لیتر و  511پس از شناسایی تعدادیکهزار و 

عباسی با بیان این که کار نظارت و ارزیابی بر فعالیت داروخانه ها و مراکز فروش لوازم و تجهیزات پزشکی در این شهر افزایش یافته 

آبان ماه در این شهر اجرایی می شود. وی  25است، اظهارکرد: طرح تشدید نظارت بر داروخانه ها و مراکز فروش تجهیزات پزشکی از 

حضور نداشتن مسوول فنی، مهر نشدن نسخه ها، عرضه داروهای تاریخ گذشته و نگهداری نادرست داروها را بخشی از این مشکالت عنوان 

کرد. معاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: فروش بدون نسخه دارو از دیگر مشکالت داروخانه ها است که در طرح 

 نظارتی پیش رو به شدت با آن برخورد می شود. 

 811/ تعداد نمایش:  225491/ شماره خبر:  24:19 - 2939آبان  9چهارشنبه 
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جلسه اجرایی نمودن مرحله سوم طرح تحول نظام سالمت در بخش درمان 

  در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید؛

جلسه ای با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه و معاون دارو درمان دانشکده، روسا و  888839به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:روز پنجشنبه مورخ 

سوم طرح تحول نظام سالمت له مديران بيمارستانهای دولتی ،خصوصی ، تامين اجتماعی شهرستانهای ساوه و زرنديه، معاون نظام پزشکی شهرستان ساوه جهت اجرائی نمودن مرح

از برگزاری اين جلسه  هدفدر بخش درمان در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گرديد. دکتر عباسی معاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه در اين خصوص گفت: 

ای هر چه بهتر اجرای اين مرحله بر آشنايی مديران و مسئولين مربوطه با جزئيات اين بخش از برنامه تحول بود. وی افزود در اين جلسه مقرر شد هر بيمارستان برنامه عملياتی

ن جزئيات برنامه برای اشتطراحی نمايند. دکتر عباسی همچنين آموزش و اطالع رسانی اين طرح را برای پزشکان متخصص ضروری دانست و مقرر شده عالوه بر در اختيار گذ

خش از برنامه تحول گفت: مرحله سوم ن بپزشکان، اين جلسه هر دو هفته يکباربرای نظارت بر اجرای هرچه بهتر اين طرح برگزار گردد. معاون دارو و درمان دانشکده با اشاره به اي

تنی است: در مرحله اول طرح گف طرح تحول از حدود يکماه اخير به صورت آزمايشی در بيمارستان شهيد مدرس ساوه به اجرا درآمده است که در حال کاملتر کردن آن می باشيم.

های دولتی، حمايت از ماندگاری  رستانهای دولتی، برنامه ترويج زايمان طبيعي، ارتقای کيفيت هتلينگ در بيما تحول نظام سالمت، کاهش ميزان پرداختی بيماران بستری در بيمارستان

اظت مالی از بيماران های دولتی، برنامه حف هاي دولتی، ارتقای کيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستان

حوزه بهداشت بود، که اين  العالج، خاص و نيازمند، نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سالمت، اجرا شد. مرحله دوم طرح تحول نظام سالمت مربوط به طرح تحول در صعب

م اين طرح نيز اجرای سوهدف مهم شامل: ارتقاء شاخص های بهداشتی، بهبود کيفيت خدمت، رضايت مردم، کنترل هزينه ها و عدالت در سالمت را دنبال می کند و مرحله  5طرح 

 "می باشد که در حال اجرا می باشد. 39مفاد کتاب "ارزشهای نسبی سالمت جمهوری اسالمی ايران در سال 

  309/ تعداد نمايش:  ٣٣١٥١٩/ شماره خبر:  ٣١:١١ - ٣١٩١آبان  ٩جمعه 
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کاهش سهم پرداختی بیماران درخدمات سرپایی بیمارستانهای دانشکده 

 علوم پزشکی ساوه از امروز 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر عباسی معاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: در راستای 

اقدامات ابالغی برنامه تحول نظام سالمت، سهم پرداختی بیماران مراجعه کننده بابت خدمات سرپایی به مراکز درمانی دولتی دانشکده علوم  

 91درصد کاهش یافت. وی بیان کرد: تاکنون سهم فرانشیز خدمات سرپایی درمان دولتی 25به  39/8/22پزشکی ساوه از امروز یکشنبه 

درصد کاهش یافته  11درصد بوده که طبق دستورالعمل جدید این سهم پرداختی در خصوص خدماتی چون تصویربرداری و آزمایشگاه به 

است. مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: کاهش سهم پرداختی در بقیه خدمات سرپایی نظیر فیزیوتراپی، جراحی سرپایی و  

 درصد کاهش یافته است.  25سایر خدمات برای بیماران به 

  841/ تعداد نمایش:  225598/ شماره خبر:  18:55 - 2939آبان  22یکشنبه 
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ها، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه از  بمناسبت دهه ایمنی راه

  مصدومان سوانح، عیادت کرد

زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در عیادت از مصدومان   به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکترکوهپایه

ها و مسئولیت ما " برگزار شده بود افزود: نقش  ای در بیمارستان شهید مدرس ساوه که به مناسبت فرا رسیدن "دهه ایمنی راه سوانح جاده

ای بسیار حائز اهمیت است و باید به همان اندازه که در حوزه درمان و تجهیز مراکز درمانی  پیشگیری در کاهش سوانح و حوادث جاده

العموم حوزه سالمت  شود در حوزه پیشگیری نیز تالش کرد. وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان به عنوان مدعی اقداماتی انجام می

توجه به سالمت مردم را در اولویت دارد، تصریح کرد: آنچه برای مجموعه بهداشتی و درمانی کشور حائز اهمیت است درمان افرادی است 

توان با همکاری بین بخشی نقش  که سالمت آنان به مخاطره افتاده و در کنار آن تالش برای جلوگیری از مصدومیت و بیماری است که می

سازی جامعه و جلب افکار عمومی به موضوع ایمنی و  ای در این حوزه ایفا کرد. وی هدف از نامگذاری این دهه را حساس پیشگیرانه

تقویت همکاری مردم و دولت در موضوع کاهش حوادث ترافیکی و عوارض ناشی از آن دانست. دکتر محمد قربانلی رئیس مرکز فوریتهای 

های تدریجی است و به نوعی   ای به مثابه وقوع زلزله پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به دهه ایمنی راهها گفت: تلفات جاده

مان در حوادث  هزار نفر از هموطنان 11ها را شاهد هستیم. وی افزود:براساس آمارهای اعالم شده ساالنه بالغ بر  همواره زلزله بم در جاده

دهند و این نشان از آمار باالی حوادث ترافیکی است. ایشان اضهار داشت: بیشترین عامل تصادفات، عدم  ای جان خود را از دست می جاده

رسانی در  رعایت نکات ایمنی و فرهنگ پایین رانندگی در بین مردم است که الزم است متولیان امر نسبت به افزایش آگاهی مردم و اطالع

این خصوص تالش کنند. دکترقربانلی با اشاره به حجم تردد خودروها در محورهای مواصالتی شهرستان ساوه اظهار کرد: محورهای 

مواصالتی این شهرستان از پرترددترین محورهای مواصالتی کشور هستند و باید آمادگی الزم در داخل شهرستان ساوه همواره در خصوص 

ای شهرستان ساوه در سال جاری نیز گفت: در سال جاری هزار  ای حفظ شود. وی با بیان آمار سوانح و تلفات جاده مواجهه با حوادث جاده

اند که  مصدوم به بیمارستان اعزام شده 592های پزشکی انجام شده است که در نتیجه آن هزار و  مورد مأموریت توسط مرکز فوریت 941و 

 مورد آن منجر به فوت شده است. 44
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بمناسبت روز رادیولوژی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه از زحمات 

  پرسنل رادیولوژی تقدیر کرد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر کوهپایه زاده بهمراه مسئولین مربوطه بمناسبت روز جهانی رادیولوژی از 

زحمات رادیولوژیستان و پرتونگاران دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر کرد. ایشان پس از بازدید از بخش رادیولوژی بیمارستان شهید 

مدرس با اهداء گل این روز را به آنان تبریک گفت و از خدمات رادیولوژیستان و پرتونگاران که در تشخیص آالم بیماران خدمت رسانی  

 می کنند تشکر کرد. 
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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،درمان و آموزش 

  پزشکی تقدیر کرد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :بدنبال نمونه شدن بهداشتسرای مهمانشهر شهید ناصری ساوه از طرف واحد مراقبت 

های بین المللی مرکز مدیریت بیماری ها ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین بازدیدهای نمایندگان کمیساریای عالی 

پناهندگان از ژنو بهمراه نمایندگان اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت محترم کشور، دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت 

بیماریهای واگیر وزارت متبوع طی ارسال نامه ای از زحمات پرسنل زحمت کش این بهداشتسرا خانمها مونا ایزدی مسئول بهداشتسرا، 

فاطمه قاسمی، فاطمه طالئی، رقیه خرم ، سمانه افالکی، عاطفه محمدی،لیال سلطانی،آمنه روشنائی، و آقایان هادی اذانی،حیدر شفیعی 

پرند،مهدی فرخ ، کامبیز فیلی و کریم شهیدی که با یک خرد جمعی بهداشتسرا را اداره می نمایندقدردانی کردو توفیق خدمتگذاری به نظام 

 سالمت را برای این عزیزان از خداوند متعال خواستار شد. 
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فوکال پوینت دیابت شهرستان 

ساوه: عوارض بیماری مرموز 

  دیابت قابل پیشگیری است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : بمناسبت هفته 

ملی دیابت دکترمریم شریعتمداری مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی 

ساوه و فوکال پوینت دیابت شهرستان با اشاره به بیمار دیابت گفت: در 

بیماری دیابت میزان قند )گلوکز(خون بسیار بیشتر از حالت طبیعی می 

باشد.گلوکز نه تنها برای بدن مضر نمی باشد،بلکه در حقیقت مهم ترین 

ه ب بو اصلی ترین سوخت مورد نیاز بدن ما است.اما اگر میزان گلوکز در خون برای مدت طوالنی بیشتر از حد طبیعی باقی بماند احتمال بروز آسی

ن جنیبافت ها واندام های بدن وجود خواهد داشت.و خطر بروز عوراضی همانندسکته قلبی،سکته مغزی، نارسایی کلیوی، نابینایی ،بروز ناهنجاری در

م و زخم های مزمن در پا و.... به شدت افزایش می یابد. وی افزود : بروز این گونه عوارض در بیماری دیابت در صورت انجام مراقبت های الز

الل اخت،پیروی از دستورات پزشک و نگه داشتن میزان قند خون در حد طبیعی )یا نزدیک به آن (قابل پیشگیری می باشد.آنچه در بیماری دیابت دچار 

خت شده است تولید ماده ای به نام انسولین است. انسولین به اندام ها و بافت های بدن اجازه می دهد تا از گلوکز )قند(موجود درخون جهت سو

که در آن تقریبا" تولید انسولین کامال" مختل  2وساز استفاده نمایند بنابراین کمبود آن سبب باال رفتن میزان قند خون می گردد.برخالف دیابت نوع

تعادل میان میزان انسولین تولید شده و انسولین مورد نیاز برهم خورده است. این متخصص داخلی با اشاره به عوامل باال  1گردیده است،در دیابت نوع

اری بیمبردن نیاز بدن به انسولین گفت: مهم ترین عواملی که باعث افزایش نیاز بدن به انسولین میشود عبارتند از: چاقی و عدم تحرک. متاسفانه 

باعث بروز عالیم خاصی نمی شود.وبنابر این 111MG/DL-281دیابت، بیماری مرموز و آرامی می باشد ،بدین معنی که افزایش قند خون تا مقادیر 

ال ر حممکن است فرد مبتال به دیابت تا ماه ها و حتی سال ها از وجود بیماری خود مطلع نگردد. این در حالی است که دیابت به طور پیش رونده د

(نیز عالیم خفیفی نظیر افزایش حجم و دفعات دفع ادرار و 111MG/DL-281آسیب رساندن به بدن می باشد.حتی مقادیر بسیارباالی قند )باالتر از 

تشنگی ،پرخوری دارد که ممکن است اهمیتی با آن داده نشود.عالوه براین عالیم احساس ضعف یا دردهای موضعی خصوصا" در اندام تحتانی و 

فوقانی و طوالنی شدن ترمیم زخم ممکن است مشاهده شود. این متخصص داخلی در خصوص درمان دیابت اظهار کرد: درمان دیابت نیازمند کار 

گروهی بین پزشک و بیمار است.درمان این بیماری شامل انجام فعالیت های ورزشی مناسب، تغذیه مناسب و درمان دارویی که شامل قرص های 

از  9کمتر از HbAILپایین آورنده قندخون و انسولین می باشد. وی افزود: نکته مهم در کنترل دیابت این است که کنترل مناسب قندخون ونگه داشتن 

سال توصیه به  41ایجاد عوارض ناشی از دیابت جلوگیری می کند. ایشان با توصیه به پیشگیری از این بیماری در پایان گفت: در همه افراد باالی 

وزاد د نانجام آزمایشات قندخون می شود.کسانیکه فشارخون باال ،چربی خون باال، چاقی ،سابقه خانوادگی دیابت ،سابقه دیابت بارداری ،سابقه تولی

 کیلوگرم ،تخمدان پلی کیستیک دارند توصیه به چک قندخون در سنین پایین تر می شود.  4باالی 
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 برگزاری سمینار آشنایی با تازه های پیشگیری و درمان دیابت 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت هفته ملی دیابت سمینار آموزشی آشنایی با تازه های پیشگیری و درمان 

دیابت با حضور مسئولین ادارات شهرستان ساوه و رابطین مراکز بهداشتی درمانی و همچنین کارشناسان بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 

ساوه برگزار گردید.در این همایش دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده، دکتر مریم شریعتمداری فوکال پوینت دیابت دانشکده و دکتر 

آبان ماه هرساله بعنوان هفته  19الی  11جانگداز فوق تخصص بیماری های قلب و عروق در خصوص دیابت سخنرانی کردند. گفتنی است 

 ملی دیابت نامگذاری شده است . 
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  اولین دوز واکسن پنج گانه پنتاواالن به کودک ساوجی تزریق شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همزمان با رونمایی واکسن پنتاواالن در سراسر کشور در ساوه نیز طی مراسمی با  

اولین دوز واکسن 19/8/39حضور سرپرست و معاونین دانشکده علوم پزشکی ساوه واعضای گروه کاری سالمت شهرستان امروز سه شنبه 

پنتاواالن به کودک دو ماهه ساوجی تزریق شد و در برنامه ایمنسازی قرار گرفت. در این مراسم دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم 

پزشکی ساوه با اشاره به اهمیت این واکسن گفت: گامی دیگر از برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت با ورود واکسن پنج گانه در 

برنامه ایمنسازی کشور از امروز رقم خورد و با حمایت دولت و تالش وزارت بهداشت، ورود واکسن جدید پنج گانه در برنامه ایمن سازی 

کشور قرار گرفت. وی افزود: با تزریق این واکسن کودکان علیه پنج بیماری دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، هپاتیت ب و هموفیلوس انفلوانزا 

نوع ب مصون خواهند شد. دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده در خصوص تزریق این واکسن گفت: دستورالعملهای ابالغی ،واکسن پنج 

ماهگی در برنامه واکسیناسیون می شود. ایشان عنوان کرد:  9و  4، 1( وهپاتیت ب در سنین DTPگانه جایگزین واکسنهای فعلی ثالث )

 سالگی طبق برنامه سابق اجرا خواهد شد. 9ماهگی و  28واکسن هپاتیت ب بدو تولد و همچنین یادآور واکسن سه گانه در 
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درصددانش آموزان دختر مقاطع اول و دوم دبیرستان شهرستان های ساوه و  211

 قرار گرفتند.  Dزرندیه تحت پوشش برنامه مکمل یاری ویتامین 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ، مینا اسدی کارشناس و مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم 

که به عنوان ویتامین آفتاب شهرت دارد، یکی از ریزمغذی های مهم در حفظ و تداوم سالمت است. این  Dپزشکی ساوه گفت: ویتامین 

دقیقه از  21ویتامین در اثر عملکرد نور مستقیم خورشید در سطح پوست تولید می شود. قرار گرفتن بدن)صورت، دست ها، پاها(به مدت 

مورد نیاز بدن را تأمین می کند. وی گفت: با توجه به اهمیت این ویتامین و نقش  Dبار در هفته ویتامین 1-9عصر،  1صبح تا  21ساعت 

ضروری آن در حفظ تعادل کلسیم و فسفر بدن و کمک به جذب کلسیم و فسفر در روده ، طی بررسی های انجام شده در سال 

متأسفانه در اغلب نقاط کشور کمبود شدید این ویتامین وجود دارد. این کارشناس تغذیه در خصوص عوارض ناشی از کمبود این 2931

ویتامین در افراد گفت: کمبود این ویتامین در کودکان موجب نرمی استخوان)راشی تیسم( می گردد که اختالالتی در ساختمان استخوان 

هایی که وزن بدن را تحمل می کنند ایجاد می نماید. استخوان های نرم دچار راشی تیسم، در قبال فشارهای معمول تحمل نداشته و سبب 

ایجاد پای پرانتزی، کم شدن فضای بین زانو و افزایش فاصله استخوانها در قوزک پا می شود. قربانیان این بیماری کودکانی هستند در 

شهرهای صنعتی)دور از نور مستقیم خورشید(زندگی می کنند و یا مکمل ویتامینه توصیه شده در مراکز بهداشتی درمانی را مرتب استفاده  

در مدارس عنوان  Dنمی کنند. مینا اسدی یکی از مهمترین اقدامات جهت جلوگیری از اکمبود این ویتامین را انجام مکمل یاری ویتامین 

کرد. وی افزود در شهرستانهای ساوه و زرندیه نیز با حمایت سرپرست و معاون بهداشتی دانشکده این برنامه برای کل دانش آموزان 

در  Dمقاطع اول و دوم متوسطه در سالتحصیلی جدید آغاز شده است.در این برنامه به ازای هر دانش آموز یک کپسول مگادوز ویتامین 

ماه داده می شود و دانش آموز باید آن را در کالس با حضور معلم مصرف نماید. این کارشناس تغذیه گفت : طبق   3ماه طی 

سالگی به  1روزگی تا  5تا  9وزارت بهداشت مصرف این ویتامین از  Dدستورالعمل کشوری کارگروه مشورتی کنترل کمبود ویتامین 

 21سالگی تا  1میزان یک سی سی قطره آ+د است که بطور رایگان در مراکز بهداشتی درمانی کشور به مردم ارائه می شود. از سن 

سال به باال ماهی  91سالگی ماهی یک کپسول مگادوز و از  91تا  21مصرف شود. از  Dسالگی هر دو ماه یک کپسول مگادوز ویتامین 

درصد دانش آموزان دختر مقاطع اول و دوم دبیرستان  211دو عدد از این کپسول مگادوز باید استفاده شود. گفتنی است در حال حاضر 

 قرار گرفته اند.  Dنفر در شهرستانهای ساوه و زرندیه تحت پوشش برنامه مکمل یاری ویتامین  22552به تعداد 

  399/ تعداد نمایش:  229515/ شماره خبر:  29:11 - 2939آبان  18چهارشنبه 
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  سمینار دو روزه فوریتهای مامایی در ساوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه رقیه خرم 

رئیس گروه سالمت خانواده معاونت بهداشتی از برگزاری 

سمینار دو روزه فوریتهای مامایی در راستای کاهش مرگ و میر 

آبانماه خبر داد. ایشان در خصوص  18و  19مادران در تاریخ 

اهداف برگزاری این سمینار گفت: هدف از اجرای این سمینار 

دوروزه افزایش آگاهی پرسنل ارائه دهنده خدمت سالمت 

مادران در خصوص مدیریت ودرمان صحیح و به موقع اورژانس 

های مامایی بود که منجر به افزایش و ارتقاء سطح سالمت 

مادران می شود و از مرگ و میر مادران و ناخوشی های آنان در 

طی بارداری و زایمان پیشگیری خواهد کرد. وی گفت: در این 

سمینار پزشکان،ماماها ،پرستاران ،کارشناسان بهداشتی و متخصصین زنان و زایمان شاغل در بخش دولتی وخصوصی حضور داشتند که 

در خصوص مباحثی چون خونریزی های دوران بارداری و پس از زایمان ،اختالالت فشار خون در بارداری ،بیماریهای قلبی در بارداری 

و زایمان ، ترومبو آمبولی ، تب و عفونتهای پس از زایمان و مراقبتهای مراحل زایمان و پس از زایمان تا ترخیص توسط متخصصین 

 شهرستان از جمله زنان و زایمان، قلب و عروق و داخلی ارائه گردید.

 2215/ تعداد نمایش:  229513/ شماره خبر:  24:18 - 2939آبان  18چهارشنبه 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  



 

118 

  چهارمین جلسه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.

با حضور دکتر امین لو مشاور محترم وزیر  73دومین جلسه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :

شورای اسالمی و عضو های امنای وزارت بهداشت ، مهندس مقیمی استاندار محترم استان مرکزی ،دکتر میرگلو بیات نماینده محترم مجلس  بهداشت و دبیر مجامع و هیئت

ت امنای دانشکده و هیئکمیسیون بهداشت و درمان ،دکتر کوهپایه زاده سرپرست محترم دانشکده ،دکتر سلطانی عربشاهی، آقا ی امینیان،آقای عسگریان و سایر اعضای 

های امنای  دکتر امین لو مشاور محترم وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیئت.آبان ماه درساوه برگزار گردید 27کارشناسان ستادی حوزه وزارت بهداشت درروز چهارشنبه 

: در طول انقالب هیچ دولتی تا به این اندازه به مقوله سالمت توجه نکرده و وزارت بهداشت و رئیس هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای این جلسه گفت

وم پزشکی ساوه عل شخص رئیس جمهور از ابتدای تشکیل دولت ارتقای سطح سالمت کشور را مهمترین دغدغه خود بیان کرد.وی با توجه به تازه تأسیس بودن دانشکده

دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی .مسائل و مشکالت آن را نسبت به دانشگاههای دیگر متفاوت دانست و اعضا را به دقت الزم در بررسی امور ملزم کرد

در ابتدای جلسه ضمن تسلیت ایام و تقدیر از حضور میهمانان و اعضای محترم هیئت امنای دانشکده عنوان داشت: از زمان شروع  ساوه و دبیر جلسه هیئت امنای دانشکده

یت نمایند. در این مدت از هدااستقالل دانشکده تا کنون در حال انجام زیرساختهای درست بوده ایم تا در آینده مدیران دیگر هم بتوانند دانشکده را به گونه ای مناسب 

انسانی دچار هستیم و  روینظرات ارزشمند هیئت امنا در افزایش بهره وری که اولین هدف سازمانی دانشکده بود بکار گرفته شد است. ایشان افزود : به کمبود شدید نی

و خدمت دهی مان را نیرنیازمند همکاری بیشتر مسئولین و هدایت هیئت امنای محترم هستیم.این کمبود نیروها در پست های حاکمیتی می باشد و ممکن است این کمبود 

گذاشته و مورد حمایت ب ندچار اختالل کند علی رغم اینکه دانشگاه علوم پزشکی اراک در مدت یکسال گذشته، این دانشکده را از هرکمکی که در توان بوده است بی نصی

در این جلسه ضمن تشکر از حضور مسئولین محترم با اشاره به مشکالت  دکتر میرگلوبیات نماینده مردم شهرهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمیقرار داده است.

ساوه ، هنوز  به دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار داشت: جدا شدن دانشکده علوم پزشکی ساوه از دانشگاه علوم پزشکی اراک علی رغم کمکهای خوب این دانشگاه

حال فعالیت می باشند  در معضالت و مشکالت زیادی داریم. وی افزود : تمام پرسنل دانشکده و در راس آن دکتر کوهپایه زاده سرپرست محترم دانشکده بطور شبانه روزی

ظ کنند.ایشان با اشاره به حف علیرغم اینکه تا کنون نیرویی هم به مجموعه اضافه نشده است و کارها چندین برابر شده است ، با چنگ و دندان تالش می کنند تا شرایط را

کیلومتری  134و در فاصله  انداهمیت موقعیت جغرافیایی ساوه و زرندیه گفت: در مقایسه با شهرهای دیگر علیرغم اینکه این دو شهرستان در بین چندین استان قرار گرفته 

 تهران قراردارند، بزرگترین شهر صنعتی کشور را در خود دارد و پتانسیلهای زیادی که دارند در حق این شهرستانها شاید اجحاف شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور که نمی توانیم توقع زیادی از دولت و وزارتخانه داشته باشیم بهر حال تفکیک  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد:

ر با تالش پرسنل عزیز به نتیجه امودانشکده کار بسیار سختی بوده و تمام امید ما این است که با کمک وزارتخانه بتوانیم حداقل ها را در این دانشکده تأمین کنیم تا بقیه 

 مطلوب برسد.

اولین درخواست ما این است که چارت  این عضو هیئت امناء دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به حمایت از سرمایه اصلی دانشکده یعنی نیروی انسانی آن افزود:

تاری و مامایی بطور مستقل زیر پرستشکیالتی دانشکده از ابتدا بطور مناسب تصویب شود تا منابع انسانی مورد نیازآن را تأمین نمائیم و دوم اینکه چارت تشکیالتی دانشکده 

ایت با تصویب مصوبات نه نظر دانشکده علوم پزشکی ساوه حفظ شود .در ادامه این جلسه استاندار و سایر اعضا محترم دیدگاهها و پیشنهادات خود را بیان کردند و در

  2103/ تعداد نمايش:  ٣٣١١١١/ شماره خبر:  ١١:١٢ - ٣١٩١آبان  ١٩پنج شنبه مورد نظر جلسه به پایان رسید. 
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  از خیرین سالمت شهرستان زرندیه تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان زرندیه از آقایان اقبالیون و دکتر مرتضوی 

از خیرین سالمت شهرستان زرندیه با حضور مسئولین شهرستان و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تقدیر شد. دکتر کوهپایه زاده 

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: کار و تالش در عرصه های خیریه موهبتی است که خداوند به برخی بندگان عطاء می 

فرماید. ایشان در خصوص برخی اقدامات این دو نیکوکار در بخش سالمت افزود: آقای دکتر مرتضوی ساخت مرکز بهداشتی درمانی 

متر مربع  511مأمونیه را از سال گذشته در زمین سابق آن به انجام رساندند. وی گفت این مرکز بهداشتی درمانی که در زمینی به وسعت 

میلیون تومان هزینه در بر داشته است که تماما توسط این خیر محترم اهداء گردیده است .سر پرست  911احداث گردیده است بالغ بر 

دانشکده از افتتاح این مرکز بهداشتی درمانی در نیمه اول دی ماه سالجاری خبر داد. ایشان در خصوص اقدام خیریه حاج آقا اقبالیون 

 سی یو و آی سی یو بیمارستان آسیابک زرندیه همت گماردند.  گفت: این نیکوکار در تکمیل و ساخت بخش دیالیز و سی

  831/ تعداد نمایش:  229421/ شماره خبر:  12:19 - 2939آذر  29پنج شنبه 
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  پیام سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه بمناسبت روز دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه بمناسبت گرامیداشت  

روز دانشجو ، در پیامی این روز را به داشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه و همه دانشجویان کشور تبریک گفت. متن پیام بدین شزح 

می باشد: دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه با عرض سالم و ارادت فرا رسیدن شانزدهم آذر، روز 

آذز برای همه ما یادآور تجلیل از آرمانهای انقالب اسالمی،  29دانشجو را به شما آینده سازان ایران اسالمی عزیزمان تبریک می گویم. 

مبارزه با استکبار و روز عدالتخواهی، روز آزادی بیان و اندیشه سالم است.شما دانشجویان که به فرمایش مقام معظم رهبری "فرزندان 

مائید، فرزندان جامعه و فرزند کشورید و برگزیده ملتید"، با علم آموزی و کسب فضائل اخالقی ، شور و نشاط در محیط علم و دانش 

،توسعه رو به رشد این کشور را فزونی می بخشید و این کشور را از آسیب و هجمه های سخت و نرم دشمنان این مرز و بوم حفظ 

خواهید کرد.ماخدمت کردن در کنار شما و برای شما را افتخار خود می دانیم و دوست داریم از اندیشه های ناب شما در این دانشکده  

 بهره مند شویم و با تبریک مجدد این روز به شما و همه داشجویان کشور موفقیت و سربلندی شما را از خدای متعال خواستارم. 

  314/ تعداد نمایش:  229411/ شماره خبر:  11:18 - 2939آذر  24جمعه 
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 مراسم تجلیل روز دانشجو در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. 

آذر روزی است که به یاد سه دانشجو ی دانشکده فنی دانشگاه تهران که  29به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : 

هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با  

شود. در این مراسم که با تالش معاون دانشجویی فرهنگی  در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می 2991آذر  29بریتانیا، در تاریخ 

دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید سرپرست و مسئولین دانشکده ، رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاع علوم پزشکی 

اراک و سایر مسئولین شهرستانی حضور یافتند. در پایان این مراسم به کلیه دانشجویان دانشکده هدایایی اهداء گردید. همچنین به  

تیم دانشجویان دانشکده برگزیده شدند جوایز نفیس همراه با کاپ ورزشی اهداء  9برندگان تیم فوتسال جام تحول سالمت که در بین 

 گردید.

  814/ تعداد نمایش:  229492/ شماره خبر:  22:21 - 2939آذر  25شنبه 
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  با حضور قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : بمناسبت گرامیداشت هفته پژوهش از محققین دانشکده علوم پزشکی ساوه باا حضاور                         

دکتر آخوندزاده قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده و مسئولین              

ا دانشکده ، تقدیر شد. در این نشست صمیمی دکتر کوهپایه زاده با بیان اهمیت مسئله پژوهش گفت: اعتبار دانشکده و پیشرفت آن به اندیشه ما           

ام نسبت به آموزش و پژوهش است. وی اظهار داشت: ما باید دانشجویانی را تربیت کنیم بتوانند در انجام تحقیقات توانمند باشند و پژوهش انج                     

کاه  دهند تا بتوانند در آینده از طریق این پژوهشها مشکالت فعلی منطقه ما را مرتفع نمایند. سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیاان ایانا                  

وظیفه همه مسئولین دانشکده اهمیت دادن به پژوهش و حمایت از محققین دانشکده است اظهار داشت: باید همه دانشجویاان و اسااتایاد و                              

کارمندان مقید به انجام تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف سالمت باشند که رشد و توسعه دانشکده بمراتب از این طریق بهاتار صاورت                            

خواهد گرفت. قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم گفت: به نظر باناده آماوزش باا                 

پژوهش با هم آمیخته اند و آموزش و پژوهش یکی است. وی گفت: برخی ها فکر می کنند تحقیق مخصوص دانشجو و یا اساتااد اسات در                      

د: فازو صورتی که همه افراد جامعه و یا سازمان از کارمندان ، اساتید و دانشجویان باید به تحقیق اهمیت دهند و پژوهش کنند. دکتر آخوندزاده ا            

و برای یک دانشجو تحقیق می تواند فرصتهای بهتر و جذابتری برای آینده تحصیلی و کاری او ایجاد نماید. استادی که تحقیق می کند اطالعات                          

دانش علمی او به روز می شود. وی با بیان این نکته که دانشکده علوم پزشکی ساوه دارای پتانسیل خوبی برای انجام تحقیاقت عالامای اسات                               

افزود: دانشکده علوم پزشکی ساوه دارای دو ظرفیت مهم برای انجام تحقیقات است اول اینکه این دانشکده دارای دو دانشکاده پارساتااری و          

درصد تحقیقات در این حوزه میتواند صورت بگیرد و دوم اینکه بزرگترین شهر صنعتی کشاور در      44مامایی و بهداشت است که به اعتقاد بنده         

نفر محقق و پژوهشگار ساال      7این شهرستان قرار دارد که پتانسیل خوبی برای تحقیقات و پژوهش است. گفتنی است در پایان مراسم از تعداد          

دانشکده علوم پزشکی ساوه با حضور قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و سایر مسئولین دانشکده با اهداء لوح تاقادیار و              73

 کارت هدیه تقدیر شد. 

 1126/ تعداد نمایش:  117433/ شماره خبر:  14:16 - 1373دی  4ج شنبه 
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  کارگاه مقاله نویسی پیشرفته در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : بمناسبت هفته بزرگداشت پژوهش با حضور دکتر آخوند زاده قائم مقام معاون تحقیقات                       

و فناوری وزارت بهداشت کارگاه مقاله نویس پیشرفته ویژه اعضای هیئت علمی و شورای پژوهش دانشکده برگزار گردیاد. وی پاژوهاش و                       

 تحقیق را عضو جدایی ناپذیر آموزش دانست و عنوان کرد : با انجام تحقیق و پژوهش عالوه بر اینکه علم استاد به روز می شود اعتبار عالامای                              

 در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.  4/14/73دانشکده نیز افزایش می یابد. گفتنی است این کارگاه یک روزه در مورخ پنجشنبه 

 773/ تعداد نمایش:  117467/ شماره خبر:  15:41 - 1373دی  4پنج شنبه 
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سخنرانی سرپرست دانشکده 

علوم پزشکی ساوه پیش از خطبه 

 های نماز جمعه شهر زاویه 

و چندماهی که از استقالل دانشکده مای   سالبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :دکتر کوهپایه زاده در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر زاویه گفت: در مدت یک          

اینکه تولیت بهداشت و درمان شهرستانهاای  به گذرد همواره تالش کردیم تا در این مدت شرایط بهتری را برای سالمت مردم در شهرستانهای ساوه و زرندیه بوجود آوریم. وی گفت: با توجه                 

وجود می توان گفت شهرستان زرنادیاه و     ت مساوه و زرندیه تا سال گذشته زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره می شدو تالشهای زیادی هم برای آن شده است ولی با توجه به مشکال                   

ه لحاظ بهداشت و درمان بوده اند. سرپرسات   ی بشهرهای آن از جمله مأمونیه،زاویه، پرندک خشکرود و رازقان که در نقاط دورتر استان واقع شده بودند جزء محرومترین قسمتهای استان مرکز        

وضعیت بهداشت و درمان این شهرساتاان    قاءدانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: از زمان استقالل دانشکده علوم پزشکی ساوه کلیه مسئولین این دو شهرستان بیشترین تمرکز خود را جهت ارت                     

دم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی گفت: با  مر گذاشته اند تا بتوانند آن را به حد متوسط شهرهای دیگر استان از نظر سالمت برسانند. دکتر کوهپایه زاده با قدردانی از زحمات نماینده                

ابالغی از سوی مقام معظم رهاباری و          متتالشهای فراوانی که دکتر میرگلوبیات نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس جهت استقالل این دانشکده متحمل شدند و همچنین سیاستهای سال                     

زه های بهداشت و درمان ما شااهاد     حو اهمیت دادن دولت یازدهم به مبحث سالمت و تالش وقفه ناپذیر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجرای برنامه تحول نظام سالمت در                 

دکتر کوهپایه زاده افزود: با اجارای ایان      د.  پیشرفتهای متعددی در بخشهای مختلف سالمت در کشور و از جمله شهر زاویه هستیم که این تالشها در حال پیگیری است تا به نقطه مطلوب برس           

درصد کل هزینه کاهش یافت.  14تا  5درصد از قیمتهای دارویی در کشور کاهش یافت، هزینه های کل پرداختی از جیب بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی به پرداخت  42طرح نزدیک به  

حضور نداشت به طور کامل و ماریا        صی ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص در بیمارستانهای دولتی افزایش یافت . ایشان در ادامه افزود: در سال گذشته در بیمارستان آسیابک متخص                    

ه بیمار پذیرش داشت که شاید شبیه یک درمانگاهی بیش نبود ولی در حا حاضر این بیمارستان با اعتمادی که مردم به آن پیدا کرده اناد روزانا     64ساعت حدود  24بستری نداشت و یا در کل       

بیمار در بخش بستری که این تعداد جدای از بخش سی سی یو و دیالیز بیمارستان آسیابک است. در حال حاضر از زمان استقالل   15بیمار در بخش سرپایی پذیرش دارد و بالغ بر           244بالغ بر   

ان آسیابک در حال حاضر فاعاال   رستاین دانشکده و اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان آسیابک دو نفر پزشک متخصص قلب به طور مرتب حضور دارند . بخش سی سی یوی بیما         

زنان و ص تخت فعال و همچنین با یک تخت دیگر که اضافه خواهد شد در حال فعالیت به بیماران دیالیزی این شهرستان می باشد. وی گفت: دو پزشک متخص 4شده است. بخش دیالیز آن با 

ائه می گردد. ایشان افزود: در حال حاضر در ار زایمان در این بیمارستان به طور تمام وقت با چند متخصص زنان دیگر که بطور کمکی حضور می یابند خدمات زنان و زایمان به مردم شهرستان

 3بازسازی آن هستیم که تا کنون بالغ بار     ر وهیچکدام از تخصصهای جراحی، داخلی ، اطفال و زنان و زایمان و در بخشهای آن مشکلی در بیمارستان آسیابک نداریم و در حال تجهیز و تعمی                     

نمایند. سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه باا      افتمیلیاردریال بابت آن هزینه شده است تا شکل واقعی بیمارستان را به خود بگیرد و مردم خوبمان بتوانند با اعتماد کامل از آن خدمات دری                  

حضور و ماندگاری پزشکان در ایان طارح      نکهاشاره به آغاز طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت افزود : گامهای بزرگی در این حوزه بااجرای این طرح برداشته شده است . ازجمله ای                

ی رفاه حال مردم این شهر با دو پزشک به ارائاه    براحمایت شده است . بعنوان مثال طبق قانون مرکز بهداشتی درمانی زاویه که با یک پزشک باید ارائه خدمات کند با پیگیریهایی که بعمل آمد            

 5بهورز برای شهرستانهای ساوه و زرندیه جذب شده است که تاعاداد        17خدمات می پردازند. با اجرای این طرح از جذب ماما و بهورز حمایت شده است بطوری که در حال حاضر تعداد                

زاویه سعی شد تجهیزات آزمایشگاهای و     انیبهورز آن مربوط به خانه های بهداشت شهرستان زرندیه است که مراحل آموزش را در حال گذراندن می باشند. وی افزود: در مرکز بهداشتی درم           

شهرستان بتوانند آزمایشات تکمیلی خود را در  ایندارویی ارتقاء یابند .جهت آزمایشگاه مرکزی مأمونیه دستگاهی به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال خریداری شده است تا مردم عزیز                 

ه تجهیز داروخانه خوب مرکز بهداشتی درماانای     ه بهمان شهر خود انجام دهند و آزمایشات شما نیز برای دریافت نتیجه به آنجا ارسال شود و برای شما رفاه بیشتری بوجود آید. ایشان با توج                    

قلم رسیده است. دکتر کوهپایه زاده در پاایاان       354قلم دارویی در این داروخانه موجود بود که با تالشی که بعمل آمد در حال حاضر این تعداد دارو به  254زاویه گفت: در سال گذشته تعداد  

م شهرهای ساوه و زرندیه این هدف را دنبال مردسخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر زاویه گفت: همه مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه و بویژه تالشهای دکتر میرگلوبیات نماینده   

ه می تواند شتاب پیشرفت در حل مشکاالت  حوزمی کند که مردم منطقه بتوانند مسائل سالمت خود را در همین منطقه و شهرستان حل نمایند و عالوه بر این کمکهای ارزشمند خیرین در این  

 بهداشت و درمان منطقه را افزایش دهد. 

 1215/ تعداد نمایش:  117447/ شماره خبر:  17:44 - 1373دی  5جمعه 
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هشدار معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر/روند ابتال به ایدز در کشور 

  از طریق رفتارهای پرخطر جنسی در حال افزایش است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : سمینار ایدز با حضور ماعااون مارکاز مادیاریات بایامااریاهاای واگایار وزارت                               

بهداشت،کارشناسان، مسئولین و عموم جامعه به تال معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در سالن همایش سلمان ساوجی این شهرستان                     

برگزار گردید. دکتر محمود نبوی در این سمینار با اعالم آخرین آمار ایدز در کشور گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین آماار جاماع آوری          

درصد آنان را مردان و مابقی را زنان تشکیل مای دهاناد. وی            77نفر مبتال به ویروس ایدز در کشور شناسایی شده اندکه حدود  27644شده  

درصد از طریق تزریق با وساایال مشاتارک در            54تا کنون در کشور به ثبت رسیده است حدود  1365افزود : در بین کل مواردی که از سال      

درصد رسیده است. ایشان با اشاره به افزایش ابتال به بیماری ایدز از طریق رفتارهای پر خطر        45مصرف کنندگان مواد بود که در حال حاضر به          

درصد در حال حاضر تغییر یافته است که نشانه هشدار این روش ابتال به بایامااری ایادز                    36درصد در گذشته به     13جنسی گفت: این آمار از       

ساال کاه        44الی  15است. معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت پایبندی به اخالقیات و انجام آموزشهای الزم به افراد سنین  

 دارای بیشترین سن فعالیت جنسی هستند و با توجه به افزایش سن ازدواج در کشور که یک عامل خطر می باشد را توصیه کرد.  

 746/ تعداد نمایش:  117654/ شماره خبر:  14:53 - 1373دی  5یکشنبه 
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نقطه کشور  13رئیس کمیته ایدز/مراکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر در 

  خدمات کاهش آسیب می دهند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر فالحی کارشناس مسئول دفتر مبارزه با بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، درمان و                        

آموزش پزشکی در حاشیه سمینار ایدز در دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: یکی از خدماتی که برای خانمهای معتاد بعنوان زنان آسیب پاذیار                      

در کشور انجام می گیرد خدمات مشاوره کاهش آسیب است. وی گفت: این زنان می توانند خدمات کاهش آسیب از قبیال سارناگ، ساوزن،                            

واد ن ما   کاندوم ، بررسی آنان از نظر بیماری های واگیردار مانند ایدز،بیماریهای آمیزشی و همچنین درمان نگهدارنده با متادون به عنوان جایگزیا  

نقطه کشور وجود دارند و زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور فعالایات مای       27مخدر را از مراکز مشاوره زنان آسیب پذیر که در        

پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری در سطح کشاور       244کنند را دریافت نمایند. دکتر فالحی افزود: عالوه بر این مراکز کاهش آسیب زنان، بالغ بر                   

مایاناد و     ه نداریم که این مراکز با هدف کنترل بیماری ایدز، اعتیاد و بیماریهای آمیزشی راه اندازی شده اند و این افراد می توانند به آنجا مراجع               

خدمات الزم را دریافت کنند. شایان ذکر است در شهرستان ساوه با پیگیریهایی که بعمل آمده ه در حال حاضر هنوز مرکز مشاوره ویاژه زناان                            

آسیب پذیر تاسیس نشده است و پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری نیز بصورت دو روز در هفته در روزهای یکشنبه و چهارشاناباه در مارکاز                               

 بهداشتی درمانی شهید مصطفی خمینی خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. 

  762/ تعداد نمایش:  117655/ شماره خبر:  15:25 - 1373دی  5یکشنبه 
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معاون بهداشتی دانشکده/ اهداء سبد غذایی به مادران باردار نیازمند 

  تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه توسط بنیاد علوی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: معاون بهداشتی دانشکده در خصوص حمایت از مادران باردار نیازمند شهرستانهای ساوه                     

 45و زرندیه عنوان کرد: با توجه به شاخصهایی که برای مادران باردار نیازمند در نظر گرفته شده از جمله وزن قبل از باارداری کاماتار از                                    

، چند قلویی و وزن گیری ناکافی در طول بارداری و درخواستی که از موساساه          11، هموگلوبین کمتر از     17/5کیلوگرم،نمایه توده بدنی کمتر از      

سبد کمک غذایی بین زنان باردار نیازمند این دو شهرستان موافقت کرد. وی گافات: ایان         174خیریه بنیاد علوی بعمل آمد ، این مرکز با اهداء  

قاالاب    2کیلو لوبیا چیتی،  2گرم ماکارونی، یک کیلو نخود،  1444کیلو برنج، 14سبد غذایی هر دو ماه یکبار توزیع خواهد شد که اقالمی شامل  

کایالاو     5گرم حلوا ارده،  744کیلوگرم روغن مایع، 2.434کیلو خرما،  2کیلو عدس، یک کیلو بلغور جو،  2عدد تن ماهی، 4پنیر، یک کیلو سویا، 

مرغ منجمد، یک کیلوگرم عسل می باشد. معاون بهداشتی دانشکده با اظهار مراتب قدردانی از این موسسه خیریه گفت: اینجانب از تاالاشاهاا                             

 خداپسندانه و خدمات ارزنده کلیه اعضای موسسه بنیاد علوم سپاسگزاری می نمایم و موفقیت آنان را از خدای متعال خواستارم.  

 752/ تعداد نمایش:  117555/ شماره خبر:  13:17 - 1373دی  7سه شنبه 
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مصرف بیش از اندازه نمک عامل بروز فشار خون باال و بیماریهای قلبی و 

  عروقی است

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در هفته بسیج اطالع رسانی کاهش مصارف           

 6برابر استاندارد جهانی نمک مصرف می شود بطوریکه میزان مصرف یکساله آن در کشور حدود  2نمک گفت: در حال حاضر در کشوربیش از        

کیلوگرم می باشد. وی مقدار نمک مورد نیاز روزانه هر فرد را سه الی پنج گرم یاا نصاف قااشاق            3کیلوگرم بوده است و این میزان در جهان  

گرم در روز است که دو تا سه برابر اساتاانادارد     15تا  14مرباخوری اعالم کرد و عنوان داشت : هم اکنون میزان مصرف نمک هر ایرانی حدود                 

جهانی است. دکترنظری، با اشاره به علل بیماریهای قلبی عروقی اظهار داشت: مصرف دخانیات، عدم تحرک جسماانای و ورزش ، تاغاذیاه               

نامناسب و همچنین مصرف زیاد نمک از مهمترین علل افزایش فشارخون و بیماریهای قلبی و عروقی و سکته است. ایشان همچنیان در اداماه                   

گفت: مصرف زیاد نمک سبب کاهش تراکم استخوانی و پوکی استخوان و سرطان معده می شود. وی با بیان اینکه بسیج ملی کاهش ناماک در                         

بهمن ماه امسال ادامه دارد، افزود: فرهنگسازی و اصالح الگوی مصرف مردم هدف اجرای بسیج ملی نماک             14کشور از ششم دی ماه آغاز و تا         

است. گفتنی است معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه به مناسبت هفته بسیج ملی کاهش مصرف نمک از اجرای برنامه های آموزشی باا   

موضوع کاهش مصرف نمک در کلیه مهدکودکها، مدارس ، دانشگاهها و کارخانجات ، بازدید از نانوایی های شهرستان، اندازه گیری فشاارخاون                   

سال در کلیه مراکز و پایگاههای بهداشتی درمانی بطور رایگان و اجرای برنامه " یک روز بدون نمک" در مدارس شهرستان خبار    34افراد باالی  

 داد. 
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حجت االسالم شریفی دوست/ امر به معروف و نهی از منکر باید دلسوزانه 

 ،با محبت و خالص برای خدا باشد. 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : اولین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده علوم پزشاکای سااوه باا                               

حضور سرپرست دانشکده و سایر اعضاء و همچنین با حضور رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکای اراک در        

 یاناد  ساوه برگزار شد. دکتر کوهپایه زاده در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: باید سعی شود تا در فارآ             

سازماندهی و تشکیالتی کردن این شورا در دانشکده طوری عمل شود که افراد بتواند در جهت احیای این فریضه الهی قدم موثری نسابات باه                            

گذشته بر دارند. وی افزود: با مدیریتی که در این شورا بعمل خواهد آمد برخی مشکالت که ممکن است از ناآگاهیها بوجود آمده باشد حال و                              

فصل شود. سرپرست دانشکده در ادامه گفت: برای انجام امر به معروف و نهی از منکر باید از تجارب افراد صاحب انادیشاه در ایان حاوزه                              

 استفاده کرد و در امر و نهی باید از واکنشهای تند و هیجانی پرهیز کرد. دکتر محمد قربانلی سرپرست معاون دانشجویی فرهنگی دانشاکاده در        

این نشست گفت: ضرورت ایجاد این شورا از اهمیت مسئله امر به معروف و نهی از منکر نشأت می گیرد به طوری که جزئی از واجبات دیانای           

 ناهاا  بشمار می آید. وی افزود: درست است که افرادی در سازمانها این نقش را در قالب شورا بر عهده دارند ولی امر به معروف و نهی از منکر ت        

وظیفه فرد خاص نیست بلکه یک وظیفه همگانی است. حجت االسالم شریفی دوست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این نشست با                       

ه اشاره به قیام امام حسین )ع( اضهار داشت: ضرورت امر به معروف و نهی از منکر تا جایی است که امام حسین )ع( هدف از قیام خود را اقااما            

کردن امر به معروف و نهی از منکر معرفی می کند. وی افزود: حضرت علی )ع( در جایی میفرمایند اگر این فریضه الهی ترک شود اشارار بار                             

ن دیا  شما مسلط می شوند. وی تغییر بینش را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را که در بعضی موارد افراد نا آگاه می گویند مثال موسی به               

خود عیسی به دین خود، دیگر فایده ای ندارد، هر کس را در قبر خودش میگذارند و ... را ضروری دانست. ایشان قدم بعادی را در امار باه               

معروف و نهی از منکر را تذکر لسانی دانست و گفت: این تذکر لسانی برای همه افراد یک وظیفه همگانی است. حجت االسالم شریفی دوسات                

ماا  در باب تذکر لسانی بیان داشت: این تذکر باید دلسوزانه، با محبت و خالص برای خدا باشد. باید در این کار رنجش ایجاد نشود تا فرد باه                                 

اعتماد کند و در اینصورت است که پذیرش حرف ما چند برابر می شود. وی در خصوص برخورد قانونی با افراد اصالح ناپذیر گفت: باعاد از                              

همه رفتارهای دلسوزانه و محبت آمیز در صورتیکه فرد در سازمان اصالح نپذیرفت آخرین مرحله برخوردهایی است که بصورت قااناونای در                         

 اختیار داریم. گفتنی است در پایان این نشست حجت االسالم شریفی دوست به سواالت اعضاء شورای امر به معروف و نهی از منکر پاسخ داد. 
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مراسم جشن میالد پیامبر اعظم)ص( و امام صادق)ع( در دانشکده علوم 

  پزشکی ساوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : مراسم جشن میالد پیامبر اعظم)ص( و امام صادق)ع( با حضور مسائاولایان شاهار و               

 داوطلبین سالمت و پرسنل در دانشکده علوم پزشکی ساوه با تالش معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد. دکتر کوهپایه زاده در این مراسم باا                        

تبریک ایام گفت: یکی از درسهایی که از مکتب رسول گرامی اسالم باید در وجود ما تثبیت شود اصول اخالقی است. وی گفت: باید همه ما باه             

حسن خلق در محل کار و زندگی پایبند باشیم.رعایت اخالق در کار این است که با تالشمان سعی شود تا فرصتهایی که هم اکنون تحت برناماه                           

ت الما تحول نظام سالمت در کشور به اجرا درآمده است ادامه یابد.باید نسبت انجام امور مردم و احترام به آنان تالش کنیم و نسبت به ارتقاء سا        

ی سوزبا همکاریهای سایر سازمانها تالش نمائیم. دکتر علی طبیبی کارشناس واستاد الهیات در این مراسم گفت: پیامبر اعظم )ص( برای انسانهادل                     

 عاشق و مهربان ولی اندوهمند و نگران بود. وی افزود: قرآن در آیات متعددی پیامبر را دلسوز و مهرورز معرفی کرده است و وجود او را هام            

سنخ سایرین عنوان داشته است. ایشان در ادامه گفت: این دلسوزی پیامبر)ص( در حدی بود که حضرت خودش را به خاطر هدایت جامعاه باه         

ر سختی می انداخت. وی افزود: اما مردم قدر پیامبر را نمی دانستند و به خودشان ظلم کردند. ایشان گفت: قرآن در آیات دیگری می فرماایاد د     

اه نشاگا  عوض این نافرمانی ها پیامبر الهی برای آنان از خداوند طلب استغفار می کرد و این دلسوزی و مهروزی پیامبر را می رساند. این استاد دا              

غ اباال علت اندوهمند بودن پیامبر را با توجه به آیات قرآن عمل نکردن مردم به قرآن دانست . وی افزود در واقع پیامبر به مردم این موضوع را                 

 می کند که ای مومنین که رنج شما رنج من است پیامم به شما این است که به قرآن عمل نمائید تا در دنیا و آخرت رستگار شوید. شایاان ذکار                        

 است ادامه این مراسم با مداحی و پذیرایی از شرکت کنندگان به پایان رسید. 
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  یک مرکز بهداشتی درمانی در زرندیه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همزمان با میالد نبی مکرم اسالم)ص( و امام جعفر صادق )ع( و هفته وحادت ،مارکاز                         

بهداشتی درمانی شهر مأمونیه با حضور سرپرست و مسئولین دانشکده، نماینده مردم شهرهای ساوه و زرندیه در مجلس، فارماانادار و ساایار             

مسئولین شهرستانی و خیرین سالمت افتتاح گردید. دکتر کوهپایه زاده در اینخصوص گفت:این مرکز بهداشتی درمانی که در زمینی به وساعات                          

میلیون تومان هزینه در بر داشته است که تماما توسط خیر محترم دکتر سید مرتضی مارتضاوی      644متر مربع احداث گردیده است بالغ بر       544

اهداء گردیده است .وی گفت: این مرکز بهداشتی درمانی دارای فضاهای متعددی جهت انجام خدمات بهداشتی درمانی از جمله واحد آماوزش                         

 سالمت، اتاقهای پزشک،دندانپزشک، داروخانه ، واحد مامائی و اطفال تشکیل شده است. گفتنی است در پایان این مراسم با اهداء یادباودی باه                         

 خیر محترم از تالشهای ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد. 
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با حمایت استانداری استان مرکزی ، تفاهم نامه بین سه 

  دانشگاه علوم پزشکی کشور منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعالم این خبر گفت:به منظـور ارتـقـاء                          

سطح برنامه های علمی آموزشی و تحقیقاتی در سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، اراک و ساوه تفاهم نامه ای با حمایت استاندار محـتـرم                         

به تصویب رسید. وی افزود:امید داریم که با استفاده از پتانسیلهاو ظرفیتهای موجود در این سه دانشگاه  39/21/25استان مرکزی در تاریخ  

چه در حوزه منابع انسانی، چه در تجهیزات وچه در سایر امور بتوانیم با توان بیشتری در توسعه و ارتقاء سطح علمی،آموزشی و تحقیقاتی         

 قدم بر داریم و همچنین بتوانیم خدمات بهتری را در حوزه سالمت به مردم عزیزمان ارائه نمائیم.

 تصویر تفاهم نامه بدین شرح می باشد:

 

/  47:54  -  1373دی    22دوشنبه  

/ تاعاداد         117452شماره خبر:    
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رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی مراکز درمانی، از بیمارستانهای ساوه 

  بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: روز گذشته کارگاه یکروزه اعتباربخشی بیمارستانی با حضور رئایاس اداره ناظاارت و                   

اعتباربخشی مراکز درمانی ،دکتر مژده رمضانی در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید. فرخنده کتابچی کاارشانااس اعاتاباار باخاشای                              

 بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: این کارگاه با حضور رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی مراکز درمانی وزارت متبوع و روساا و        

مدیران بیمارستانهای دولتی ، خصوصی شهرستانهای ساوه و زرندیه برگزار گردید. در این کارگاه دکتر رمضانی بر اهمیات ماوضاوع والاتازام                            

مدیران در پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی تأکید کرد.دکتر رمضانی در انتهای جلسه به سواالت حاضرین در ایخصوص پااساخ دادناد.                         

 گفتنی است قبل از شروع کارگاه رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی مراکز درمانی وزارت متبوع به همراه مسئولین دانشکده از بیماارساتااناهاای              

 ساوه بازدید کرد.  
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نشست صمیمانه سرپرست دانشکده با پزشکان متخصص در بیمارستان 

  مدرس ساوه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده روز گذشته نشست صمیمانه ای با حضور سرپرست و معاونین دانشکده علوم پزشکی سااوه باا پازشاکاان            

متخصص در بیمارستان شهید مدرس برگزار گردید. در این نشست سرپرست دانشکده ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه با اشاره باه                    

طرح تحول نظام سالمت گفت ؛اجرای این طرح با همکاری همه پرسنل اداری و درمانی بیمارستانها و پزشکان و پرستااران یاکای از دالیال                              

موفقیت این برنامه بوده است. گفتنی است این نشست با طرح و بررسی مشکالت پزشکان و افزایش رضایتمندی بایامااران اداماه یاافات و                                

 سرپرست و مسئولین دانشکده به سواالت پزشکان پاسخهای الزم ارائه شد. 
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ان به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه بمناسبت هفته ملی مبارزه با سارطا    

سال  47تا  15به علت سرطان بوده است که در بین سنین  74درصد علل مرگ و میر ها در کشور در سال        5گفت: طبق آمار های بدست آمده حدود         

مال  اتفاق افتاده است. وی گفت سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران می باشد. وی با شاره به قابل پیشگیری بودن سرطان ها گفت: به جز عاوا                         

ه ژنتیکی، سابقه خانوادگی و افزایش سن ، با حذف عوامل خطر از زندگی روزانه از قبیل استعمال سیگار و دخانیات، مصرف الکل، در معرض اشاعا     

درصد از سرطانها را در افراد پیشگیری کارد. احاماد        44فرا بنفش خورشید بودن بمدت زمان طوالنی، تغذیه نامناسب و بی تحرکی می توان حدود                

ر آماا رضا ایرانی کارشناس بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به آمار سرطان در شهرستان ساوه گفت: طای                       

سرطان پوست در شهرستان ساوه بیشترین ابتال را داشته است . وی گفت سرطان پستان، مثانه ، کولون و معاده باه       75،77،77بدست آمده از سالهای  

هاای     اماه ترتیب بیشترین آمار ابتال را در این شهرستان داشته است. گفتنی است معاون بهداشتی دانشکده در هفته ملی مبارزه با سرطان برگزاری برنا  

متعددی از جمله برگزاری جلسات آموزشی ویژه پرسنل، مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی، برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در خصاوص                    

 فتاه پیشگیری از سرطان با همکاری آموزش و پرورش در مدارس، انجام غربالگری سرطان پستان و کلورکتال در مراکز بهداشتی درمانی را در نظر گر                   

 است.  

  1244/ تعداد نمایش:  124454/ شماره خبر:  15:43 - 1373بهمن  11شنبه 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

سرطان پوست، شایعترین سرطان در شهرستان ساوه 
  اعالم شد.
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مصطفی مرتضوی مدیر بیمارستان شهید مدرس ساوه گفت: با اجرای برناماه تاحاول ناظاام                     

 ایاش سالمت در بیمارستانهای دولتی و اجرای برنامه هتلینگ بیمارستان و همچنین جذب پزشکان متخصص و بهبود بهره برداری از منابع ، شاهد افاز           

درصدی مراجعات بیماران به کلینیک تخصصی دولتی بیمارستان شهید مدرس ساوه نسبت به سال گذشته شدیم. به طوری که ماهیانه حادود                  25رشد  

نفرجهت پیگیری و تشخیص بیماری خود به پزشکان متخصص در این کلینیک مراجعه می نمایند. مرتضوی افزود: این کلینیک روزانه غیار از         4544

شب به همشهریان عزیزمان خدمات ارائه می نماید. وی گافات : در           23الی  16و  13الی  7روزهای پنجشنبه و جمعه در دونوبت کاری از ساعت  

، آزمایشگاه، رادیولوژی ارائه می گردد و همچنین در نظر داریم باا  ECGحال حاضر اکثر خدمات تشخیصی از جمله آندوسکوپی، تست ورزش، اکو،           

متر فضای فیزیکی به این مجموعه درمانی سایر خدمات از جمله خدمات فیزیوتراپی را نیز به بیماران ارائه نماییم. گفتنای اسات                        444افزودن حدود   

 جهت دریافت نوبت، این کلینیک مجهز به دستگاه نوبت دهی است که مراجعیین می توانند به صورت حضوری نوبت دریافت نمایند. 

  736/ تعداد نمایش:  124517/ شماره خبر:  13:41 - 1373بهمن  12یکشنبه 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

درصدی بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان شهید  12افزایش 

 مدرس ساوه نسبت به سال گذشته: 
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

گزارش تصویری / عیادت سرپرست و مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه از 

 بیماران 

 
 
 

 
 
 
 
 

  771/ تعداد نمایش:  124614/ شماره خبر:  15:43 - 1373بهمن  13دوشنبه 
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  تأسیس دانشکده علوم پزشکی ساوه قطعی شد.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: سرپرست دانشکده با اعالم خبر قطعی شدن دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: بعاد از                    

ماه از انتزاع دانشکده علوم پزشکی ساوه از دانشگاه علوم پزشکی اراک ، دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باه                    14گذشت  

استناد رأی صادره در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تأسیس قطعی دانشکده علوم پزشکی و خدمات باهاداشاتای                       

به طور رسمی مستقل شد و با ابالغ وزیر بهداشت درماان و آماوزش          72درمانی ساوه موافقت کرد. گفتنی است این دانشکده از مهرماه سال  

 با تأسیس قطعی آن موافقت الزم بعمل آمد.   73/14/25پزشکی در تاریخ 

  1553/ تعداد نمایش:  124744/ شماره خبر:  12:14 - 1373بهمن  16پنج شنبه 
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  مهارتهای ارتباطی جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی است؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: کارگاه یک روزه آموزش مهارتهای ارتباطی در محیطهای پر تنش با حضور کارشانااساان                  

بهداشت روان، مامایی ،پرستاران ، مددکاران بیمارستان های ساوه و زرندیه در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. دکاتار ماحاماد رضاا                              

غفارزاده مدیر گروه واحد سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اهمیت تشکیل این کارگااه گافات:                           

 مهارتهای ارتباطی جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی است و همه افراد به طور دایم بادیگران مثال باخانواده،همکاران، کاسب ماحال، راناناده           

وی تاکسی و ارباب رجوع و... در حال تبادل ارتباطی هستند و یادگیری این مهارتها برای بهتر شدن ارتباطات بین افراد الزم و ضروری است .             

 درخصوص برقراری یک ارتباط موثر عنوان داشت: الزمه برقراری یک ارتباط موثر از بین بردن موانع ارتباطی است.این موانع می تواند شاامال،                         

قضاوت کردن و غیره باشد. ایشان تصاریاح          -تحقیرکردن، سرزنش کردن، برچسب زدن ، توقع داشتن ،رد گم کردن ، موعظه و نصیحت کردن ،                

کرد: بسیاری از مشکالت ارتباطی در زندگی روزمره ناشی از عدم آگاهی و یادگیری این مهارتهاست. گفتنی است این کارگاه بمدت یاک روز                

 توسط مدیر گروه بهداشت روان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.  

  773/ تعداد نمایش:  124726/ شماره خبر:  13:54 - 1373بهمن  17یکشنبه 
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کنفرانس علمی اهمیت تغذیه با شیرمادر و ارائه راهکارهای عملی آن در 

  دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: کنفرانس علمی اهمیت تغذیه با شیر مادر و ارائه راهکارهای عامالای آن باا حضاور                                

متخصصین اطفال ، زنان ، نورولوژیست ها ، روانپزشکان ، پزشکان عمومی و کارشناسان مامائی و پرستاری شاغل در بیمارستانهاای تااباعاه و               

بخش خصوصی در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید. دکتر محمود راوری متخصص اطفال و عضو کمیته کشوری تغذیه با شیار ماادر      

همان اولین روز تا پایان شیردهی معاماوال      شوندواز دار می ای جدید برای تمام زنانی است که بچه     در ابتدای این کنفرانس گفت: شیردهی تجربه       

 آید. وی در ضمن بیان اهمیت شیر مادر اظهار کرد: تغذیه با شیر مادر در کودکانی که مبتاال باه       سواالت زیادی در ذهن مادر شیرده به وجود می        

 بیماریهای نورولوژیک و سندرم داون هستند می تواند منجر به روابط عاطفی بهتر و مستحکم تر بین مادر و شیرخوارشود. وی افزود:تغذیاه باا                          

شیر مادر همچنین سبب کاهش بیماریهای عفونی خصوصا عفونتهای تنفسی و گوش می شودو باعث بهبودرشد ونمو و رشد بهترعضالت فاک             

و دهان می گردد. ایشان در خصوص اصالح مشکل مکیدن در کودکان مبتال به بیماریهای نورولوژیک تصریح کرد: مشکالت گوناگون در عمال                         

مکیدن وجود دارد که با اصالح وضعیت شیردهی، حمایت سر، حمایت پستان و راهکارهای مناسب در حفظ و تسریع در برقراری جریان شیار،                        

می تواند برای این شیرخواران کمک کننده باشد. گفتنی است در این کنفرانس آموزشهای الزم در خصوص نقش متخصصین اطفال در مدیریات          

، دیابت ، آرتریت روماتوئیاد ، مشاکاالت         MSتغذیه با شیرمادر ، بیماریهای شیرخوار ونقش شیرمادر در پیشگیری ازبیماریهای مزمن از قبیل       

ان پستانی شایع در شیردهی، ناکافی بودن تولید شیر ، راهکارهای افزایش تولید شیر مادر ،نحوه تجویز مکمل در شیرخوار سالم به شرکت کنندگ                      

 ارائه گردید. 

  722/ تعداد نمایش:  124742/ شماره خبر:  15:46 - 1373بهمن  17یکشنبه 
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  جشن پیروزی انقالب اسالمی ایران برگزار شد؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران در مراسم جشنی کاه باا                

حضور مسئولین محلی،سرپرست و معاونین دانشکده و جمع کثیری از پرسنل و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه ، با مشارکت معااونات                       

ب قاال دانشجویی فرهنگی دانشکده برگزار گردید، گرامی داشته شد. دکتر کوهپایه زاده در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره ایام پیروزی ان        

ه اسالمی ایران گفت:مااین انقالب را مدیون جانفشانی ها و از خود گذشتگیهای بهترین جوانانی هستیم که تحت رهبری امام خمینی )ره( از هما             

هستی خود گذشت کردند و این انقالب را به سرانجام رساندند. وی افزود: همه ما باید در حفظ این ارزشهای بدست آمده از خاون هازاران                                

ایان  ست   شهید تالش کنیم و راه آنان را با درست انجام دادن کارها و ارائه خدمات بهتر به مردم و انقالب عزیزمان ادامه دهیم. الزم به توضیح ا           

 مراسم با برگزاری برنامه های متنوع از جمله سخنرانی پیرامون علل انقالب توسط استاد حوزه و دانشگاه، سرود، نمایش ورزشی، نمایش کمادی   

،موسیقی، اجرای دکلمه دانشجویی و خاطره گویی پرسنل و اهداء جوایز به فرزندان کارکنانی که در مسابقه نقاشی و خطاطی دهه فجر شارکات                     

 کرده بودند به پایان رسید. 

  1173/ تعداد نمایش:  121147/ شماره خبر:  24:24 - 1373بهمن  21سه شنبه 
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کارگاه آموزشی دندانپزشکی کودکان در دانشکده علوم پزشکی ساوه 

  برگزار شد؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه کارگاه آموزشی دارای امتیاز باز آموزی ویژه دندانپزشکان شهرستان سااوه در دانشاکاده             

علوم پزشکی ساوه برگزار گردید. در این کارگاه دکتر جعفری متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهاران،            

 به آموزش مباحث تخصصی دندانپزشکی کودکان پرداخت. 

  752/ تعداد نمایش:  121154/ شماره خبر:  14:44 - 1373بهمن  22چهارشنبه 
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  عضو افتخاری خیرین سالمت دانشکده علوم پزشکی ساوه انتخاب شد؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: در نشست صمیمانه ای که با حضوراعضای انجمن و مدیر امور پایانه های حمل و ناقال                     

شهرستانهای ساوه و زرندیه با مجمع خیرین سالمت دانشکده علو پزشکی ساوه ،سرپرست و مسئولین دانشکده و همچنین نماینده مردم ساوه و                      

زرندیه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، محمد غریب ، مدیر امور حمل و نقل این دو شهرستان بعنوان عضو افتخاری مجاماع خایاریان                         

سالمت انتخاب شد. واعظی مدیر عامل مجمع خیرین سالمت دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعالم این خبر گفت: با تشکیل این جلسه واعاالم            

قول مساعد مدیران پایانه ها جهت اهداء کمکهای مالی خود به بخش سالمت ،محمد غریب مدیر امور حمل و نقل و پایانه شهرستانهای ساوه و                         

زرندیه بعنوان عضو افتخاری مجمع خیرین سالمت دانشکده انتخاب شد و مقرر شد کمکهای خیرین این انجمن به طور یکجا توسط وی جماع           

آوری شده و با نظارت مجمع خیرین در جای مورد نیاز آن جهت ارتقاء بخش سالمت این شهرستانها مصرف گردد. الزم به ذکر است در ایان                             

نشست دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده و دکتر میرگلوبیات نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ضمن بیان اولویاتاهاای       

 بهداشتی درمانی این دو شهرستان، از خدمات کلیه خیرین سالمت و بویژه انجمن پایانه های حمل و نقل ساوه و زرندیه قدردانی نمودند. 

  1251/ تعداد نمایش:  121156/ شماره خبر:  11:35 - 1373بهمن  22چهارشنبه 
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بدنبال طرحهای توسعه ای اورژانس های بیمارستانی وزارت بهداشت 

  صورت گرفت؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و هماچانایان بادناباال                      

شهاریاور    15طرحهای توسعه ای اورژانس های بیمارستانی وزارت بهداشت، توسعه و بهره برداری اورژانس بیمارستان تخصصی زنان و زایمان         

 ساوه با حضور معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس، سرپرست و مسئولین دانشکده افتتااح گاردیاد.         

شهریور ساوه گفت:بدنبال طرحهای توسعه ای اورژانس های بیمارستانی وزارت بهداشت، با صرف هزیاناه     15مرتضی صبوحی مدیر بیمارستان     

تخت بستری و یاک تاخات       4متر مربع با  254متر فضای فیزیکی ، این بخش در فضایی به مساحت  144ای بالغ بر یک میلیارد ریال و اضافه         

و    13الای    7ایزوله به بهره برداری رسید. وی افزود: با افتتاح این بخش ، روزانه دو پزشک متخصص زنان و زایمان در نوبت صبح از ساعات             

 به مراجعین خدمات ارائه می نمایند.   24الی  15نوبت عصر از ساعت 

  737/ تعداد نمایش:  121172/ شماره خبر:  17:17 - 1373بهمن  24جمعه 
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  دو طرح عمرانی در بیمارستان شهید مدرس ساوه آماده بهره برداری شد؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت ایام مبارک فجر انقالب اسالمی ایران روز گذشاتاه دو باخاش درماانای در                   

بیمارستان شهید مدرس ساوه آماده بهره برداری شد. دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعالم این خبر گفت: با صارف                 

هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال، بیمارستان شهید مدرس ساوه مجهز به بخش روانپزشکی و همچنین بخش شیمی درمانای شاد. وی افازود:            

تخت ویژه آقایان در نظر گرفته شاده اسات.ایان          6تخت جهت خانمها و  6تخت می باشد که      12بخش روان و اعصاب این بیمارستان شامل        

بخش مجهز به تجهیزات درمانی الزم شده است و همچنین دارای بخش غذاخوری و ورزش بیماران می باشد. این بخش زیر نظر سه متخصص                 

تخت و تجهیزات مورد نایااز مای بااشاد.           17روانپزشکی فعالیت خواهد کرد. ایشان در خصوص بخش شیمی درمانی گفت: این بخش شامل  

که سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در ادامه تصریح کرد: با افتتاح این دو بخش بیماران سرطانی نیازمند شیمی درمانی و همچنین بیمارانی               

مشکالت اعصاب و روان برای آنان بوجود آمده است می توانند بدون مراجعه به شهرهای اطراف مانند تهران ، قم و یا مرکز استاان ،خادماات                     

ی وراالزم اولیه را دریافت نمایند. در این مراسم افتتاحیه معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه، نماینده مردم ساوه و زرندیه در ماجالاس شا                             

 اسالمی و سایر مسئولین شهرستانی و همچنین سرپرست و مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه حضور داشتند. 
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خانه بهداشت در سراسر کشور، یک خانه 2111همزمان با بهره برداری از 

  بهداشت در دانشکده علوم پزشکی ساوه آماده بهره برداری شد.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

خانه بهداشت در سراسر کشاور،خااناه باهاداشات         1444به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، همزمان با آیین بهره برداری از  

 باا  سوسنقین از توابع دانشکده علوم پزشکی ساوه آماده بهره برداری شد. معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در همین راستا عنوان کرد:    

متر زیارباناا و       75توجه به فرسودگی و ریزش سقف ها و دیوراهای خانه بهداشت قدیمی روستای سوسنقین ، خانه بهداشت جدید در فضای                     

نماینده مردم ساوه و زرنادیاه در      174صرف هزینه ای حدود نهصدو پنجاه میلیون ریال ساخته شد که بخشی از هزینه های آن از اعتبارات ماده             

مجلس شورای اسالمی ، بخشی توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( از محل جمع آوری زکات روستا و بخش دیگر از اعتبارات دولتی تاأمایان                             

 شده است. وی گفت: این خانه بهداشت بایک بهورز به فعالیت خود در سطح روستا ادامه خواهد داد. 

  711/ تعداد نمایش:  121337/ شماره خبر:  14:34 - 1373بهمن  26یکشنبه 
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دومین جلسه شورای قطب پنجم کشوری معاونین غذا و دارو در دانشکده 

  علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

دومین جلسه شورای قطب پنجم کشوری معاونین غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی اراک، البرز، قزوین، ساوه و قم در ساوه برگازار شاد.                        

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده در ابتدای جلسه ضمن خوشامد گویی به معااونایان           

غذا و داروی قطب پنجم کشوری به دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان کرد: تعداد زیادی کارخانجات مواد غذایی و هماچانایان شارکاتاهاای            

داروسازی که در شهرستان ساوه وجود دارد می تواند پتانسیل خوبی برای افزایش توانمندیهای قطب پنجم کشوری در تحقیق و آموزش بااشاد.                

در این جلسه مهندس مهدی زاده نماینده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: استفاده از طرح مسائل مهم در هر جلسه قطاب جاهات                             

اجرائی شدن در برنامه های کالن کشوری موثر است . دکتر دالور دبیر قطب پنجم گفت: برگزاری منظم این جلسات بصورت هر سه ماه یکباار                            

 ي می تواند در حوزه های غذا و دارو ،آزمایشگاهها و تجهیزات پزشکی و حل مشکالت و مسائل آن بسیار مفید باشد.
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  در راستای تفاهم نامه وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: در راستای اجرای تفاهم نامه وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پررورش در خصوص                      

حفظ و ارتقای سالمت دانش آموزان و توانمندسازی آنها و خانواده های آنان، جلسه ای با حضور سرپرست و مسئولین دانشکده علوم پزشکای                        

ساوه با رئیس و مسئولین آموزش و پرورش ساوه در اینخصوص برگزار گردید. دکتر کوهپایه زاده در این جلسه گفت: با توجه به اینکه داناش                              

یات  آموزان و خانواده های آنها تقریبا نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، این وضعیت ظرفیت بسیار خوبی ایجاد می کند که ما با نیمی از جمع   

به طور مستقیم ارتباط داشته باشیم و بهره مندی از این موضوع برای فرهنگ سازی و آموزشهای الزم در حوزه سالمت و بهداشت بسیار مهم و              

درصد دانش آموزان کشور دچار چاقی هستند کاه در آیاناده         15اثربخش است. وی عنوان کرد: با توجه به آمارهای اعالم شده در حال حاضر   

 عالوه بر ایجاد مشکالت فردی می تواند هزینه ها و مسائل زیادی را در حوزه های اجتماعی، بهداشتی و درمانی بوجود آورد. وی افزود: یاکای                     

از کارهایی که باید با همکاری دانشکده علوم پزشکی و آموزش و پرورش انجام شود توجه و اصالح پایگاههای تغذیه و بوفه مادارس اسات.                           

ناماه  بر  دکتر کوهپایه زاده در ادامه اظهار داشت: برای این منظورمی توان در زمینه تولید تغذیه سالم ، شناسایی ذینفعان و جلب مشارکت آنان در                        

تغذیه دانش آموزان و انجام طرح های پژوهشی در خصوص سالمت نوجوانان با بخشهای خصوصی رایزنی کرد. رقیه خرم مدیر گروه سالمات             

جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: در این جلسه طرفین در جهت برنامه ریزی ، اجرا، پاایاش و                            

 د ،  ارزشیابی مداخالت مورد نیاز برای آموزش رسمی و فوق برنامه به دانش آموزان به منظور توانمند سازی آنها در زمینه مراقبت از سالمت خو    

پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی و تبادل اطالعات در زمینه سالمت بحث و تبادل نظر کردند. وی گفت: در ایان جالاساه                  

توزیع نوشابه های گازدار ، سوسیس و کالباس در کلیه مدارس ممنوع شد و مقرر شد مدارس مروج سالمت بر مبنای دستور العمال مارباوطاه                      

اقدام نمایند . این کارشناس با تأکید بر اجرای نظارت های بهتر در مداس گفت: جلسات منطقه ای دیگری نیز با حضور کارشناسان ماعااونات                           

بهداشتی در ادارات آموزش و پرورش منطقه نوبران و شهرستان زرندیه با مضمون فوق برگزار گردید و مصوبات فوق نیز در ایان جالاساات                             

 مطرح گردید. 
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همزمان با آغاز سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ، 

  کلنگ زنی احداث پردیس دانشگاهی آغاز می گردد.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همزمان با آغاز سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ، احاداث پاردیاس                       

دانشگاهی علوم پزشکی ساوه آغاز خواهد شد. دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعالم این خبر گفات: آغاازاحاداث                      

پردیس دانشگاهی دانشکده علوم پزشکی ساوه همزمان با آغاز سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، در روز پنجشاناباه ماورخ                        

هکتاار   7.5با حضور کلیه مسئولین شهرستانهای ساوه و زرندیه کلنگ زنی خواهد شد. وی افزود: این مجموعه در فضایی به وسعت            73/11/27

 در بام ساوه احداث خواهد شد. 
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  سمینار آموزشی میکروبشناسی در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:سمینار علمی میکروبشناسی و آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی و مقاومت دارویای                 

جهت پرسنل آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی شهرستان ساوه در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. در این سمینار دکتر بابک ولی                    

زاده عضو کمیته میکروب شناسی و مقاومت داروئی آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت، در خصوص ماطاالاب تاخاصاصای حاوزه                             

آزمایشگاهها از جمله روش تعیین حساسیت ضد میکروبی،کلیات آنتی بیوتیکها، انتخاب دیسک پنل های تعیین حساسیت و مقااومات دارویای               

 آموزشهای الزم را ارائه کرد. 

  754/ تعداد نمایش:  121527/ شماره خبر:  16:16 - 1373بهمن  27سه شنبه 
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معاون فنی اداره سالمت و محیط 

کار/ استقرار و تدوین شیوه های 

نظارتی در امر سالمت کار در برنامه 

  32های سال 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

حضـور     بـا گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: سمینار آموزشی علمی ارتقاء و بهبود نظارت بر انجام اندازه گیری آالینده های محـیـط کـار                      به

ه علـوم  شکدکارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان متخصص طب کار بزرگترین شهر صنعتی کشور امروز در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. سرپرست دان  

محیط کار می باشـد.  در پزشکی ساوه با اشاره به هدف برگزاری این سمینار گفت: تمام تالش ما و هدف ما از برگزاری اینچنین سمینارهایی، ارتقاء سالمتی شاغلین                        

را مـوجـب   ش وی گفت: جامعه کارگری بخش اعظمی از جامعه ما را تشکیل می دهند که حذف عوامل زیان آور و آالینده های محیط کار ، سالمت این قشر پرتال                           

گفت: دانشکده علـوم     ود  می گردد که این ارتقاء سالمتی ، شاخصهای امید به زندگی و نشاط خانواده را افزایش خواهد داد. دکتر کوهپایه زاده در ادامه صحبتهای خ                         

بیات این دانشگاهـهـا   تجرپزشکی ساوه اقدام بسیار خوبی در عقد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاههای علوم پزشکی ایران و اراک منعقد کرده است تا از توانمندیها و                   

و محیط کـار    مت در آموزش بویژه در حوزه های بهداشت حرفه ای و ارتقاء شاخصهای سالمتی در صنایع بهره مند گردد. معاونت فنی بهداشت حرفه ای اداره سال                       

این مرکز گفت: استقرار و تدوین شیوه های نظارتی در امر سالمت کار و همچنین سامان دهـی فـرم         34وزارت بهداشت در این سمینار با اشاره به برنامه های سال            

د: یکی از    کر های آماری و گزارش دهی بهداشت حرفه ای از برنامه های این مرکز در سال آتی است. وی با شاره به طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت تصریح                      

ـ         ویـب مهمترین حوزه هایی که در بهداشت نیازمند تحول است، بهداشت محیط و حرفه ای است و در این خصوص طرح هایی ارائه شده است که در صـورت تص

میایی باالیی اسـت  شی نهائی ابالغ خواهد شد. دکتر قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه شهر صنعتی ساوه دارای پتانسیل حوادث                    

بایـد دارای    ند و کنترل آن امری ضروری است گفت: کنترل آالینده های شیمیایی در مناطقی که مانند شهرصنعتی ساوه به صورت مجتمع یا شهرک های صنعتی باش                    

ی گردد. این عضو    ل م مدیریت یکپارچه باشد. وی گفت: این مدیریت کنترل آالینده ها را از مکان یابی، چیدمان و صدور مجوز صنایع تا کنترل های مهندسی را شام                          

مت محیـط و کـار        سال  هیئت علمی دانشگاه در ارتباط با نظارت علمی بر اندازه گیری آالینده ها عنوان کرد: تدوین دستورالعملهای جامع الزام آور از طرف مرکز                       

ـ                             قـطـب      تـاد وزارت بهداشت ، مشابه دستورالعملهای موجود در خصوص ارزیابی صدا و روشنائی می تواند کارایی و اثربخشی را بدنبال داشته باشـد. ایـن اس

سـایـر   بـا    علمیآموزشی بهداشت حرفه ای کشور گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان آمادگی الزم جهت هرگونه همکاری علمی و اجرائی در قالب تفاهم نـامـه ،                         

گـاه در مـیـان        انشدانشگاهها را دارد و کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع می توانند از طرق مختلف ارتباطی مسائل و مشکالت خود را جهت راهنمائی با این د                   

کرد این واحد در عملبگذارنند. فاطمه خدارحمی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای این سمینار با اشاره به                

مـورد     ورگفت: در سال گذشته قوانین ، دستورالعملها و استانداردها ی مربوطه به کلیه گروههای تحت پوشش آموزش داده شد و نظارت بر حسن انجام ام                        31سال  

... بـوجـودآمـد و           و    پیگیری قرار گرفت. وی گفت: جهت اجرای این آیین نامه ها تعامل درستی با سازمانهای مرتبط از جمله دادگستری، اداره کار ، ادراه صنایع   

کـرد: در      هارهمچنین بازرسیهای مستمر در جهت شناسایی عوامل خطر در صنایع و پیگیری جهت رفع نواقص موجود بعمل آمد. این کارشناس معاونت بهداشتی اظ    

نفر بوده  511کارگاه باالی  21نفر و  433-51کارگاه بین  211نفر، 43-11کارگاه بین  213کارگاه، 5559نفر در ساوه و زرندیه برابر  11آمار کارگاههای زیر  31سال  

درصد این شاغلین مورد  35نفر در این صنایع شاغل بودند. وی در ادامه گفت:    99124است که تماما تحت پوشش و نظارت این مرکز می باشند که جمعیتی برابر با          

همیت نظارتها گفـت: بـا      ن امعاینات دوره ای قرار گرفته اند که مابقی هم با پیگیری های الزم و برخوردهای قانونی اقدام به معاینات کردند. فاطمه خدارحمی با بیا                     

به مـیـزان      31تا سال  95پیگیریهاو آموزشهای متعدد تخلفاتی که در امر معاینات کارگران صنایع بوجود می آمد که منجر به ارسال صنایع به دادگاه می شد از سال                         

درصد رسیده است. گفتنی است در این سمینار عالوه بر کارشناسان بهـداشـت        5به کمتر از      39درصد کاهش آمار تخلفات کاهش یافته که این وضعیت در سال            95

کـارشـنـاس    یی  حرفه ای صنایع ساوه و زرندیه،کارشناس مسئول بهداشت حرفه دانشگاه علوم پزشکی قم و شرکتهای طب کار حضور نیز داشتند. همچنین نسیم ثنا                       

عنوان دومین کارخانه برتر کشـور را در         31عنوان نخست و در سال  32کارخانه شیشه کاوه فلوت ، تجربیاتی را که موجب شد این کارخانه در سال  HSEواحد  

 اختیار داشته باشد را جهت بهره گیری حاضرین ،ارائه کرد.  

 

 1364/ تعداد نمایش:  121535/ شماره خبر:  21:27 - 1373بهمن  27سه شنبه 
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دکتر کوهپایه زاده / آغاز پروژه ساخت 

فاز اول پردیس دانشکده با حمایت خیرین 

امین سالگرد  97سالمت به میمنت آغاز 

  پیروزی انقالب اسالمی ایران

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده در آئین کلنگ زنی احداث پردیس آموزشی دانشکده علوم پزشکی سـاوه                         

 افزود: راه اندازی دانشکده علوم پزشکی در این شهرستان و اختصاص ردیف بودجه ای مستقل و اداره مستقیم آن توسط وزارت بهداشت، درمان و                         

آموزش پزشکی اقدام ارزشمند و ماندگاری بود که به لطف خدا و تالش های نماینده مردم ساوه و زرندیه و دولت در این شهرستان محقق شـد و                       

بودجه مصوبی که دولت برای این دانشکده در نظر گرفت موجب شد تا فعالیت این  39مردم از خدمات آن بهره مند هستند. وی افزود: از ابتدای سال 

م مجموعه در شهرستان های ساوه و زرندیه با اقتدار انجام شود. وی با اشاره به احداث پردیس دانشگاهی نیز گفت: احداث پردیس دانشکده عـلـو                            

 جـام پزشکی ساوه از اولویت های بهداشت و درمان شهرستان بود که با همراهی و همکاری مسئولین و خیرین عملیاتی خواهد شد. وی با اشاره به ان                     

اقل حد طرح مطالعاتی این پردیس دانشگاهی گفت: با بهره برداری از این پردیس آموزشی در فاز اول با ظرفیت چهار هزار دانشجو نیاز این شهرستان 

سال برطرف می شود. دکتر کوهپایه زاده با اشاره به فضاهای قابل احداث در فاز نخست در پردیس دانشگاهی گفت: در این پردیـس                      11برای مدت   

هکتار پیش بینی شده است. سرپرست دانشکده   8.5دانشگاهی فضای آموزشی، مسجد، کتابخانه، سالن اجتماعات در فاز نخست در زمینی به مساحت       

. استعلوم پزشکی ساوه گفت: یکی از مولفه های خدمت رسانی به مردم تاسیس این دانشکده بود که برکات آن برای مردم بسیار ارزشمند و ماندگار 

کـه  ای   نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی در این مراسم گفت: متاسفانه این دو شهرستان با وجود پتانسیل و ظرفیت های بالقوه      

عـلـوم   ده   دارنند نتواسته اند از امکانات الزم برخوردار باشند که باید با کار جهادی تالش کرد تا عقب ماندگی های آنها جبران شود. وی از دانشک                         

پزشکی ساوه به عنوان یک دانشکده نو پا یاد کرد که نیازمند توجه و نگاه ویژه دولت و خیرین است و افزود: شکل گیری ساختار صـحـیـح ایـن                    

یـس  دانشکده و احداث پردیس آن می تواند منشاء خدمات ارزنده ای برای شهروندان باشد. دکتر میرگلوبیات اظهار داشت: با بهره برداری از پـرد            

 آموزشی دانشکده علوم پزشکی شاهد ایجاد رشته های تخصصی با فراهم کردن زیرساخت های فضای آموزشی خواهیم بود تا بتوانیم با ارتقای سطح          

 دانش و علمی شهرستان کمبودهای آموزشی بهداشت و درمان را جبران کنیم. معاون استاندار و فرماندار ساوه در آئین کلنگ زنی احداث پـردیـس                         

ت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: دولت تدبیر و امید در روزهای آغازین فعالیت خود موضع سالمت را به عنوان اولویت اصلی در خدم                     

یک   جانبه مردم قرار داد و با اجرای طرح تحول نظام سالمت خدمت بزرگی را به مردم ارائه کرد. وی ادامه داد: براساس آموزه های دینی ما نجات                              

رای اج فرد برابر نجات جان یک جامعه است و از این رو تالش برای رشد و پویایی بهداشت و درمان اقدامی ارزشمند و ماندگار است. به گفته وی با

طرح تحول نظام سالمت، تحول عظیمی در حوزه خدمت رسانی به مردم بوجود آمد و مردم دیگر دغدغه ای جز درد ناشی از بیماری ندارنـد. ایـن                       

از طرح روح امید و نشاط را در جامعه زنده کرده است. وی در ادامه با تقدیر از مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی و سالمت گفت: بخش اعظمی         

در کی  نیازهای آموزشی و نیز حوزه سالمت شهرستان توسط خیرین تامین شده است. بهاروند ،فرماندار ساوه با اشاره به وجود دو دانشگاه علوم پزش                       

ای در ده استان مرکزی گفت: دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده علوم پزشکی ساوه با هویتی مستقل اما در تعامل با یکدیگر توانسته اند نقش ارزن

ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی این استان مهم کشور داشته باشند. وی بیان کرد: احداث پردیس آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن                         

گ فراهم کردن زمینه آموزش نیروی انسانی در رشته های علوم پزشکی به ارتقای سطح سالمت شهرستان نیز کمک می کند. گفتنی است در مراسم کلن

 زنی پردیس آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه جمعی از مسئوالن شهرستان های ساوه و زرندیه و خیرین حوزه سالمت حضور داشتند. 

  1431/ تعداد نمایش:  121645/ شماره خبر:  17:24 - 1373بهمن  34پنج شنبه 



 

153 

 

  طرح بسیج سالمت نوروزی ، در دانشکده علوم پزشکی ساوه آغاز شد.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علو م پزشکی ساوه ؛ طرح تشدید بازرسیهای بهداشت محیط و بسیج سالمت نوروزی در شهرستانهای سااوه           

اء و زرندیه از اول اسفندماه آغاز می شود. معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعالم این خبر افزود: این طرح بمنظور حفظ و ارتاقا             

سطح سالمت جامعه و همچنین حفظ سالمت مسافران نوروزی که در این ایام به این شهرستانها بعنوان میهمان وارد می شوند و یا از راهاهاای                  

مواصالتی این دو شهرستان تردد می کنند با تشدید بیشتر انجام می شود. وی گفت: کارشناسان بهداشت محیط به طور مرتب کلیه اماکان بایان         

دسایان   مهنا راهی، رستورانها، قنادیها ، چلوکبابی ها، نانوائیها و کلیه اغذیه فروشیها را مورد بررسی بهداشتی قرار خواهند داد. دکتر نظری گفت:                        

بهداشت محیط دانشکده کلیه اماکن عمومی از جمله سرویسهای بهداشتی عمومی داخل شهری و بین راهی، هتل ها ، زائر سراها، جایگااهاهاای           

کارشناس بهاداشات    12اسکان نوروزی و استخرهای شنا را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. به گفته وی : طرح بسیج سالمت نوروزی با حضور                 

شب در شهرستانهای ساوه و زرندیه از امروز آغاز شده است. معاون بهداشتی دانشکده در خصوص رسیدگی باه                 7صبح الی     7محیط از ساعت    

شکایات مردمی عنوان کرد: کارشناسان بهداشت محیطی در این ایام در اولین فرصت به شکایات بهداشتی رسیدگی خواهند کرد و همشاهاریاان                 

و در شهرستان زرندیه با شمااره   42234744عزیز می توانند بدینمنظور جهت اعالم شکایات بهداشت محیطی در شهرستان ساوه با شماره تلفن                

 تماس حاصل نمایند.   45226714تلفن 
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معاون بهداشتی دانشکده/ "طرح متخصصین معین پزشک خانواده " در 

  دانشکده علوم پزشکی ساوه اجرا می شود.

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: با هماهنگیهای بعمل آمده پزشکان و ماماهای طرح پزشک خانواده دانشکده می توانند از      

طریق تماس تلفنی با پزشکان متخصص آنکال در بیمارستانهای ساوه مشاوره تخصصی دریافت نمایند. دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده باا                       

ر اعالم این خبر افزود:جهت انجام اقدامات سریع درمانی برای بیماران اورژانسی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بخشهای روساتاایای د            

شهرهای ساوه و زرندیه با هماهنگیهای بعمل آمده با معاونت درمان دانشکده و متخصصین ، پزشکان و کارشناسان مامایی طرح پزشک خاناواده                  

شاهاریاور     15می توانند تا ارجاع بیمار به مراکز درمانی تخصصی ، اقدامات مورد نیاز رااز متخصصین آنکال در بیمارستان های شهید مدرس و                      

بصورت مشاوره تلفنی دریافت نمایند. مهری اعتصامی مدیر گروه گسترش معاون بهداشتی دانشکده گفت: در حال حاضر در مراکز باهاداشاتای           

مامای طرح بهبر خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهند . وی تصریح کرد: در این مشاوره تلفنای           25پزشک و     26درمانی ساوه و زرندیه تعداد      

با کلیه متخصصان شاغل در دانشکده علوم پزشکی ساوه هماهنگیهای الزم بعمل آمده و شماره تلفن آنان در اختیار مراکز بهاداشاتای درماانای                            

 روستائی قرار گرفته است.  

 

 1444/ تعداد نمایش:  121647/ شماره خبر:  14:55 - 1373اسفند  1جمعه 
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آغاز طرح سرشماری الکترونیک در جمعیت روستایی و شهرهای زیر 

  هزار نفر 11

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 24به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: معاون بهداشتی دانشکده از آغاز سرشماری جمعیت کلیه روستاها و شهرهاای زیار                    

هزار نفر جمعیت تحت پوشش دانشکده از دوم اسفندماه خبر داد. وی گفت: این سرشماری از ابتدای اسفند ماه شروع شده و تا پایان فروردیان                   

ادامه دارد. معاون بهداشتی دانشکده با اشاره به اهداف سرشماری امسال گفت: یکی از ویژگیهای سرشماری امساال اضاافاه شادن                74ماه سال   

هزار نفر جمعیت به این برنامه است و مهمترین هدف در برنامه سرشماری تهیه و تکمیل پرونده الکترونیک بارای                       24سرشماری شهرهای زیر    

د. گارد هر خانوار می باشد. به گفته ایشان: با داشتن پرونده الکترونیک سوابق و اطالعات بهداشتی درمانی افراد برای پزشکان خانواده میسر می                      

مهری اعتصامی ، مدیر گروه گسترش معاونت بهداشتی دانشکده در اینخصوص گفت: بعد از تکمیل فرمهای سرشماری تاوساط باهاورزان ،                            

مربوطه بصورت الکترونیکی ثبت شده و برای هر خانوار کدی درنظر گرفته می شود که بوسیله آن می تاوان باه            ITاطالعات توسط کارشناسان    

پرونده الکترونیک افراد دسترسی پیدا کرد. وی گفت: این طرح با حضور کلیه بهورزان در دو شهرستان ساوه و زرنادیاه و تاحات ناظاارت                      

 انجام خواهد شد.  74لغایت پایان فروردین 73کارشناسان معاونت بهداشتی از دوم اسفند ماه 
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  حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ و میر در بین مردان ساوجی؛

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به هفته سالمت ماردان         

 گفت: سالمت مردان مسئله ای است که موجبات استحکام سالمت خانواده ، نیروی کار جامعه و توسعه کشور را در پی خواهد داشت.

وی گفت: بین مردان و زنان عواملی که سبب از دست دادن عمر می شود تفاوتهایی وجود دارد.دکتر نظری در ادامه افزود: آسیب های کشاناده                

 در مردان سهم بیشتری در از دست دادن عمر دارند و حال آنکه در زنان بیماریهای ناتوان کننده نقش بیشتری دارد.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه بر اساس آمارهای کشوری و آمارهای جمع آوری شده از مرگ و میر مردان ساوجای گافات: در                             

برابر زنان است. در شهرستان های ساوه و زرندیه طی ساال      3برابر زنان و سقوط حدود      14برابر زنان ، اعتیاد حدود        5مردان حوادث ترافیکی    

درصد علت اصلی مرگ ماردان باوده     36/7موردمرگ به دلیل بیماریهای قلبی ، عروقی رخ داده که با  275مورد مرگ مردان ، تعداد 556، از  72

علل  4درصد به ترتیب 2/7درصد و دیابت با  4/2درصد، بیماریهای تنفسی با  11/5درصد و سرطانها با  16/1است.سوانح و حوادث ترافیکی با       

بعدی مرگ در همان سال بوده است. رقیه خرم مدیر گروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده در اینخصوص گفات:    

مردان به دلیل درگیر شدن با مشغله های زندگی شهری به ندرت به سالمت جسمی و بهداشت روانی خود اهمیت می دهند و حاتای گااه تاا                           

نمایان شدن کامل عوارض نامطلوب بیماری به دالیل مختلف به پزشک مراجعه نمی کنند که این امر قطعاً عوارض جبران ناپذیری را هم بارای                  

 فرد و خانواده او و هم برای جامعه به دنبال دارد.

( از جمعیت شهرستانهای ساوه و زرندیه را مردان تشکیل می دهاناد و     52/7بیش از نیمی)% 74وی گفت: با توجه به اینکه طی سرشماری سال  

 همچنین عوامل خطر تهدید کننده سالمتی مردان،آموزش خود مراقبتی به این گروه از جمعیت ، بیش از پیش ضرورت دارد.

 هرساله یکم تا هفتم اسفند ماه بعنوان هفته ملی سالمت مردان ایرانی نامگذاری شده است.
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: سمینار مدیریت عفونتهای بیمارستانی با حضور سرپرست و مسئولین دانشکده ، روساای                   

بیمارستان های ساوه و زرندیه و کارشناسان دفتر پرستاری در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. دکتر حسین معصومی اصل، مدیر برنااماه                         

 7/5کشور جهان ، میزان        14عفونتهای بیمارستانی وزارت بهداشت در این سمینار بابیان اهمیت این موضوع گفت: طبق آمارهای بدست آمده از                   

میلیون نفر آسیب رسانده است. وی گفت: بیشترین شیوع عفونتهای بیمارستانی در     1/4درصد عفونتهای بیمارستانی گزارش شده که این میزان به          

سال به باال دارای فراوانی بیشتر بوده است.وی گفت: بیشتاریان      65سال گزارش شده است که میزان مرگ و میر در افراد  15-65گروههای سنی   

 عامل عفونتهای بیمارستانی که باعث مرگ و میر شده است شامل عفونتهای تنفسی بوده است. به اعتقاد مدیر برنامه عفونتهای بیماارساتاانای در             

خصوص پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی، اولین اقدام و موثرترین اقدام در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی شستشوی دستهااسات. وی در                

پایان اظهار داشت: جهت تقویت گزارشات صحیح عفونتهای بیمارستانی، بایستی با گزارشات ارائه شده صحیح با رویکرد تشویقی برخورد کارد       

و بدنبال مقصر نباشیم. منصوره فشکی کارشناس دفتر پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه هدف از برگزاری این سمینار را ارتقاء ماهاارتاهاای                       

 فردی در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی بیان کرد.   پرسنل بیمارستانی و مراعات

  743/ تعداد نمایش:  121557/ شماره خبر:  21:54 - 1373اسفند  3یکشنبه 

سمینار مدیریت عفونتهای بیمارستانی در دانشکده علوم پزشکی ساوه 

  برگزار شد.
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مدیر گروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده با اشاره به هفته                  

سالمت مردان ایرانی گفت: یکم تا هفتم اسفندماه به عنوان هفته سالمت مردان نامگذاری شده است.وی گفت: با توجه به اینکه حوادث دومایان                           

عامل مرگ و میر در کشور اعالم شده است شعار امسال هم با همین مضمون که " کمربند خودمراقبتی را ببندیم" نامگذاری شاده اسات.رقایاه               

خرم در ادامه گفت: گروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس دانشکده هم بدنبال این شعار، در اقدامی با هماهنگی فرماندهای راهاناماایای و                              

ربناد  کم رانندگی شهر ساوه به رانندگان آموزشهای خود مراقبتی دادند.وی افزود: در این طرح رانندگانی که قوانین راهنمائی رانندگی مانند نبستن           

ایمنی را رعایت نمی کردند توسط پلیس نگه داشته می شد و در عوض ارائه قب  جریمه راهنمایی رانندگی، به آنان قبضی ارائه مای شاد کاه                    

دارای نکات آموزش سالمت بود و مچنین نشریه ای در خصوص عوامل تهدید کننده سالمت مردان تهیه شده بود که بین راننادگاان و کساباه                       

از توزیع شد.وی تصریح کرد: با فرهنگ سازی و آموزش اصول خود مراقبتی به افراد بویژه در مورد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می توان        

اسفند در چهار محور پر تردد شهر ساوه با همکاری پلیس راهنماایای                4بسیاری از حوادث ترافیکی پیشگیری کرد.گفتنی است این طرح در روز             

 درانندگی برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1157/ تعداد نمایش:  121732/ شماره خبر:  15:15 - 1373اسفند  4وشنبه 

در هفته سالمت مردان ایرانی انجام گرفت: آموزش خودمراقبتی به 

  رانندگان در عوض قبض جریمه راهنمایی رانندگی
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:اعضای هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه بمناسبت والدت حضرت زیناب)س( و                      

 روز پرستار طی پیامی از زحمات و تالشهای سفید پوشان مهربان، تقدیر کردند.متن پیام بدین شرح است:

 همکاران پرتالش فرشتگان سفید پوش و پرستاران مهربان؛

  سالم علیکم

 پرستار واژه ای است که ناخودآگاه انسان را به یاد آرامش و سالمتی و به یاد شخصی می اندازد که در لحظات سختی و ناراحتی ، یااری رساان                 

ماست . پرستار یعنی کسی که به فرموده رهبر عزیزمان " فرشتگان رحمت برای افراد بیمار جامعه محسوب می شوند". هرچند زبان قاصر است                          

ی تا از زحمات و محبتهای بی ادعای شماعزیزان تقدیر نماید، لیکن بدینوسیله بر خود وظیفه می دانیم تا سپاسگذار خدمات ارزشمند چون شمائ                       

باشیم که با تأسی از حضرت زینب )س( به بیماران بذل محبت می نمائید. ما نیز ضمن تبریک والدت اسوه صبر و استقامت حضرت زیناب)س(       

و روز پرستار به همه شما همکاران،از طبیب عالم، سالمتی و تندرستی شما را در جهت رسیدگی و خدمت به بیماران و همشهریان گارامای را                         

 خواستاریم.

  1416/ تعداد نمایش:  121754/ شماره خبر:  22:54 - 1373اسفند  4دوشنبه 

  پیام تبریک اعضای هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه بمناسبت روز پرستار؛
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : در             

سالروز والدت حضرت زینب )س( و گرامیداشت و ارج نهادن به مقام پرستار، مسئولین شهر ساوه و عده ای از دانش آموزان بهمراه مسئاولایان                       

 دانشکده با پرستاران بیمارستانهای ساوه دیدار کردندو این روز را با اهداء گل و شیرینی به پرستاران عزیز تبریک گفتند.

 

 

 

بمناسبت گرامیداشت روز 

پرستار/ مسئولین به دیدار 

  پرستاران رفتند.
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مراسم جشن روز پرستار جهت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. دکتر  

 اندازد که در لحظات ای است که ناخودآگاه انسان را به یاد آرامش و سالمتی و به یاد کسی می کوهپایه زاده در این مراسم گفت: پرستار واژه

کنند و این شغل سخت با  رسان ماست. وی گفت: پرستاران با تأسی از حضرت زینب)س( به بیماران بذل محبت می سختی و ناراحتی، یاری

های خاص خود را دارد. وی تصریح کرد: نامگذاری سالروز والدت با سعادت حضرت زینب)س( به نام روز  آور بودن زیبایی وجود مشقت

پرستار ارزش و مقام پرستاران و این روز را دو چندان کرده است و در واقع پرستاران اسوه صبر و مقاومت و جویبار رحمت هستند. در این 

 مراسم برنامه های متنوع همچمون سخنرانی، اجرای موسیقی، نمایش و برنامه های جذاب دیگری به اجرا درآمد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1164/ تعداد نمایش:  121734/ شماره خبر:  15:13 - 1373اسفند  5سه شنبه 

جشن روز پرستار جهت دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه 

  برگزار شد؛
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده و جمعی از مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه در ساالاروز والدت                          

 حضرت زینب)س( و همچنین روز پرستار ، به دیدار خانواده پرستار جانباز بیمارستان شهید مدرس ساوه آقای بهارپور رفتند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  554/ تعداد نمایش:  121731/ شماره خبر:  15:43 - 1373اسفند  5سه شنبه 

در سالروز والدت حضرت زینب)س( / مسئولین دانشکده علوم پزشکی 

  ساوه با خانواده پرستار جانباز دیدار کردند.
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

در تاالر امایاران    تاربه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت والدت حضزت زینب)س( و روز پرستار ، عصر روز پنجشنبه جشن بزرگ تجلیل از پرس               

 شهر ساوه برگزار گردید.

انادازد کاه در          به یاد کسی مای ای است که ناخودآگاه انسان را به یاد آرامش و سالمتی و  دکتر کوهپایه زاده در این مراسم ضمن تبریک ایام و روز پرستار گفت:پرستار واژه          

 رسان ماست. لحظات سختی و ناراحتی، یاری

ت مطلوب باه آناان     دماوی در خصوص اجرای طرح تحول نظام سالمت اظهار داشت:اجرای برنامه تحول نظام سالمت توانسته بسیاری از دغدغه های بیماران را بکاهد و خ             

 ارایه دهد. 

صادقانه و با جدیت قادم  دم سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در این مراسم تصریح : تیم پرستاری در اجرای این برنامه تالش های وافری داشتند و برای رضایتمندی مر           

 برداشتندو این یکی از مهمترین علل استمرار این برنامه در کشور بوده است. 

وحی و جسمی پاذیارش و       ظ ردکتر میرگلوبیات نماینده مردم ساوه و زرندیه در این مراسم عنوان کرد:شغل پرستاری کار سخت و پر دردسری است که باید بیمار را به لحا         

 التیام بخشید.  

ایگاه پرستااری داشاتاه      ی جوی گفت: مجموعه دولت با برنامه تحول نظام سالمت مصمم است تا نیازهای واقعی بخش پرستاری را تامین کند و نگاه عمیق و اساسی به ارتقا 

 باشند.

شاورای اساالمای       جلسعضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پرداخت بخشی از معوقات پرستاران اقدامی مهم بود و انجام این مهم با پیگیری کمیسیون بهداشت م   

 محقق شد.  

 هد به کار است. تع محمد جعفر کارگر،رییس نظام پرستاری ساوه و زرندیه نیز گفت:پرستار هنرمند واقعی است و ابزار موفقیت آن نیز برخورداری از دانش روز و

یت انگیزه آنان ماوثار     تقووی افزود: رفع دغدغه های معیشتی و مسکن، پرداخت مطابات پرستاران از مهم ترین خواسته های این قشر است و جذب و استخدام پرستاران در          

 است.  

رب و شتم همراهان بیمار قارار  د ضوی برقراری امنیت در محیط کار را از دیگر خواسته های به حق پرستاران عنوان کرد و اظهار کرد: برخی پرستاران در شرایط ناعادالنه مور 

 گرفته اند که باید امنیت جانی آنان تامین شود. 

 کمک حال مسووالن است. ارهکارگر بیان کرد: نظام پرستاری یک سازمان با ظرفیت باال است که در بحث های مختلفی مانند بهداشت روانی، بیماری ها و ناهنجاری ها همو

دغدغه های بیماران و ارتاقاای   و  به رسم میزبانی ،فرماندار زرندیه در این مراسم سخنرانی کرد و گفت:فرماندار زرندیه نیز در این همایش گفت: دولت به دنبال رفع مشکالت 

 شاخص های سالمت است.  

سال بسیار نوپا است که باید نیروی انسانی و امکانات مناسب برای بالندگی آن را فراهم کارد. در ایان             1.5محمد کردی افزود: دانشکده علوم پزشکی ساوه با سابقه حدود            

 مراسم بزرگ کلیه پرستاران دانشکده علوم پزشکی ساوه همراه با خانواده هایشان دعوت داشتند . 

ار مرکز ی و فارماانادار      انداین مراسم جشن با اجرای برنامه های شاد و متنوع در حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون است                     

 ساوه، فرماندار زرندیه و جمعی از مسئولین شهری در تاالر بزرگ امیران شهر ساوه برگزار گردید.  

 نفر از پرستاران نمونه بیمارستانهای ساوه و زرندیه با اهداء لوح سپاس و کارت هدیه تقدیر شد.  25گفتنی است در این مراسم از 

  1547/ تعداد نمایش:  122474/ شماره خبر:  23:25 - 1373اسفند  5پنج شنبه 

تجلیل از پرستاران در 

  جشن بزرگ پرستاری؛
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت هفته ملی سالمت مردان، با شعار "ایمنی ، کلید رسیدن به جامعه بدون حادثاه"،    

 جلسات آموزشی پیشگیری از حوادث جهت دانش آموزان پسر مدارس مقاطع متوسطه برگزار گردید. 

رقیه خرم مدیر گروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده در اینخصوص گفت: با توجه به اینکه امسال شعار هافاتاه                          

سالمت ملی مردانبا عنوان "ایمنی ، کلید رسیدن به جامعه بدون حادثه" نامگذاری شده است ، طی هماهنگی که با پلیس راهور این شهارساتاان                   

 بعمل آمد ، جلسات آموزشی در مدارس مقاطع متوسطه جهت دانش آموزان پسر توسط کارشناسان پلیس راهور برگزار گردید. 

وی اظهار داشت: با توجه به شیوع باالی حوادث در نوجوانان و جوانان، بهترین محیط برای آموزش و همچنین فرهنگ سازی پایاشاگایاری از            

 حوادث مدارس است.  

 

 

 

 

 

 

  757/ تعداد نمایش:  122475/ شماره خبر:  47:11 - 1373اسفند  7شنبه 

  مدارس ، بهترین محیط برای آموزش و فرهنگ سازی پیشگیری از حوادث است؛
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر رضا پارسایی ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه با اعالم این خبار گافات:                       

اعتبارات قابل توجهی جهت ارتقای کیفیت خدمات درمانی بیمارستان شهدای آسیابک و اتاق عمل آن هزینه شده است و امکان انجام جاراحای              

 رینوپالستی)زیبایی بینی( با تعرفه دولتی و با کمترین هزینه ممکن در این بیمارستان فراهم شده است.

دکتر محاسنی جراح فک و صورت این بیمارستان در ضمن این عمل گفت: در حال حاضر امکانات مناساب بارای اناجاام عامال جاراحای                      

 رینوپالستی در این اتاق عمل وجود دارد و تجهیزات اتاق عمل بیمارستان آسیابک در حال حاضر رضایتبخش است.  

دکتر شفیعی متخصص بیهوشی در خصوص این عمل افزود: عمل رینوپالستی از اعمال جراحی شایع است که به علت نیاز به هایپوتنشن کنتارل                   

شده ) کاهش فشار خون هنگام عمل( نیاز به مراقبت بیهوشی ویژه دارد . وی گفت: خوشبختانه با تمهیدات ویژه ای کاه تاوساط مساولایان                 

 بیمارستان فراهم گردیده است کلیه اعمال جراحی شایع به راحتی در اتاق عمل بیمارستان شهدای آسیابک قابل انجام است.  

 پزشک متخصص ثابت به همشهریان خدمات درمانی ارائه می نماید.  13تختوابی است و با  64گفتنی است این بیمارستان 

 

 

 

 

 

  1255/ تعداد نمایش:  122252/ شماره خبر:  13:47 - 1373اسفند  11دوشنبه 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: طی حکمی از طرف سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر جلیل کوهپایه زاده به عاناوان          

 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه منصوب شد. متن حکم بدین شرح است:  

 

 جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی  

 سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه  

 با سالم

ساوه        به موجب این ابالغ به عنوان  1372/46/27مورخ  144/771پیرو ابالغ شماره   نی  ما  رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در

 شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید. "منصوب می

و    وفقامید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید م           

 سرافراز باشید.

 دکتر سیدحسن هاشمی وزیر 

  764/ تعداد نمایش:  122351/ شماره خبر:  14:37 - 1373اسفند  12سه شنبه 
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اشتی درمانـی  بهدبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه به نقل از وبدا: در آخرین اجالس روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات        

رنامه های طرح ج ب کشور که با حضور ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ریاست نهاد رهبری در دانشگاهها و دبیر شورای انقالب فرهنگی برگزار گردید نتای                      

ـ  تحول سالمت، رضایتبخش اعالم گردید. در این اجالس دکتر شهریاری ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن قدردانی از فعالیت این افرا                        ه واسـطـه     د ب

هست از سـر    دی ماموریت های خطیری که برعهده دارند، اظهار داشت: اکثریت مجلس شورای اسالمی همراه سیاستگذاران حوزه بهداشت و درمان است و اگر انتقا             

منابع به دولت قبـلـی    میندلسوزی است. وی با تاکید بر اینکه بارها از دولت تدبیر و امید به جهت در اولویت قرار دادن مسئله سالمت قدردانی کرده است، افزود: ه            

ـ   هم داده شده بود اما متاسفانه چون اعتقادی به این مسئله نداشتند منابع را در اختیار قرار نمی دادند . دکتر شهریاری در بخش دیگری ا      خـنـانـش از روسـای         ز س

قوی تـر شـدن       و  دانشگاههای علوم پزشکی خواست ارتباط خود را با نمایندگان مجلس و نمایندگان حوزه انتخابیه شهرهای خود قوی تر کنند. وی افزایش تعامل               

ی خـوبـی   هنگارتباط میان نمایندگان و روسای دانشگاهها را موجب کاهش فشارها بر کمیسیون بهداشت و حتی وزارت بهداشت دانست و گفت: در حال حاضر هما                      

خـود  به میان کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت وجود دارد. رئیس کمیسیون بهداشت همچنین در خصوص پیشنهاد تخصیص بودجه دانشگاهها به صورت مستقل                     

جه در اختیـار  بوداستان ها و شهرستان ها نیز گفت: در این صورت چگونه می توان از خود وزارت بهداشت و وزیر محترم انتظار پاسخگویی داشت؟ در شرایطی که                   

ی گفت:دانشگـاه   زشکوی برای تصمیم گیری نبوده است. دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در این اجالس با اشاره به وظایف دانشگاههای علوم پ                    

پژوهش و   ،   های علوم پزشکی وظایف ویژه ای دارند که بخشی خدمات است و بخش مهم دیگر آن به آینده علمی کشور وابسته است و آن توجه به مسئله آموزش                           

عیت آموزش علوم وض فناوری است. وی با اشاره به اینکه باید در کنار ماموریت ملی اجرای طرح تحول نظام سالمت، به این سوال نیز پاسخ دهیم که در حال حاضر                           

که چقدر در     رسشپزشکی در کشور وضع مطلوبی دارد؟ آیا به عنوان روسای دانشگاهها نوع نگاهمان در تربیت دانشجویان صحیح است؟ و در نهایت پاسخ به این پ                        

ـ  این طراحی ها و برنامه ها بازنگری و بروز رسانی صورت گرفته است. دکتر مخبر با یادآوری ایثارگری و از خودگذشتگی پزشکان در طول دفاع      دس، خـواهـان     مق

اظهار داشت: اینکـه       نگیتوجه و سرمایه گذاری ویژه در تربیت افرادی شد که ایثارگرانه خدمت می کنند و کشور به آنها نیازمند است. دبیر شورای عالی انقالب فره                         

تمی را طراحی سیسخودمان را خیلی درگیر یک موضوع کنیم ، ممکن است موجب شود از سایر بخشها غفلت کنیم و در این راستا باید برای جلوگیری ازا ین غفلت،              

رای طرح تحول نـظـام   اج کرد و از سوی دیگر باید در مورد شیوه های تربیت دانشجو نیز توجه و سرمایه گذاری ویژه ای کنیم. دکتر مخبر با برشمردن مزایای فراوان   

رد و راهکار آن نیز د کسالمت در جامعه ،گفت: نباید طرح را تضعیف کرد و تخریب کردن اساس این نگاه اقدام درستی نیست و باید با نگاه کارشناسی کاستیها را نق                   

د را همزمـان  وجورصد بی طرفانه ابعاد مختلف اجرا شده طرح است که شاید هم این کار در حال انجام است. وی گرفتن بازخوردهای اجرای طرح و رفع اشکاالت م 

آقای دکـتـر    :از با توجه به مسائل فرهنگی در طرح موجب اثرگذاری و جلب رضایت بیشتر جامعه دانست. حجت االسالم محمدیان ریاست نهاد رهبری در دانشگاهها          

دند.همچـنـیـن     نموهاشمی و معاونین ایشان،روسای دانشگاهها و دانشکده های ع پ و کلیه دست اندرکاران نظام سالمت در اجرای برنامه نحول نظام سالمت تشکر                        

وزش پزشکی با اشـاره  آم ابراز امیدواری نمودند که در سال آینده این طرح ارزشمند ملی با صالبت و کیفیت بهتری ادامه یابد. در این اجالس وزیر بهداشت درمان و      

ت ایشان در اجرائ    یریبه اقدامات انجام شده در برنامه تحول نظام سالمت اظهار داشت:از روسای دانشگاهها و دانشکده های ع پ ،معاونین و کلیه نیروهای تحت مد                        

قدردانی می نمایم. ایشان اظهار امیدواری نمودند که با حمایت ریاست محترم جـمـهـور کـلـیـه           2939طرح تحول سالمت در دو بخش بهداشت و درمان در سال        

مجـلـس شـورای       گانتخصیص های اعتبار پیش بینی شده این برنامه عظیم ملی تا پایان سال محقق گردد.ایشان تاکید نمودند که روسا نشست های بیشتری با نمایند     

را در بخشهای مربوطه ارایـه نـمـوده و          2939اسالمی برگزار نمایند. در این اجالس کلیه معاونین و مشاورین وزیر محترم گزارشی از اقدامات انجام شده در سال                     

ش مشـکـالت   کاههمچنین انتظارات خود را از روسای دانشگاهها و دانشکده های ع پ مطرح نمودند. تعدادی از روسای دانشگاهها و دانشکده های ع پ نیز جهت           

 اجرایی برنامه طرح تحول واجراء هر چه بهتر آن در سال پیشرو پیشنهادات ارزشمندی را ارایه نمودند. 

  751/ تعداد نمایش:  122454/ شماره خبر:  47:27 - 1373اسفند  15جمعه 
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بااااه 

توسط گروه سالمت جمعیت،خانواده و مادارس   «ازدواج مناسب برای جوانان   »گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :سمینارهای          

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با مشارکت حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س(، دانشگاههای پیام نور و مرکز آموزش عالای      

علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحدهای ساوه برگزار شد.دراین سمینارها که در سه روز متوالی با حضور اساتید مجرب حاوزه و دانشاگااه                            

برگزار گردید گروههای متعددی از دانشجویان حوزوی و دانشگاهی شرکت نمودند.حجت االسالم ساالری فر استاد و پاژوهشاگار حاوزه و                           

توافق در اداره خااناه     -حل تعارض های عاطفی-مهارتهای شنیدن-دانشگاه در یکی از این سمینارها با اشاره به مهارتهای بیان افکار و احساسات      

عنوان کرد: هنگام گفت وگو با همسر در مورد امور منفی صحبت نکنید وبه جنبه های مثبت موضوع هم اشاره کنید.هم چنین افکار و احساساات    

خود را به طور شخصی بیان کنید)مثال من چنین برداشتی دارم(قطعی صحبت نکنید.وی گفت: در پایان گفت گو برای اظهار همدلی و ابراز توجه            

را به همسر،افکار او را بطور خالصه بیان کنید و اجازه دهید در پایان همسرتان اگر مایل است دوباره صحبت کند.ایشان گفتگوی خیر خواهاناه                           

بهترین راه حل تعارض دانستند و شرط تاثیر آن را آرامش همسران و رعایت آداب گفت و گو مطرح کردند.هم چنین اظهار کردند:خااناواده باا                   

توافق و مشورت زن و شوهر بهتر اداره می شود و زوجین باگفتگو می توانند راه هایی برای کسب توافق و حل مسائل زندگی پیدا کنناد.کارمای                  

استاد حوزه علمیه حضرت فاطمه )س( در دیگر سمینار عنوان کرد : امید،وفاداری،استقالل عاطفی،هدفمندی و شایستگی از جمله آمادگی هاای                    

روانی قبل از ازدواج می باشد.وی اصلی ترین معیار انتخاب همسر را دین داری بیان کردو روش های احاراز ایان ماعایاار هاای ازدواج را                         

تحقیق،گفتگوی مستقیم،استفاده از واسطه ومشورت با افراد با تجربه عنوان کرد.حجت االسالم رضا زاده استاد حوزه و دانشگاهاهاای سااوه در                   

خصوص معیارهای همسرگزینی اظهار داشت: مهم ترین معیارهای همسر گزینی دینداری، شرافت و تناسب خانوادگی است.وی در خصاوص                       

از    اعام این معیار تصریح کرد:منظور از دینداری تنهانماز،روزه و انجام پاره ای از مسائل مذهبی نیست بلکه ایمانی است که در کلیه امور زندگی           

ام گفتار،رفتار و نیات ،جاری باشد.ایشان بهترین وسیله برای تشخیص دینداری فرد را معاشرت با او ودر غیر اینصورت تحقیق از دوستان و اقاو                      

دانستند.رضا زاده اظهار کرد:تناسب صد در صد دو خانواده امکان ندارد و هر انسانی دارای روحیات فردی و خانوادگی مخصوص به خود اسات          

ماه  و با دیگران فاصله دارد باید تالش کنیم تا هر چه امکان دارد این فاصله کمتر باشد.این استاد حوزه و دانشگااه ماواناع ازدواج را سان،ادا                                

تحصیل،اشتغال،تاکید بر ازدواج فرزند بزرگتر وسنگ اندازی و اشکال تراشی بزرگترها و والدین برشمردند. ایشان درمورد رعایت ترتیب سانای                  

گفتند نباید فرصت های ایده آل را فدای رعایت ترتیب سنی فرزندان کنیم چه بسا دیگر چنین موقعیت هایی پیش نیاید.وی افزود برای کااهاش                           

وه گر باالرفتن سن ازدواج جوانان و والدین باید از توقعات زیاد و بلند پروازی های خیالی خود دست بردارند و واقع بین باشند.رقیه خرم رئیس                      

سالمت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در ضرورت برگزاری این سمینارها عنوان کرد: با توجه به روند کاهشی بااروری                        

درچند دهه اخیر در کشور وافزایش سن ازدواج در جوانان و همچنین اجرای فرامین سیاست های کلی جمعیت مقام معظم رهبری ، تارویاج و                           

اشاعه فرهنگ ازدواج مناسب برای جوانان با برگزاری این چنین سمینارهایی الزم و ضروری است.به گفته وی با برگزاری این نشست هاا مای                   

 -توان به رفع موانع ازدواج،تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند،کاهش سن ازدواج،ترویج ونهادینه سازی سبک زنادگای اساالمای                       

ایرانی،تامین سالمت و تغذیه سالم جمعیت ،ارتقای امید به زندگی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق ازدواج به هنگام ومناسب کاماک            

 کرد

  1415/ تعداد نمایش:  122514/ شماره خبر:  14:44 - 1373اسفند  16شنبه 

ازدواج مناسب »سمینارهای 

توسط دانشکده  «برای جوانان

  علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛
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ه به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: با توجه به اینکه شهرستانهای ساوه و زرندیه در بین راههای مواصالتی کشور قرار گرفتا                        

ت طایاال  و تردد و حضور مسافران در ایام نوروز در این شهرستانها افزایش می یابد، تدابیر الزم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بهتر در تع                         

نوروزی اتخاذ شده است.وی آمادگی کامل مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و حضور پزشکان متخصص در اورژانس ها و کالایانایاک هاای                              

تخصصی بیمارستان های ساوه و زرندیه را از جمله تدابیر نوروزی دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان کرد .به ویژه آنکه متاخاصاصایان طاب                           

اورژانس در اورژانس بیمارستان شهید مدرس همانند ماههای گذشته در این ایام حضورخواهند داشت.رئیس دانشکده علوم پزشکای سااوه باا                         

اشاره به آمادگی کامل بیمارستانهای ساوه و زرندیه در ایام نوروزی و تعطیالت گفت: پزشکان متخصص در بیمارستانهای شاهایاد مادرس و                             

شهریور ساوه و همچنین شهدای آسیابک زرندیه، بصورت مقیم و آنکالی آماده ارائه خدمات درمانی می باشند .وی با اعالم آماادگای        15شهدای  

رائاه  ه امراکز بهداشتی درمانی ساوه عنوان کرد: مراکز بهداشتی درمانی شهید مصطفی خمینی، غرق آباد، نوبران و آوه در ایام تعطیالت نوروز آماد             

خدمات می باشند.وی گفت: در این مراکز خدمات بهداشتی درمانی توسط پزشک ، دندانپزشک، ماما،و سایر تیم بهداشتی درمانی به مراجاعایان                          

دای شها  ارائه می گردد. دکتر کوهپایه زاده ضمن اعالم آمادگی مراکز درمانی زرندیه افزود: در شهرستان زرندیه عالوه بر آمادگی کامل بیمارستان                      

آسیابک، مراکز بهداشتی درمانی رازقان،خشکرود، زاویه و پرندک هم به همشهریان و مسافران نوروزی خدمات بهداشتی درمانی مورد نایااز را                        

 ارائه می نمایند.ایشان در خصوص آمادگی داروخانه های بیمارستانی در ایام نوروزی عنوان کرد: در ایام تعطیالت نوروزی عالوه بر فاعاالایات                      

داروخانه به طور شبانه روزی در ساوه و زرندیه به همشهریان خدمات ارائه می دهند که اطالعات آناان                      4داروخانه های این بیمارستانها، تعداد      

شهری و جاده ای در شهرستانهای ساوه و    115پایگاه اورژانس  14در مبادی ورودی شهرها در دسترس مسافرین قرار خواهد گرفت.وی افزود:              

ادامه دارد، آمادگی کامال و الزم جاهات ارائاه              74فروردین سال 14اسفندماه امسال شروع شده و تا  25زرندیه در طرح امداد نوروزی که از     

خدمات به مسافرین عزیز را دارند .دکتر کوهپایه زاده همچنین از استقرار سه چادر امداد نوروزی در سه محور مواصاالتای واقاع در ماحاور                                

عاه  سلفچگان، سیلیجرد و پرندک خبر داد که این چادرها مجهز به تجهیزات پزشکی می باشند و می توانند کمکهای اولیه الزم را در اختیار مراجا    

کنندگان قرار دهند.رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، همچنین از آغاز برنامه بسیج سالمت نوروزی همزمان با سراسر کشور از یکم اسفانادمااه             

ی مومامسال تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده خبر داد و بیان داشت: به منظور دستیابی به سالمت و امنیت مواد غذایی و حفظ بهداشت اماکن ع                 

مورد استفاده عموم مردم بویژه مسافران نوروزی این برنامه در سطح شهرهای ساوه و زرندیه توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد پیگیاری و                  

 بازدید قرار خواهد گرفت.

  775/ تعداد نمایش:  122456/ شماره خبر:  14:41 - 1373اسفند  16شنبه 

آمادگی مراکز بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه برای خدمت 

  رسانی به مسافران نوروزی:



 

170 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

ناویسای      به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مدیرغذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ساوه از اجرای پایلوت طرح نساخاه                       

آمیزبودن، این طرح در سایر شهرها اجرا خواهد شد. دکتر مریم سعایادی در                   الکترونیک در شهر ساوه خبر داد و اظهار کرد: در صورت موفقیت            

اینخصوص گفت: در این طرح تمامی سوابق و داروهای مصرفی بیمار بر روی کارت هوشمندی ثبت خواهد شد و بیمار در مراجعه به پازشاک                           

بصورت هوشمند ثبت میشود و چنانچه دو دارویی کاه ناباایاد         دهد. وی گفت:در این روش نسخه      کارت هوشمند خود را به پزشک تحویل می       

دهد. وی افزود: در این طرح بیماران بجای ارائه نسخه کاغذی باه        افزار مربوطه آن را به پزشک اطالع می         همزمان مصرف شوند تجویز شود، نرم     

داروخانه ها، از طریق نسخه الکترونیکی داروی خود را دریافت خواهند کرد. دکتر سعیدی گفت: این طرح ابتدا بصورت پایلوت با هاماکااری                           

 چند پزشک و داروخانه در سطح شهر ساوه انجام می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن طرح در سایر مطبها و شهرها اجرا خواهد شد. 

  1447/ تعداد نمایش:  122617/ شماره خبر:  14:17 - 1373اسفند  15یکشنبه 

در دانشکده علوم پزشکی ساوه اجرا  «نسخه الکترونیک»پایلوت طرح 

  خواهد شد؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: اردوی کوهپیمایی کارکنان دانشکده علوم پزشکی ساوه با تالش معاونت دانشجویای فارهاناگای                    

 دانشکده برگزار شد. در این اردوی کوهپیمایی، پرسنل و کارکنان دانشکده علوم پزشکی ساوه همراه خانواده هایشان شرکت کردند.

دکتر محمد قربانلی معاون دانشجویی دانشکده در اینخصوص گفت: این اردو با هدف ترویج فرهنگ ورزش و تندرستی و همچنین افزایش روحیه و  

به طول  14الی  5نشاط پرسنل و خانوادهایشان برگزار شده بود. وی گفت: این اردو در کوههای اندیس از توابع شهر ساوه برگزار شد که از ساعت 

 انجامید و به شرکت کنندگان هدایایی اهدا گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  553/ تعداد نمایش:  122677/ شماره خبر:  11:21 - 1373اسفند  17دوشنبه 

  اردوی کوهپیمایی نشاط و سالمتی توسط دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر فاطمه امیری عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره باه افازایاش                            

مصرف شیرینیجات در ایام نوروز گفت: سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که کودکان و بزرگساالن دریافت روزانه انواع قند های سااده و                          

درصاد از کال انارژی             5درصد از کل انرژی دریافتی روزانه کاهش دهند. کاهش بیشتر این مقدار به کمتر از    14شیرینی جات را به کمتر از  

گرم در روز( فواید سالمتی بیشتری را به همراه خواهد داشت.این متخصص تغذیه گفت: دکتر باراناکاا، مادیار          25دریافتی روزانه )یعنی تقریبا  

عنوان می کند که ما شواهد بسیاری داریم مبنی بر این کهدریافت انواع قند های ساده به میزان کمتار                  WHOبخش تغذیه برای سالمت و توسعه       

درصد از کل انرژی دریافتی روزانه، خطر اضافه وزن، چاقی و پوسیدگی دندان را کاهش می دهد.وی افزود:اگر کشورها می خواهند میزان                   14از  

 مای    بار بیماریهای غیر واگیر خود را کاهش دهند، ایجاد تغییراتی برای حمایت از این اصل کلیدی خواهد بود.ایشان با طرح این سوال که ،"آیاا    

دانید در هرم غذایی جایگاه شیرینی جات و قند های ساده کجاست؟" بیان داشت: شیرینی جات و قندهای سادهدرنوک هرم غذایی وجود دارد                 

ر ه د  و توصیه می شود برای سالمتی ،هر چه کمتر از آنها مصرف شود بهتر است.دکتر امیری در ادامه گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید ک          

پخت شیرینی جات از منابع مختلف چربیها )مثل روغن، کره و ...( استفاده می شود، به عبارتی شیرینی جات هم منبع قند های ساده هستاناد و                            

هم سرشار از چربی که هر دو برای سالمت ما مفید نیستند. این در حالی است که درعید نوروز، از هر عید دیدنی به عید دیدنی دیگر ماماکان                       

ه ر باست هر فرد یک یا چند شیرینی یا شکالت بخورد !!! و در انتهای عید شاهد یکافزایش وزن غافلگیر کننده باشد.وی در پایان توصیه کرد: اگ                            

 .هر چه کمتر، بهترفکر سالمتی خود هستید، در این ایام تعطیالت مراقب شیرینی و شکالت خوردن خود باشید. 

  775/ تعداد نمایش:  122711/ شماره خبر:  14:55 - 1373اسفند  23شنبه 

 

 

 

 

 

  عید نوروز در راه است، کسانی که عاشق شیرینی جات هستند این خبر را بخوانند؛
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که در مناطق شهری و روستایی شهرستان های سااوه   5تا  2به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: پایلوت بررسی چاقی کودکان      

درصد پیشرفت داشته است. مینا اسدی مسئول واحد تغذیاه ماعااونات         55و زرندیه از اسفندماه آغاز گردیده بود، با مشارکت همکاران تا کنون  

 55بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: از ابتدای شروع این طرح که از اول اسفند شروع گردیده است تا کناون حادود           

ساله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. وی گفت:برای جلب رضایت کودکان در اندازه گیری دقیق قد و وزن، جوایزی شاامال               5تا    2درصد کودکان   

به طور کامل انجام خاواهاد      74پازل و بازی مار و پله تهیه گردیده که به کودکان اهدا می گردد. وی افزود: این طرح تا پایان فروردین ماه سال                    

 شد و نتایج آن اعالم می گردد. 

  637/ تعداد نمایش:  122715/ شماره خبر:  14:57 - 1373اسفند  23شنبه 

طرح بررسی چاقی کودکان در سطح شهرستانهای ساوه و زرندیه حدود 

  % پیشرفت داشته است.72
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : رئیس گروه گسترش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان پیشرفت کاار               

هزار نفر جمعیت تحت پوشش دانشکده که از دوم اسفندماه آغاز شده بود تا کاناون      24گفت: سرشماری جمعیت کلیه روستاها و شهرهای زیر     

به اتمام خواهد رسید و تا آخار   74درصد در ساوه و زرندیه پیشرفت داشته است. مهری اعتصمامی گفت: این طرح تا پایان فروردین                    64حدود  

 24اردیبهشت ماه باید ثبت الکترونیکی آن به اتمام برسد. وی افزود: یکی از ویژگیهای سرشماری امسال اضافه شدن سرشماری شهرهای زیار                           

ه هزار نفر جمعیت به این برنامه است و مهمترین هدف در برنامه سرشماری تهیه و تکمیل پرونده الکترونیک برای هر خانوار می باشد. به گافاتا          

 ایشان: با داشتن پرونده الکترونیک سوابق و اطالعات بهداشتی درمانی افراد برای پزشکان خانواده میسر می گردد 

  724/ تعداد نمایش:  122724/ شماره خبر:  15:16 - 1373اسفند  23شنبه 

رئیس گروه گسترش /پیشرفت سریع سرشماری الکترونیک جمعیت 

  هزار نفر در ساوه و زرندیه 11روستایی و شهرهای زیر 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: با توجه به فرا رسیدن ناوروز ،         

مصرف شیرینی جات و آجیل ها در این روزها افزایش می یابد و این خوردنیها عالوه                 

بر داشتن فوائد بسیار ، مصرف بیش از اندازه آنها می تواند برای سالمتی انسان مضار                  

باشد. در همین راستا به سراغ کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم              

پزشکی ساوه رفتیم تا در مورد آجیلها بیشتر بدانیم. مینا اسدی کارشناس مسئول تغذیه با بیان تاریخچه مصرف آجیلها گفت: یاکای از رساوم                               

مسایاح   د   دیرین ایرانیان در ایام عید، پذیرایی از میهمانان با شیرینی و آجیل است. سابقه استفاده از این مواد مغذی به هزاران سال قبل از مایاال                   

 کارشناس مسئول تغذیاه ماعااونات        اند. به گفته  ها تعریف کرده گردد. در سراسر جهان کاربردهای سنتی متعددی را برای استفاده از مغزدانه             برمی

ها دارای فواید متعددی هستند و خوردن آنها برای انسان خواص گونااگاونای                 بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه، از نظر اصول تغذیه مغزدانه         

. اکسیدان است شوند و این خاصیت بدلیل دارا بودن موادی به نام آنتی            ها به طور کلی موجب افزایش سیستم ایمنی بدن می           دارد. وی افزود: آجیل     

های مختلف نشان داده اسات       کنند، اضافه کرد: پژوهش  ها به رشد کودکان و نوجوانان کمک می وی با بیان اینکه، مواد مغذی موجود در مغزدانه       

های قلبی عروقی اهمایات    در کاهش کلسترول خون مؤثر است. به گفته وی گردو، پسته، فندق و بادام زمینی در کاهش بیماری                     که مصرف آجیل  

ای دارند و فندق نیز عالوه بر دارا بودن خواص فوق یکی از منابع مهم منگنز است که موجب ترشح انسولین )پیشگیری از دیابت یا مارض                              ویژه

شود. این کارشناس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه بایاان     ها در بدن می های انعقاد خون و سوخت و ساز چربی قند( تولید پروتئین   

های رشد، بهبود رشاد وزنای و        کرد: "آرژنین" یکی از دیگر موادی است که در فندق به میزان زیادی وجود دارد و موجب آزاد شدن هورمون             

شاود.     ای خونی و جلوگیری از افزایش فشار خاون مای      قدی کودکان و نوجوانان، ترشح انسولین و تولید اسید نیتریک، موجب گشاد شدن رگه             

دی اسدی اضافه کرد: بادام زمینی نیز عالوه بر مواد مغذی یاد شده بدلیل دارا بودن ترکیباتی به نام "کولین" و "لستین" در سوخت و ساز کابا                             

شود. این ماغازداناه      خونی مشاهده می ها مؤثر است و در صورت کمبود این مواد، عوارضی نظیر تجمع چربی در بدن و چاقی، نازایی و کم        چربی

ها در پیشاگایاری از       های تیروئیدی است. وی گفت: پسته با دارا بودن مقدار قابل توجه آهن و ویتامین        ساز برای تولید هورمون     حاوی مواد پیش  

شود. این کاارشانااس         ها بدلیل دارا بودن کلسیم، موجب جلوگیری از پوکی استخوان می            خونی نقش بسزایی دارد. بادام به همراه سایر مغزدانه           کم

ر شود. وی ادامه داد: آجیل حاوی ماقادا       ها بنا به دالیلی توصیه نمی در ادامه گفت: با وجود تمام نکات مثبت ذکر شده، مصرف زیاد آجیل       تغذیه

ها موجب اضافه وزن و چاقی خاواهاد شاد. وی            قابل توجه چربی است. با وجود مفید بودن چربی این مواد غذایی، افراط در مصرف مغزدانه             

شاود. وی        روی در مصرف آجیل بدلیل دیر هضم بودن، موجب اختالالت گوارشی متعددی نظیر نفخ، حالت تهوع و استفاراغ مای           گفت: زیاده  

شود. اسدی بیان کرد:   گفت: مصرف باالی آجیل شور به دلیل نمک زیادی که در هنگام تهیه آن استفاده شده است، موجب افزایش فشار خون می                

ها توجه کنید، زیرا در صورت نگهداری نامناسب و یا نگاهاداری    نکته مهم دیگر اینکه هنگام خرید آجیل به تازگی و نحوه نگهداری این مغزدانه            

 های آجیل، ماده سمی زدگی دانه زدگی در این مواد غذایی بسیار باالست. به گفته این کارشناس تغذیه، در اثر کپک       در محل مرطوب، احتمال کپک    

 شود که در ایجاد سرطان کبد نقش مؤثری دارد.  به نام آفالتوکسین تولید می

 / تعداد نمایش:  122727/ شماره خبر:  47:44 - 1373اسفند  24یکشنبه 

کارشناس مسئول تغذیه/با 

وجود تمام نکات مثبت در 

مورد آجیل های شب عید، 

مصرف زیاد آن بنا به دالیلی 

  شود توصیه نمی



 

176 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : همایش بزرگ سمینار ازدواج مناسب در جوانان در تاالر سلمان ساوجی با حضور خانام                        

دکتر گالیل اردالن، رئیس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، خانم دکتر محمودعربی کارشناس اداره سالمت جوانان وزارت متبوع،مسئولایان    

ن ادارات شهرستان ، پزشکان و کارشناسان مامایی، رابطین سالمت ، مدیران مدارس مقطع متوسطه ، اساتید حوزه علمیه ، بسیج خواهران شهرستا                     

 ، دهیاران و شوراهای روستاها، امدادگران هالل احمر برگزار شد. دکتر کوهپایه زاده در ابتدای این همایش گفت: ازدواج موضوعی چند وجاهای                 

است که با عوامل مختلفی از جمله فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سالمتی و عوامل مختلف دیگری در ارتباط است. وی افزود : دانشگااهاهاای       

علوم پزشکی کشور به تأسی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از آن باالتر سیاستهای کالن کشور که توسط مقام معظم رهباری باه        

 همه دستگاهها ابالغ شده است ، وظایفی را در برابر فرهنگ سازی امر ازدواج بر عهده دارند. وی گفت : در این نوع جلسات بر آن هستایام تاا            

ت دسا   اهمیت ازدواج مناسب و آگاهانه را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار دهیم و این پیام و فرهنگ را منتقل کنیم که ما باید همه دست به                          

هم دهیم تا بتوانیم در فرآیند ازدواج موفق باشیم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در این همایش با بیان رویاکاردهاای                      

مجلس شورای اسالمی در خصوص سیاستهای جدید جمعیتی گفت: فرصت سازی اشتغال و فراهم کردن زیر ساخت های تولیدی از دغادغاه         

های مجلس شورای اسالمی است.دکتر میرگلوبیات افزود: نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دنبال تامین شرایط و امکانات مطلوب برای ایجاد               

فرصت های شغلی همسو با حمایت از تولید ملی هستند.میرگلوبیات اظهار کرد: کاهش جمعیت در سال های اخیر باید با مطالعه عمیق جااماعاه            

شناسی و امور اقتصادی همراه شود و در صورت بی توجهی به نرخ باروری در آینده با جمعیت سالمند مواجه می شویم.وی افزود: با اتاکاا باه             

نیروی جوان مسیر توسعه و پیشرفت کشور دست یافتنی می شود.میرگلو بیات بیان کرد: زن و مرد مکمل یکدیگر هستند و همسران برای تعالای                           

ناه  به هم نیاز دارند و تقوا رمز برتری آن ها است. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی از پیگیری مجلس برای بیمه زنان خاا                 

لاس  دار خبر داد و گفت: کاهش ساعت کاری بانوان دارای فرزند، طرح تعالی خانواده و بهره مندی بانوان خانه دار از مزایای بازنشستگی در مجا   

 در حال پیگیری است.استاد دانشگاه آزاد اسالمی ساوه و عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این همایش با اشاره به اهمایات ازدواج در                  

اسالم و سایر ادیان ، گفت: ازدواج امری ضروری در زمینه فردی و اجتماعی است که نقش بسزایی در مصونیت افراد در بای باناد و بااری                         

 دارد.حجت االسالم محمود قیوم زاده افزود: در ازدواج توجه به رعایت الگوهای ایرانی و اسالمی برای استحکام بنیان خانواده ضاروری اسات.          

وی اظهار کرد: ازدواج پاسخ مناسبی برای نیازهای غریزی و فطری و عامل مهمی در نجات از تنهایی است. گفتنی است،دکتار ماهادی هاادی                               

مدرس حوزه و دانشگاه و روانشناس ،دکتر رعیتی فرد مدیر مرکز اجرائی قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج سازندگی کشور، خانام شافاائای          

روانشناس و مشاور امور تربیتی از اساتید سخنران دیگر در این همایش بودند که پیرامون مسائل مختلف ازدواج از جملاه تارویاج ازدواج در                            

جوانان و واسطه گری در این امر، اشتغال زایی و ازدواج و معیارهای انتخاب همسر سخنرانی کردند.همایش ازدواج مناسب در جوانان، تاوساط       

روز شاناباه ماورخ        12/34صبح لغایت  7/34گروه سالمت جمعیت،خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه از ساعت              

 در تاالر سلمان ساوجی شهر ساوه برگزار شد. 23/12/73

 

 

ازدواج پاسخ مناسبی برای 

نیازهای غریزی و فطری و عامل 

  مهمی در نجات از تنهایی است
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:دکتر رامین عسگریان ،متخصص پزشکی اجتماعی وطب پیشگیری اظهار داشت: با تاوجاه                      

به نیاز بخش بهداشت و درمان کشور به ارایه خدمات ارتقای سالمت مبتنی بر پیشگیری و دستیابی به اهداف فوق الذکر، کلینیک پیشاگایاری و         

در بیمارستان شهید مدرس ساوه راه اندازی می گردد. وی گفت: کلینیک هاای       1374ارتقای سالمت مبتنی بر رویکرد الکترونیک از ابتدای سال      

ارتقای سالمت و یا کلینیک های پیشگیری در پزشکی فرامدرن مطرح شده و در راستای طرح بیمارستانهای ارتقا دهنده سالمت راه اندازی شاده               

در سطح دنیا مطرح شدند تا خدمات ارتقای سالمت را برای عموم جامعه ارایه نمایند.وی افزود: فرایانادهاای         1774اند. این بیمارستانها از سال       

ت الما سنتی پزشکی در قالب ارزیابی غیر فعال در برخورد با بیمار تنها به بیماری فعلی افراد توجه دارد. بر خالف آن، انواع روشهای مدیریت س                         

جاعاه   مارا در قالب مراقبت فعال از افراد بیمار و غیر بیماردر بیمارستانهای ارتقا دهنده سالمت ارایه می گردد. به گفته دکتر عسگریان: در زماان                     

بیمار و همچنین افراد به ظاهر سالم که به دریافت خدمات پیشگیری از بیماری تمایل دارند، فرصت مناسبی برای بررسی تمام اباعااد ساالمات                            

مراجعه کننده فراهم می گردد و نوعی مراقبت بهداشتی جامع در راستای پیشگیری از وقوع بیماری ها، درمان ناخوشی های موجود و باهاباود                            

وضعیت سالمت ارایه می شود. این متخصص پزشکی اجتماعی با برشمردن وظایف کلینیکهای پیشگیری افزود: وظایف کلینیک ارتاقاا دهاناده                     

سالمت شامل ارایه خدمات پیشگیرانه در کلیه سطوح پیشگیری از بیماری ها برای عموم جمعیت و بیماران ، پیگیری فعال بیامااران و اجارای                     

راهکارهای ارتقای سالمت به تفکیک گروه های سنی، جنسی، اجتماعی اقتصادی و شغلی از طریق مداخالت موثر به ویژه مشااوره ساالمات،                      

 ویزیت حضوری، ارتباط تلفنی و ارسال پیامک است.  

وی راه اندازی این کلینیکها را یکی از راههای دستیابی به عدالت در سالمت خواند و ابراز داشت: راه اندازی کلینیک پیاشاگایاری و ارتاقاای                     

سالمت در بیمارستان های دارای پذیرش و سود دهی باال نه تنها موجب بهبود عملکرد و ارتقای شاخص های بیمارستانی می گردد، بلکه دارای          

اثرات مفید بر شاخص های بهداشتی در درازمدت می شود. همچنین با افزایش رضایتمندی مراجعین و بهبود کیفیت و هازیاناه اثارباخاشای                       

مداخالت بهداشتی و درمانی، سیستم بهداشت و درمان کشور را به سمت دستیابی به عدالت در سالمت سوق می دهد.وی افازود: کالایانایاک                              

در بیمارستان شهید مدرس ساوه راه اندازی می گردد. به گفته وی :   1374پیشگیری و ارتقای سالمت مبتنی بر رویکرد الکترونیک از ابتدای سال           

با هدایت گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد، و اکنون  1372رویکرد الکترونیک در کلینیک های ارتقای سالمت از سال          

 بارد با راه اندازی کلینیک ارتقای سالمت در بیمارستان شهید مدرس ساوه، کلیه فرایندهای مراقبتی برای مراجعین به شکل الکترونیکی و باا کاار           

نرم افزار اجرا می شود.دکتر عسگریان در اینخصوص گفت: رویکرد الکترونیک می تواند موجب تسریع فرایند مداخالت و درنهاایات باهاباود                        

کیفیت و هزینه اثربخشی خدمات ارتقای سالمت گردد. وی افزود: کاربرد پرونده الکترونیک سالمت در کلینیک پیشگیری و ارتاقاای ساالمات                     

بیمارستان شهید مدرس برای نخستین بار در کل کشوراجرا می گردد و ازاین رو نتایج کوتاه مدت وبلند مدت راه اندازی ایان کالایانایاک در                                

 تغییرات شاخص های بهداشتی و درمانی می تواند در طراحی واجرای کلینیک ارتقای سالمت در سایر مناطق کشور مفید واقع گردد.

  1416/ تعداد نمایش:  122754/ شماره خبر:  13:56 - 1373اسفند  24یکشنبه 

راه اندازی کلینیک پیشگیری و ارتقای 

سالمت با رویکرد الکترونیک برای 

نخستین بار در کشور در دانشکده علوم 

  پزشکی ساوه؛
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آوریل( به عنوان روز جهانی بهداشات در کشاور هاای             5فروردین)   17به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همه ساله روز             

میالدی برمیگردد که آن سال نخستین مجمع عمومی سازماان باهاداشات        1747مختلف جهان گرامی داشته می شود .تاریخچه این روز به سال      

جهانی در ژنو با حضور نمایندگان بیش از شصت و یک کشور جهان تشکیل شد . از آن سال به بعد همه ساله چنین روزی باه عاناوان روز                     

جهانی بهداشت در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود.هر سال با توجه به اولویت ها و نگرانی های بهداشت عمومی جهان ، یک موضاوع         

 یا شعارخاص برای آن انتخاب می شود.

میلیون نفر در جهان به دلیل مصرف مواد غذایی ناسالم جان خود را از دست می دهند، این موضوع باعاناوان                 2باتوجه به این که ساالنه بیش از        

 اولویت بهداشت عمومی جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

می باشد .ساازماان      «بهبود ایمنی مواد غذایی ، از مزرعه تا بشقاب »به نقل از سایت سازمان جهانی بهداشت : پیام روز جهانی بهداشت امسال               

( در پایگاه اطالع رسانی خود می  74فروردین  17) 2415به مناسبت فرارسیدن روز جهانی بهداشت در هفتم آپریل  » WHO »جهانی بهداشت  

 پرسد که آیا از ایمنی غذایی که می خورید مطمئن هستید؟ 

میلیون تن در جهان می گردد، تاکید می ناماایاد               2این سازمان با اشاره به این که مصرف مواد غذایی ناسالم موجب مرگ و میر ساالنه بیش از                   

بیماری می شود که می تواناد از         244عرضه مواد غذایی حاوی باکتری های زیان بار ، انگل یا مواد شیمیایی که موجب ابتالی آدمی به بیش از                     

یک اسهال ساده تا سرطان پیشرفته فرد را گرفتار کند. مطمئن شوید غذایی که مصرف می کنید سالم است و این شعار روز جهانای باهاداشات                       

 است.

از سوی دیگر تغییر در روش های تولید مواد غذایی، نگهداری ، توزیع و مصرف.آنها ، تغییرات محیط زیست؛ عوامل بیامااری زای در حاال                

همه چالش های ایمنی مواد غذایی کشور ها به شمار می آیند. افزایش سفر و تجارت ماماکان اسات                  -ظهور وجدید، مقاومت ضد میکروبی      

 احتمال آلودگی و بیماری های مسری را در سطح بین المللی گسترش دهد.

: ایمنی مواد غذایی یک مسئولیت مشترک است. این یک اصل مهم است که باید در تمام طول زنجیره تولید مواد غذایی رعاایات     WHOبه گفته  

 شود.  

 به عقیده سازمان جهانی بهداشت پنج کلید برای دستیابی به ایمنی بیشتر مواد غذایی بایدرعایت شود:

 : مواد غذایی را پاک و تمیز نمایید.1کلید 

 : مواد غذایی خام و پخته را جدا نگهداری نمایید.2کلید 

 : مواد و محصوالت غذایی را به طور کامل بپزید.3کلید 

 : غذا را با درجه حرارات مناسب بپزید.4کلید 

 : در تهیه و طبخ غذااز آب سالم و مواد اولیه سالم بهره ببرید .5کلید 

امسال سازمان بهداشت جهانی می گوید: آیا غذایی که داخل بشقاب شماست و در حال خوردنش هستید سالم و عاری از مایاکاروب هاای                               

 بیماری زا می باشد ؟ 

  1465/ تعداد نمایش:  122776/ شماره خبر:  46:44 - 1373اسفند  25دوشنبه 

بهبود ایمنی مواد غذایی ، 

  از مزرعه تا بشقاب ؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده با اشاره به اجرای  

های اورژانس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی  داشت: تکنسین فروردین سالجاری اظهار  4تا  73اسفند ماه سال  26های امدادی از  ماموریت

های اورژانس مرکز  مأموریت امدادی انجام داده اند. دکتر محمد قربانلی گفت : تکنسین 161دانشکده علوم پزشکی ساوه در این مدت تعداد 

مورد مأموریت  55غیر تصادفی و  مورد 76داده اند که از این تعداد      مورد مأموریت امدادی انجام 161روز تعداد  7فوریتهای پزشکی در مدت 

که متاسفانه منجر  مورد در جاده ها اتفاق افتاده است  56مورد از مأمورتهای تصادفی در مناطق شهری و 37تصادفی بوده است. وی گفت: تعداد 

نفر در  15نفر به بیمارستانها ی ساوه و زرندیه اعزام شده اند و  146نفر شده است.وی افزود : از این تعداد مأمورتهای امدادی تعداد  5به فوت 

محل مأموریت درمان شده اند.رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به اینکه اکثر تصادفات در روز آخر 

فوتی را در پی داشته است.وی  2مصدوم و  27اسفند اتفاق افتاده است که  27مورد از تصادفات در روز  21اتفاق افتاده است عنوان کرد:   سال

 قصدگفت در سالهای آتی بایستی تدابیری اتخاذ گردد تا با فرهنگ سازی و آموزشهای الزم، مردم با حوصله و صبر بیشتر و با سالمتی کامل به م

خود برسند.وی گفت: امسال اطالع رسانی خوبی از طریق نصب پالکارد و بنرها در ورودی و خروجی شهرستانهای ساوه و زرندیه در خصوص 

مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی انجام شد و بر اساس جمع آوری نظرات در تمام  115تماس مردم و مسافرین در هنگام وقوع حادثه با تلفن 

تماس گرفته اند و تکنسینهای مرکز در کوتاهترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رسانده  115اتفاقات مردم در هنگام بروز حادثه با شماره 

  اند.دکتر قربانلی همچنین افزود: سه چادر امداد نوروزی در سه محور مواصالتی واقع در محور سلفچگان، سیلیجرد و پرندک برپا شده است که

مورد  173پذیرای  تا کنون 

مراجعه حضوری مسافرین عزیز 

 بوده است و درمان سرپایی دهاند

 -  1374فاروردیان       5چهارشنبه  . 

/    123316/ شماره خبر:         13:56

  775تعداد نمایش: 

مورد مأموریت امدادی 262انجام 

توسط مرکز حوادث و فوریتهای 

  پزشکی ساوه:
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 در   به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه مدیر گروه سالمت محیط و حرفه ای معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار داشت:     

کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد توسط اکیبهای بهداشت محیط دانشکده علوم پازشاکای                 754قالب طرح نوروزی تا کنون در شهرستانهای ساوه و زرندیه           

 ساوه کشف و ضبط شده است.

فروردیان   15شروع گردیده و تا  73نصراله مقیاسی با اشاره به برنامه بسیج سالمت نوروزی همزمان با سراسر کشور عنوان کرد: این برنامه از ابتدای اسفند    

بعدازظهر به بازرسی اماکن تولید  7صبح الی  7ادامه دارد که روزانه بصورت دو اکیپ دو نفره از کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی از ساعت  74

 و توزیع مواد غذایی و همچنین حفظ بهداشت اماکن عمومی مورد استفاده عموم مردم بویژه مسافران نوروزی می پردازند.

واحاد   2بازدید بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش دانشکده انجام شده است که از این تعداد  616وی گفت : تا کنون تعداد       

نفر کاارت   722واحد جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند.وی افزود : طی بازدیدهای بعمل آمده برای                 44تعطیل و پلمپ شده است و       

مقیاسی در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی عنوان کرد: کارشناسان بهداشت محیطی در این ایام در اولین فرصت                  بهداشتی صادر گردیده است.   

به شکایات بهداشتی رسیدگی خواهند کرد و همشهریان عزیز می توانند بدینمنظور جهت اعالم شکایات بهداشت محیطی در شهرستان سااوه باا           

 پ.تماس حاصل نمایند 45226714و در شهرستان زرندیه با شماره تلفن  42234744شماره تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  775/ تعداد نمایش:  123341/ شماره خبر:  14:32 - 1374فروردین  6نج شنبه 

 

  کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد در ساوه و زرندیه؛ 371کشف و ضبط 
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

فروردین از پایگاه اورژانس جاده ای واقاع       4به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در روز  

ر در پرندک و مراکز بهداشتی درمانی کشیک نوروزی در شهرهای پرندک، رازقان، زاویه ، خشکرود و بیمارستان آسیابک زرندیه بازدید کرد. دکتا            

کوهپایه زاده ضمن بازدید و بررسی عملکرد پرسنل کشیکهای نوروزی و پرس و جو در خصوص ارائه خدمات ، سال نو را به پرسنل تاباریاک                            

 گفت و از زحمات آنان بخصوص در ایام نوروزی تقدیر کرد. 

  575/ تعداد نمایش:  123342/ شماره خبر:  11:42 - 1374فروردین  6پنج شنبه 

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از مراکز بهداشتی و درمانی 

  کشیک نوروزی در زرندیه؛
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

و به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده به همراه معاونین دانشکده و دکتر میرگلوبیات نماینده ماردم سااوه                           

زرندیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه بازدیاد کاردناد.        

شهریور، مرکز بهداشتی درمانی شهید مصطفی خمینی، دفتر خیرین سالمت دانشکده نایاز      15همچنین در ادامه از بیمارستانهای شهید مدرس، و        

 بازدید بعمل آمد. در طی این بازدید ضمن عیادت از بیماران از زحمات پرسنل خدوم در این مراکز تقدیر شد.

پنجج  

شنبه 

6 

  727/ تعداد نمایش:  123344/ شماره خبر:  11:15 - 1374فروردین 

بازدید هیئت رئیسه دانشکده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

  شورای اسالمی از مراکز بهداشتی درمانی ساوه
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سااوه طای                  

 را به همه ملت ایران و بویژه دالوران عرصه دانش و خدمات سالمت تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:   1374پیامی آغاز سال شمسی 

 به نام شافی جسم و جان 

 ی قدرت الهی در زنده کردن طبیعت و نو شدن زندگی و زمانی مناسب برای نوروز فرصتی دوباره برای مشاهده

 های خود سپری شد. خانواده با فراز و نشیب 1373بازاندیشی و دوراندیشی در عالم خلقت است. سال 

 دانشگده علوم پزشکی ساوه با پشت سر گذاشتن سالی سخت اما با ارزش در نشان دادن روحیه همدلی و

 رود. اینجانب فرا رسیدن نوروز باستانی و حلول خودباوری ،با تمام همت و انگیزه خود به استقبال بهاری نو می

 شمسی را به ملت بزرگ ایران و به ویژه دالوران عرصه دانش و خدمات سالمت در کلیه واحدهای 1374سال 

 دانشکده علوم پزشکی ساوه تهنیت گفته، برای همه شما دانشجویان معزز،اساتید واالمقام و پرسنل و کارکنان

 و همکاران گرامی و خانواده گرانقدرتان از خداوند مهربان شادی، خرّمی، بالندگی و سرافرازی آرزو می کنم. "امید

 است که این ایّام و این سال از برکات فاطمی سرشار و برخوردار باشد و نام مبارک این بزرگوار و یاد ایشان

 بگذارد".همچنین با اتکاء به ذات مقدس حضرت 1374تأثیرات عمیق و ماندگار خود را در زندگی ما در سال 

 باریتعالی وتمسک به ائمه اطهار و ارواح طیبه شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، بتوانیم با همدلی در مسیر تعالی

 و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسالمی و به ویژه در اعتالی طرح تحول نظام سالمت و دستیابی به قله های

 رفیع علمی فرهنگی اقتصادی اجتماعی در دانشکده علوم پزشکی ساوه گامهای مثبت و موثری را برداریم.

 مهر میهن خویش را کنیم آباد .......................دست در دست هم دهیم به 

 دکتر جلیل کوهپایه زاده 

 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه 

  756/ تعداد نمایش:  123375/ شماره خبر:  12:25 - 1374فروردین  7شنبه 

  ؛2932پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه به مناسبت نوروز 
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94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر ناصر عباسی معاون درمان دانشکده علاوم پازشاکای سااوه باه هاماراه دکاتار                                    

میرگلوبیاتنماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علاوم                     

پزشکی ساوه و پایگاههای اورژانس شهری و جاده ای بازدید کردند. در این بازدید از زحمات پرسنل مرکز مدیریت حاوادث و فاوریاتاهاای                    

پزشکی و پایگاههای شهری و جاده ای تقدیر شد. گفتنی است مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه به طور کامل در سال گاذشاتاه              

 تعمیرات اساسی شد. 

  757/ تعداد نمایش:  123376/ شماره خبر:  13:46 - 1374فروردین  7شنبه 

 

 

بازدید معاون درمان دانشکده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

  شورای اسالمی از مراکز اورژانس ؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛در راستای نظارت بر نحوه خدمت رسانی بیمارستانها،پایگاههای اورژانس و مراکزبهداشتی  

درمانی کشیکهای نوروزی و قدردانی از زحمات پرسنل و کارکنان بهداشت ودرمان، دکتر میرگلو بیات نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو 

 کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورایاسالمی، در چندین نوبت از مراکز فوق بازدید کرد.

دکتر میرگلو بیات در این بازدیدها با اشاره به مشارکت و همکاری کادر بهداشتی و درمانی در کشیکهای نوروزیاظهار داشت: در ایام  

و   تعطیالتنوروز کادر درمانی بخشهای مختلف بیمارستانهای ساوه و زرندیه ، مراکز بهداشتیدرمانی و پایگاههای اورژانس علی رغم کمبود نیرو

 انبوه مراجعات ، به خوبی جوابگوی نیاز بیماران مراجعه کنندهبوده اند و باید از حضور فعال و شبانه روزی آنان تقدیر کرد.

ا  وی با اشاره به اجرای برنامه تحول نظام سالمت گفت: با اجرای بخشی از این برنامه قسمتی از مشکالتبهداشت و درمان بخصوص دربیمارستانه

 مرتفع شده است.

وی گفت: یکی از مشکالت اصلی در این طرح با توجه به افزایش مراجعه کنندگان به بیمارستانها، کمبود شدید نیروی انسانی بوده که 

 این مشکل حل شود. 74امیدواریمدر سال 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: احداث بخش اورژانس، بخش روانپزشکی، بخش شیمی درمانیدر بیمارستان شهید مدرس 

ساوهو همچنین بخش دیالیز، بخش سی سی یو و رادیولوژی در بیمارستان شهدایآسیابک، احداث مرکز بهداشتی درمانی مأمونیه و احداث بخش 

شهریور و تأسیس مرکز خیرین سالمت از اقدامات انجام شده با کمک خیرین محترم سالمت 15اورژانس و زایمان در آب بیمارستان شهدای 

 بوده 73درسال 

 است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: یکی از بزرگترین پروژه های شهرستان احداث پردیس دانشکده علومپزشکی ساوه است که از  

برای شهرستان  MRIدههمبارک فجر احداث آن کلید خورد. وی افزود :همچنین اخذ مجوز و تأمین منابع مالیجهت خرید یک دستگاه پیشرفته 

 جهت رفاه مردم در سال جدید پیگیری شده است.

دکترمیرگلوبیات ضمن تقدیر و تشکر از رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی ساوه و معاونینو مسئولین بیمارستانها وپرسنل خدوم و زحمتکش 

را سالی پرکاربرای خانواده بهداشت و درمان در جهت خدمت  74بهداشت و درمان برای ایشان در سال جدید آرزوی موفقیت کرد و سال 

 رسانی به مردم شریف شهرستانهای ساوه و زرندیه اعالمنمود.

  737/ تعداد نمایش:  123452/ شماره خبر:  13:25 - 1374فروردین  7یکشنبه 

 

عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس/ از حضور فعال و شبانه روزی کادر درمانی و 

  پرستاری در ایام نوروز باید تقدیر کرد؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ دکتر عباسی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: به منظاور ارائاه خادماات                            

دارویی مطلوب در ایام تعطیالت نوروزی کارشناسان امور داروئی این دانشکده از داروخانه های سطح شهرستانهای ساوه و زرنادیاه باه طاور             

تا کنون طی بازدیدهای بعمل آمده ، داروخانه ها در حال خادماات رساانای باه             74وی گفت : از ابتدای نوروز   .مستمر بازدید بعمل می آورند    

دکتر عباسی با اشاره باه      .شهروندان و میهمانان نوروزی هستند و مشکالت محدودی در بازدیدها مشاهده شد که با تذکر شفاهی مرتفع شده است                  

فعالیت داروخانه های کشیک در ایام نوروز در ساوه و زرندیه گفت: در ایام تعطیالت نوروزی عالوه بر فعالیت داروخانه های تاحات پاوشاش                   

داروخانه به طور شبانه روزی در ساوه و زرندیه به همشهریان خدمات ارائه می دهند .وی با بایاان            4بیمارستانها ی دولتی ساوه و زرندیه، تعداد        

اینکه خوشبختانه در شهرستانهای ساوه و زرندیه کمبود دارویی وجود ندارد، افزود: شهروندان می توانند در صورت داشتن ساوال دارویای باه                

 تماس حاصل نمایند. 42216173صورت تلفنی با شماره 

 765/ تعداد نمایش:  123455/ شماره خبر:  13:56 - 1374فروردین  7یکشنبه 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه از بازرسی مستمر کارشناسان امور 

  خبر داد.32داروئی از داروخانه های سطح شهرستانهای ساوه و زرندیه در نوروز 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده ضمن تبریک سال نو از زحمات خیرین سالمت شهرستاان زرنادیاه و                

ن همچنین از خیر سالمت آقای داوود متدین تقدیر کرد.دکتر محمد رضا روحانی ، رئیس بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه با اشاره به برکات ایا       

نشست گفت: اقای داوود متدین از افراد خیر شهرستان زرندیه و بویژه در بخش سالمت می باشد که ایشان در این نشست صمیمانه جهت انجام                         

پیمانکاری ساخت و سازهای قسمتهای مختلف بیمارستان به طور رایگان قول مساعدت دادند. وی گفت: در راستای برنامه تحول نظام ساالمات              

متر مربع در سه طبقه در بیمارستان شهدای آسیابک احداث نماایاد و باخاش          644مقرر شد این خیرسالمت بخش بلوک زایمان را در زیربنای  

بلوک زایمان قدیمی بهسازی شود و اتاقهای آن به بخش بستری کودکان تبدیل شود.همچنین مقرر شد مرمت بخش اورژانس و باز شدن ماحال       

متر مربع زیربنا ساخته خواهد شد که فضایی با اباعااد    1244ورودی آن به خیابان در اولویت قرار گیرد.وی گفت: در این کار خداپسندانه بالغ بر            

متر مربع نیز جهت کلینیک تخصصی بیمارستان در نظر گرفته خواهد شد.وی افزود : این خیر سالمت پیش از ایان باخاش آشاپازخااناه                      344

بیمارستان را به طور کامل مرمت و بهسازی نموده است و قرار است که سایر قسمتهای زیرزمین بیمارستان را نیز به سلف سرویس و واحدهاای                          

ان اداری بیمارستان تبدیل نماید.رئیس بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه با اشاره به بخش رادیولوژی بیمارستان گفت: بخش رادیولوژی بیمارستا                 

آسیابک هم توسط خیر سالمت آقای نصراله بی نظیر احداث شده است و طبق مصوبه هیئت امناء دانشکده مقرر شد باا هامااهاناگای وزارت                     

بهداشت درمان و آموزش پزشکی یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال، یک دستگاه ماموگرافی و یک دستگاه سونوگرافی داپلر برای نصب در ایان                        

بخش خریداری گردد.وی همچنین افزود؛ نیمی از سیستم لوله کشی اکسیژن، گاز بیهوشی و ساکشن سانترال بیمارستان به پایان رسیده اسات و          

 طی هماهنگی های بعمل آمده با وزارت متبوع دستگاه اکسیژن و ساکشن سانترال برای بیمارستان خریداری خواهد شد.

  1455/ تعداد نمایش:  123474/ شماره خبر:  44:26 - 1374فروردین  14دوشنبه 

 

نشست صمیمانه رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با خیر سالمت در ایام 

  تعطیالت نوروزی؛
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میلایاارد    143بالغ بر  1373به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مردم خیر و نیکوکار شهرستانهای ساوه و زرندیه تا پایان سال         

 ریال به امر سالمت جامعه کمک کردند .

حسین صدر واعظی مدیرعامل مجمع خیرین سالمت ساوه با اعالم این خبر گفت: عالوه بر کمکهای مردم نوع دوست و خیر شهرستان به بخش                       

میلیارد ریال ساخت و تجهیز درمانگاه تخاصاصای ،       24سالمت جامعه و خرید تجهیزات و وسائل بیمارستانی توسط چند تن از خیرین بالغ بر                

میلیارد ریال توسط خیر محترم علیرضا عسگریاان اناجاام       65به مرکز درمانی ساوه و زرندیه  ICUاورژانس ، بخشهای سی تی اسکن ، دیالیز و          

 شده است .

، فوق تخصصی زنان ، دانشکده پرستاری در ساوه توسط خیر گرامی آقای عزیزاهلل امینیاان   CCU  ،ICUوی افزود : ساخت و تجهیزات بخشهای       

 میلیارد ریال انجام شده است . 24با هزینه ای 

میلیارد و ششصد میلیون ریال توسط خیر گرامی مرحوم حاجیه خانم فاطمه پیله وری مادر شهید کفاش زاده جاهات      2واعظی اضافه کرد : مبلغ  

شهریور ساوه هزینه شده است ، همچنین جهت ساخت درمانگاه روستای نصیرآباد زرندیه توسط خیر محتارم                   15بیمارستان  NICUتجهیز بخش   

 میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه شده است . 6آقای جواد زاهدی مبلغ 

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت ساوه در ادامه با تشکر از همه خیرین گفت یک درمانگاه در غرق آباد ساوه توسط خیرین آقایان رضا و عالای                            

 میلیارد و پانصد میلیون ریال احداث شده است . 7شکری با هزینه ای بالغ بر 

میلیارد ریال ، احداث درمااناگااه تاوساط حااج حسایان                  2وی در ادامه گفت : ساخت درمانگاه در ساوه توسط حاج علی رحیمی با هزینه                 

میالایاارد ریاال        3میلیارد ریال ، همچنین تجهیز دستگاههای دیالیز بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه با هزینه     14رحماندوست در ساوه با مبلغ      

توسط آقای ناصر اقبالیون ، خرید تجهیزات بخش رادیولوژی همین بیمارستان جهت بخش روانی بیمارستان مدرس ساوه تاوساط آقاای رضاا                    

میلیون ریال توسط خایار    74شهریور زنان ساوه    15میلیون ریال و تجهیز دستگاههای شیردوش و سونوکیت بیمارستان            544مقدس زاده با هزینه     

 حاج عباس اقبالیون از دیگر خدمات و بذل مال خیرین بود که در راستای سالمت مردم و تأمین نیازهای درمانی جامعه زحمت کشیدند بو د .

  1167/ تعداد نمایش:  123557/ شماره خبر:  44:47 - 1374فروردین  12چهارشنبه 

میلیارد ریال کمکهای مردم خیر ساوه و زرندیه به مراکز بهداشتی  229

  ؛2939درمانی تا پایان سال 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از نصب و راه اندازی یکادساتاگااه                            

MRI 
 در بیمارستان شهید مدرس ساوه خبر داد.

 جهت عملیاتی نمودن طرح ارزشمند تحول نظام سالمت و افزایش رضایتمندی مردم با نظر MRIوی در اینخصوص گفت:اولین دستگاه پیشرفته 

مستقیم وزیر محترم بهداشت و حمایت نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی به زودی در سالجاری در بیمارستان شهید مدرس                       

 ساوه

 نصب و به بهره برداری خواهد رسید.

  772/ تعداد نمایش:  123575/ شماره خبر:  14:14 - 1374فروردین  13پنج شنبه 

  در ساوه ؛ MRIنصب و راه اندازی اولین دستگاه پیشرفته 



 

190 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: حسین صدر واعظی مدیر عامل مجمع خیرین سالمت ساوه و زرندیه از برگزاری اولین

 نشست فوق العاده مجمع خیرین سالمت ساوه و زرندیه خبر داد.

 17وی گفت: این نشست فوق العاده با حضور حاج آقا نیری مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور خیرین سالمت در روز 

 فروردین همزمان با سالروز جهانی بهداشت در دفتر خیرین سالمت ساوه و زرندیه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست عالوه بر ارائه خدمات انجام شده توسط خیرین سالمت ساوه و زرندیه ، دفتر مجمع خیرین ساوه و زرندیه با حضاور                     

 رئیس

 مجمع خیرین سالمت کشور، تعدادی از خیرین سالمت شهرستان و مسئولین شهرستانهای ساوه و زرندیه افتتاح خواهد شد. 

  771/ تعداد نمایش:  123577/ شماره خبر:  14:25 - 1374فروردین  13پنج شنبه 

اولین نشست فوق العاده مجمع خیرین سالمت ساوه با حضور مشاور وزیر 

  ؛32در سال 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ، در روز سیزدهم فروردین شخاصاا                        

 از

 روند ارائه خدمات بهداشتی درمانی در پایگاه امداد جاده ای و مراکز بهداشتی درمانی غرق آباد و نوبران بازدید کرد. 

سار  وی با اشاره به علت این بازدید گفت: با توجه به اینکه محور ساوه نوبران ، مسیری است که ارتباط مسافران را با غرب کشور و بالعکس مایا                       

 می

 شتیکند ، و با توجه به اینکه حجم تردد مسافران نوروزی در روزهای آخر نوروزی در این مسیر افزایش پیدا کرده است، نحوه ارائه خدمات بهدا

 درمانی به هم میهنان عزیزمان در شهرهای غرق آباد و نوبران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

ئاه  وی گفت: در بازدید هایی که از پایگاه امداد جاده ای نوبران و مراکز بهداشتی درمانی شهر نوبران و غرق آباد بعمل آمد، خاوشاباخاتااناه ارا                        

 خدمات

 به مراجعین در شرایط مطلوبی در جریان است .

 رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از زحمات و تعهدات پرسنل خدوم بهداشت و درمان در این ایام تقدیر کرد.

  743/ تعداد نمایش:  123577/ شماره خبر:  23:37 - 1374فروردین  13پنج شنبه 

بازدید سرزده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در روز طبیعت از مراکز 

  بهداشتی درمانی و پایگاه های امداد جاده ای؛
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 از وزیر   73به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: روئسای بیمارستانهای دولتی ساوه و زرندیه به طور مجزا در پایان سال 

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی تقدیر کردند.

بر طبق این گزارش ،روئسای بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه هر یک در ارسال نامه ای جداگانه ، به نیابت از پارسانال                      

 خود از 

 به طور کامل توسط   73دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جهت پرداخت به موقع کارانه و اضافه کار سال 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تقدیر نمودند.

 

  536/ تعداد نمایش:  123575/ شماره خبر:  24:44 - 1374فروردین  14جمعه 

  روئسای بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی ساوه از وزیر بهداشت تقدیر کردند؛
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 ، معاون استاندار  74به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: در اولین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 

 مرکزی و فرماندار ساوه ،بر لزوم هماهنگی های بین بخشی جهت ارتقاء سطح سالمت شهرستانهای ساوه و زرندیه تأکید کرد.

 دکتر عباسی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه در این خصوص گفت: این جلسه بمنظور هماهنگی های بین بخشی برنامه های عملیاتی

 برگزار شد. 74در دوبخش بهداشت و درمان در سال 

وی گفت: در این جلسه مقرر شد که با حمایت فرمانداری ساوه و تحت نظر معاونت درمان دانشکده علوم پزشاکای سااوه ماراکاز درماانای                     

 خصوصی  

 و تأمین اجتماعی طی جلساتی در اولین فرصت هماههنگیهای الزم برای ارائه خدمات بهتر به بیماران برگزار شود.

 دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده در خصوص این جلسه عنوان کرد: در این جلسه مقرر شد در اولین فرصت در فروردین ماه جلسه گروه  

 کاری سالمت و امنیت غذایی با حضور ایشان برگزار گردد و در بحث مبارزه با دخانیات با هماهنگیهای الزم با سایر بخشهااقدامات قانونی  

 اجرایی گردد.

  747/ تعداد نمایش:  123575/ شماره خبر:  24:54 - 1374فروردین  14جمعه 

 

با حضور  32اولین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 

  معاون استاندار مرکزی برگزار شد؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر محمد قربانلی با اشاره به اقدامات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی سااوه              

،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاای   74/1/15تا  73/12/26مأموریت امدادی در حوزه ساوه و زرندیه خبر داد. وی گفت: از تاریخ    354از انجام  

مأموریت امدادی را به سرانجام رساندند. وی گفات: از ایان          254نفر پرسنل تکنسینهای پزشکی و امدادگر راننده      43پزشکی در ساوه با تعداد      

مصدوم حاصله از این تصادفات به بیمارستان شهید مادرس   144مورد تصادفی بوده است که  147مآموریت غیر تصادفی و  146تعداد مأموریت  

نفر از هموطنان عزیزمان در این تصادفات قبل از رسیدن آمبوالنس به محل فوت کرده بودند که در میاان آناان                       6ساوه منتقل شدند که متأسفانه      

نفر پرسنل تکنسیناهاای    26ماموریت امدادی در شهرستان زرندیه با تعداد  144یک کودک سه ماهه نیز فوت شده بود. دکتر قربانلی افزود: تعداد          

مورد تصادفی بوده اند که یا در محل درمان شده اند و یاا باه      46پزشکی و امدادگر راننده در طی این مدت انجام شد که از این تعداد مأموریت  

بیمارستانهای آسیابک و مدرس ساوه اعزام شده اند. رئیس مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی ساوه بیشترین تصادفات حاصله در سااوه            

 15/57درصد تصادفات در محور اتوبان ساوه همدان،  55/2و زرندیه را در محورهای اتوبان ساوه همدان و محور بوئین زهرا اعالم کرد و گفت:  

درصد کمترین تصاادفاات را باخاود          2/63درصد در جاده قدیم ساوه همدان و اتوبات تهران ساوه با  13/15درصد در اتوبان ساوه سلفچگان،      

درصد بوده است . وی گافات:     35/2اختصاص داده است. وی گفت: در شهرستان زرندیه بیشترین آمار تصادفات مربوط به محور بوئین زهرا با                 

 تصادفات در طی این ایام در زرندیه یک کشته برجای گذاشته است.  

  675/ تعداد نمایش:  123754/ شماره خبر:  17:24 - 1374فروردین  16یکشنبه 

مورد 922رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه/ 

  توسط پرسنل فوریتها انجام شد. 32مأموریت امدادی در نوروز 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه با ناماایاناده ولای فاقایاه و اماام                                     

اشات  بهاد جمعهشهرساوه حجت االسالم والمسلمین دکتر تقوی دیدار کردند.در این دیدار دکتر کوهپایه زاده ضمن تشریح اقدامات انجام گرفته در حوزه     

گفت: در سال گذشته علی رغممشکالت فراوانی که در ابتدای شروع بکار دانشکده علوم پزشکی ساوه وجود داشت خوشباخاتااناه        73و درمان در سال     

دستاوردهای خوبی در حوزه بهداشت و درماندر شهرستانهای ساوه و زرندیه بوجود آمد.وی افزود:احداث بخش اورژانس، بخش روانپزشکای، باخاش                         

شیمی درمانی در بیمارستان شهید مدرس ساوه و همچنین بخش دیالیز، بخش سی سییو و رادیولوژی در بیمارستان شهدای آسیااباک، احاداث مارکاز                             

خانه بهداشت  3شهریور و تأسیس مرکز خیرین سالمت ، احداث         15بهداشتی درمانی مأمونیه و احداث بخش اورژانس و زایمان در آب بیمارستانشهدای             

درصادی  54هکتار، پیاشارفات       7.5جدید، تعمیرات مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز فوریتهای پزشکی ، کلنگ زنی پردیس دانشکده در زمینی به وسعت             

 بوده است. 73ماه گذشته و ...از اقدامات انجام شده با کمک خیرین محترم سالمت درسال  14شهریور در طی  15احداث بیمارستان زنان و زایمان 

ی سااوه  نهادکتر کوهپایه زاده اظهار داشت: با اجرای گامهای برنامه تحول نظام سالمت در حوزه های بهداشت و درمان، توانستیم تعداد متخصصینشهرستا       

و برابر سال گذشته برسانیم و پزشکان خانواده کلیه مراکز بهداشتی درمانی را تأمین نمائیم تا مردم در روستاها نیز در رفاه قرار بگایارناد                           2و زرندیه را به     

یار  همچنین اقدامات درمانی دراورژانس پیش بیمارستانی را زیر نظر متخصصین طب اورژانس به انجام رسانیم.وی گفت: در سال گذشته بسیااری از ز                           

ده رونا ساختهای دانشکده از جمله راه اندازی شبکه های اتوماسیون اداری و تردد، سامانه پرونده الکترونیکسالمت ، داشبورد مدیریاتای ، ساامااناه پا                             

ماراکاز   مع   الکترونیک بیماران بستری ، نوبت دهی الکترونیکی ، انواع سامانه های آموزشی و پژوهشی و سیستم مدیریت اطالعات بیمارستانی، سامانه جا      

ز کالایاه      ر ا  بهداشتی و غیره را به همت پرسنل پرتالش دانشکده راه اندازی نمودیم.نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر ساوه در این دیدار ، ضمن تقدی                         

زحمات مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه در طول یکسال گذشتهدر خصوص برنامه طرح تحول نظام سالمت اظهار داشت: همانند موفقایات تایام                      

: باا     زودمذاکره کننده هسته ای ما در عرصه بین الملل، انجام برنامه طرحتحول نظام سالمت هم یک اقدام ناب داخلی بود.حجت االسالم دکتر تقوی افا                          

ر می رسید دفتاجرای این برنامه در ساوه ما شاهد کاهش نارضایتی های مردم از هزینه های درمان بودیم.وی افزود: شکایات مردمی که از روستاها به این                 

ه در خصوص نبود پزشک در روستا ها، با اجرای این برنامه کاهش یافته است.ایشان در ادامه بیان کرد: بحث سالمت یک بحث بین بخشی است و هاما                  

 می نمایم.م ارگانها و سازمانها باید برای رسیدن به سالمت و ارتقاء آن در جامعهکمک کنند و اینجانب هم در موقعیتهای مختلف توجه به سالمت را اعال

 

  774/ تعداد نمایش:  123674/ شماره خبر:  17:17 - 1374فروردین  16یکشنبه 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ساوه/ اجرای برنامه تحول نظام سالمت ، یک 

  اقدام ناب داخلی بود.
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه با نماینده ولی فقایاه و اماام                             

جمعهشهرساوه حجت االسالم والمسلمین دکتر تقوی دیدار کردند.در این دیدار دکتر کوهپایه زاده ضمن تشریح اقدامات انجام گرفته در حاوزه            

گفت: در سال گذشته علی رغممشکالت فراوانی که در ابتدای شروع بکار دانشکده علوم پزشکی سااوه وجاود                        73بهداشت و درمان در سال      

داشت خوشبختانه دستاوردهای خوبی در حوزه بهداشت و درماندر شهرستانهای ساوه و زرندیه بوجود آمد.وی افزود:احداث بخش اورژاناس،                      

بخش روانپزشکی، بخش شیمی درمانی در بیمارستان شهید مدرس ساوه و همچنین بخش دیالیز، بخش سی سییو و رادیولوژی در بیماارساتاان                        

شهریور و تأسیس مارکاز     15شهدای آسیابک، احداث مرکز بهداشتی درمانی مأمونیه و احداث بخش اورژانس و زایمان در آب بیمارستانشهدای  

خانه بهداشت جدید، تعمیرات مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز فوریتهای پزشکی ، کلنگ زنی پردیس دانشاکاده در             3خیرین سالمت ، احداث     

ماه گذشته و ...از اقدامات انجام شاده      14شهریور در طی  15درصدی احداث بیمارستان زنان و زایمان 54هکتار، پیشرفت    7.5زمینی به وسعت    

بوده است.دکتر کوهپایه زاده اظهار داشت: با اجرای گامهای برنامه تحول نظام سالمت در حوزه هاای               73با کمک خیرین محترم سالمت درسال       

برابر سال گذشته برسانیم و پزشکان خانواده کلیه مراکز بهداشتی      2بهداشت و درمان، توانستیم تعداد متخصصینشهرستانهای ساوه و زرندیه را به            

صصین متخدرمانی را تأمین نمائیم تا مردم در روستاها نیز در رفاه قرار بگیرندو همچنین اقدامات درمانی دراورژانس پیش بیمارستانی را زیر نظر      

طب اورژانس به انجام رسانیم.وی گفت: در سال گذشته بسیاری از زیر ساختهای دانشکده از جمله راه اندازی شبکه های اتوماسیاون اداری و                

ه هاای  مانتردد، سامانه پرونده الکترونیکسالمت ، داشبورد مدیریتی ، سامانه پرونده الکترونیک بیماران بستری ، نوبت دهی الکترونیکی ، انواع سا            

 آموزشی و پژوهشی و سیستم مدیریت اطالعات بیمارستانی، سامانه جامع مراکز بهداشتی و غیره را به همت پرسنل پرتالش دانشکده راه اندازی                     

نمودیم.نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر ساوه در این دیدار ، ضمن تقدیر از کلیه زحمات مسئولین دانشکده علوم پزشکی سااوه در طاول                              

یکسال گذشتهدر خصوص برنامه طرح تحول نظام سالمت اظهار داشت: همانند موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای ما در عرصه بیان الامالال،         

انجام برنامه طرحتحول نظام سالمت هم یک اقدام ناب داخلی بود.حجت االسالم دکتر تقوی افزود: با اجرای این برنامه در سااوه ماا شااهاد                

کاهش نارضایتی های مردم از هزینه های درمان بودیم.وی افزود: شکایات مردمی که از روستاها به این دفتر می رسید در خصوص نبود پزشاک              

هاا  در روستا ها، با اجرای این برنامه کاهش یافته است.ایشان در ادامه بیان کرد: بحث سالمت یک بحث بین بخشی است و همه ارگانها و سازمان               

 باید برای رسیدن به سالمت و ارتقاء آن در جامعه کمک کنند و اینجانب هم در موقعیتهای مختلف توجه به سالمت را اعالم می نمایم.

 

  774/ تعداد نمایش:  123674/ شماره خبر:  17:17 - 1374فروردین  16یکشنبه 

نماینده ولی فقیه و امام 

جمعه ساوه/ اجرای برنامه 

تحول نظام سالمت ، یک اقدام 

  ناب داخلی بود.
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به گزارش روابط عمومی دانشکده: دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، با بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی در باخاشاهاای       

راهبرد اصلی دانشکده را عنوان کرد.وی با هدف ارتقاء عملکرد کلیه واحدهای               3مختلف دانشکده، جهت بهبود عملکرد و استفاده بهینه از منابع           

 ، سه راهبرد اصلی و اهداف کلی را به شرح ذیل تبیین کرد: 1374دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 

 توسعه مدیریت الکترونیک -3بهبود کیفیت برنامه های طرح تحول نظام سالمت  -2برنامه محوری  -1

 ایشان اهداف کلی را چنین ترسیم کرد:

 بهبود کمی و کیفی خدمات تیم پزشک خانواده -1

 هزار نفر جمعیت 24بهبود مدیریت عوامل خطربیماریهای غیر واگیردر روستاها و شهرهای زیر -2

 ارتقاء سالمت کارگران -3

 توسعه کمی و کیفی بهداشت دهان و دندان -4

 گسترش و تجهیز مکانهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی -5

 توسعه اورژانس بیمارستانی -6

 توانمند سازی مدیران -5

 افزایش سواد سالمت مردم -7

 توسعه کلینیکهای تخصصی -7

 بهبود نظارت بر کیفیت تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی -14

 بهبود بهداشت محیط -11

 افزایش جذب خیرین سالمت -12

 توسعه مشارکت با بخش خصوصی -13

  774/ تعداد نمایش:  123677/ شماره خبر:  44:21 - 1374فروردین  15یکشنبه 

  ؛2932راهبرد اصلی دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال  9تبیین 
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فروردین روز جهانی بهداشت باا   17به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: صبح امروز دفتر مجمع خیرین سالمت ساوه بمناسبت        

حضور حاج آقا نیری ، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور خیرین سالمت ، دکتر ایازی، قائم مقام وزیر بهداشت و درماان در                

های حوزه سالمت کشور ، دکتر میر گلو بیات نماینده مردم ساوه و زرنادیاه در          "  نهاد و خیریه    های مردم   های اجتماعی، سازمان  " امور مشارکت 

انای  رستمجلس شورای اسالمی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه ساوه، معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه، فرماندار زرندیه و سایر مسئولین شه                     

 افتتاح گردید.

 دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور در این مراسم گفت: خدمت در حوزه سالمت ارزشمندترین عمل صالح است.

 وی افزود: انجام عمل صالح موجب رستگاری انسان شده و در روز قیامت و عالم برزخ دستگیر انسان است.

وی اظهار کرد: نیکی به دیگران، دستگیری از مردم و تالش برای برطرف کردن مشکالت باالترین عمل صالح است که باقیات صاالاحاات بارای                          

شود.وی با بیان اینکه همه ما در قبال مردم مسئول هستیم، افزود: سالمتی یک نعمت بزرگ بوده و برای همگاان از اهامایات                    انسان محسوب می  

تواند ضمانت بدهد که  خاصی برخوردار است بنابراین باید تا توان داریم و فرصت هست در کاهش درد بیماران تالش کنیم.به گفته وی کسی نمی                    

و    تا چه زمانی ما هستیم و تا وقت و فرصت داریم با همدیگر مهربان باشیم و در رفع نیازهای مردم تالش کنیم .نیری با اشاره به سباقاه دیانای                                 

 اند و از این پاس  والیتمداری مردم شهرستان های ساوه و زرندیه گفت: مردم این خطه در کارهای خیر پیش قدم بوده و کارهای بزرگی انجام داده               

نیز منشاء خدمات نیک و خیرخواهانه خواهند بود.در این مراسم رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: این دانشکده با حمایت خیرین جاهاش            

ی یروبزرگی پیدا کرده و زیرساخت های الزم برای ارتقای آن به دانشگاه علوم پزشکی در حال فراهم شدن است.دکتر کوهپایه زاده افزود: تربیت ن                   

بخشی به خدمات دو اولویت مهم این دانشکده است که از زمان تاسیس توانسته در تحقق این دو اولویت تالش مضااعاف                          انسانی ماهر و کیفیت   

 کند.

 بخشی به کارهاست تا بتوانیم رضایت مردم را ارتقا دهیم. وی با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، افزود: تمام تالش ما کیفیت

وی با بیان اینکه در سال جاری دو طرح مهم در حوزه سالمت در دست اجراست، افزود: این دو طرح شامل احداث پردیس دانشگاهی دانشاکاده          

 هزار متر مربع کلنگ زنی شد و یک بیمارستان جدید است. 57علوم پزشکی ساوه که در دهه فجر با مساحت 

  747/ تعداد نمایش:  123713/ شماره خبر:  17:14 - 1374فروردین  17سه شنبه 

مشاور وزیر بهداشت در مراسم افتتاح دفتر مجمع خیرین سالمت/خدمت 

  در حوزه سالمت ارزشمندترین عمل صالح است.
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 54به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مشاور وزیر بهداشت و درمان و دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور گفت: بایاش از                  

 شود. درصد خدمات حوزه سالمت توسط خیرین تامین می

درصد اعتبار مراکز درماانای در کشاور           54وی در مراسم افتتاحیه دفتر مجمع خیرین سالمت ساوه بمناسبت روز جهانی بهداشت گفت: بیش از          

 شود. درصد توسط دولت تامین می 34توسط مردم و خیرین و 

مندی مردم را افزایش داده  وی اضافه کرد: دولت نیز اقدامات خوبی همچون بیمه سالمت و اجرای طرح تحول سالمت انجام داده که سطح رضایت          

 است.

یابد، افزود: در چهار سال گذشته   درصد افزایش می 44الی  34دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور با بیان اینکه تعهد خیرین حوزه سالمت هرساله          

 میلیارد تومان برای تجهیز و ساخت بیمارستان، درمانگاه و خانه بهداشت کمک کردند. 344خیرین سه هزار و 

شگایاری   هایی را برای پی کنیم، افزود: پیشگیری مهمتر از درمان است و در سال جدید برنامه  وی با بیان اینکه فقط به ساخت مراکز درمانی اکتفا نمی        

 اجرا خواهیم کرد.

  767/ تعداد نمایش:  123714/ شماره خبر:  17:25 - 1374فروردین  17سه شنبه 

درصد خدمات  71دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور: خیرین بیش از 

  کنند حوزه سالمت را تامین می
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نهاد و    های مردم های اجتماعی، سازمان" به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در امور مشارکت            

تماام   های نیمه های حوزه سالمت کشور در مراسم افتتاح دفتر مجمع خیرین سالمت ساوه بمناسبت روز جهانی بهداشت گفت: اتمام طرح "  خیریه

برداری کامل  برد. وی بیان کرد: با احتساب اختصاص ساالنه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان بهره               سال زمان می    25وزارت بهداشت   

ساله است.وی اضافه کرد: قطعا اعتبارات وزارت بهداشت و درمان به تنهایی پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانای     25ها نیازمند عمر  از این طرح  

ساالاه      25های حوزه سالمت از ایان مادت        های زمان بر است از این رو مشارکت خیرین در تکمیل طرح مردم نبوده و مدت زمان تکمیل طرح 

هاای  رود، افزود: مواجهه با این پدیده قطعا نیااز         اکنون به سمت سالمندی پیش می       خواهد کاست.قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه جامعه ما هم           

ها و تجهیزات درمانی ضرورتی انکارناپذیار         دهد، از این رو تالش برای توسعه زیرساخت         درمانی و بهداشتی را در نقاط مختلف کشور افزایش می         

 در   است.به گفته وی در گذشته با افزایش نرخ موالید با مشکالتی نظیر تامین فضای آموزشی و مدرسه روبرو بودیم اما، امروز مهمترین مشکل ماا          

 افزایش نرخ جمعیت، تامین فضای درمانی است.

به عنوان یک طرح موفق توسط دولت یاد کرد و افزود: اجرای این طرح سطح رضایتمندی مردم از     73وی از اجرای طرح تحول سالمت در سال         

 دست اندرکاران حوزه سالمت را افزایش داده است.وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام شده در حوزه سالمت فاصله تا نقطه مطالاوب زیااد                   

 های بهداشتی و درمانی تالش کرد.به گفته وی، مردم با حداقل امکاناتی کاه باا اجارای         ها برای ارتقای شاخص است، اظهار کرد: باید بیش از این 

اند اما، فاصله بین خدمات ارائه شده تا ارائه خدمات حداکثاری بسایاار زیااد                  شود، رضایتمندی خود را اعالم کرده       طرح تحول سالمت ایجاد می    

 است.دکتر سید محمد هادی ایازی با اشاره به پتانسیل صنعتی و نیز مشارکت خیرین در شهرستان ساوه گفت: این شهرستان از ظرفیت باالیای در                           

 مشارکت خیرین برخوردار است.

گذاری در باخاش        توان خیرین را به سرمایه ریزی خوب و دقیق می وی با اشاره به فعالیت مجمع خیرین سالمت در این شهرستان گفت: با برنامه          

ای  ترین مسایل دولت است که مورد توجه واقع شده است و برای اینکه مردم دغدغه        سالمت ترغیب کرد .وی تصریح کرد: مسئله سالمت از اصلی           

 در حوزه سالمت نداشته باشند باید خیرین به کمک دولت بیایند.

  744/ تعداد نمایش:  123715/ شماره خبر:  17:36 - 1374فروردین  17سه شنبه 

تمام وزارت بهداشت  های نیمه دکتر سید محمد هادی ایازی/اتمام طرح

  برد. سال زمان می 12
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون بهداشت و درماان                        

های بهداشتی و درمانی در ساوه و زرندیاه باا راه                مجلس در مراسم افتتاحیه دفتر خیرین سالمت ساوه در روز جهانی بهداشت از ارتقاء شاخص              

 اندازی دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد.

ر کننده به مراکز درمانی به دلیل نبود امکانات الزم و پزشکان متخصص به شهرهای هماجاوا                 های گذشته اکثر بیماران مراجعه      وی بیان کرد: در سال     

 اندازی دانشکده علوم پزشکی و تجهیز مراکز درمانی مشکل اعزام بیماران برطرف شده است. شدند اما، با راه اعزام می

های بستاری و     های متعدد و افزایش تخت اندازی بخش وی با بیان اینکه خیرین نقش تاثیرگذاری در ارتقای سطح سالمت جامعه دارند، افزود: راه        

 تامین تجهیزات از یک طرف و نیز ایثار و فداکاری مجموعه کارکنان بهداشتی و درمانی سطح رضایتمندی شهروندان را افزایش داده است.

تختخوابی در سه ماهه دوم ساالاجااری         32برداری از بیمارستان امام رضا)ع( شهرستان زرندیه خبر داد و تصریح کرد: این بیمارستان         وی از بهره  

 برداری است. آماده بهره

برای شهرستان ساوه، رضایتمندی شهارونادان از خادماات          MRIبه گفته وی با اخذ مجوز و تأمین منابع مالی جهت خرید یک دستگاه پیشرفته         

 یابد. بهداشتی و درمانی ارتقا می

درمانی در بیمارستان شهید مدرس ساوه و همچنین بخش دیاالایاز،               وی خاطرنشان کرد: احداث بخش اورژانس، بخش روانپزشکی و بخش شیمی           

یو و رادیولوژی در بیمارستان شهدای آسیابک، احداث مرکز بهداشتی درمانی مأمونیه و احداث بخش اورژانس و زایاماان در آب                          سی  بخش سی 

 بوده است. 73شهریور و تأسیس مرکز خیرین سالمت بخشی از اقدامات انجام شده با کمک خیرین محترم سالمت در سال 15بیمارستان شهدای 

  571/ تعداد نمایش:  123717/ شماره خبر:  21:26 - 1374فروردین  17سه شنبه 

اندازی  نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی /با راه

های بهداشتی و  دانشکده علوم پزشکی ساوه و مشارکت خیرین شاخص

  درمانی ساوه و زرندیه ارتقا یافته است.
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علوم پزشکی ساوه : اولین جالاساه           به گزارش روابط عمومای دانشاکاده         

با حضاور دکاتار          74ساوه در سال    شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی 

ان ماعااون     ادرکوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه و حجت االسالم عاملی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک ، دکتر بر               

تاباریاک       ا و  آموزشی ، دکتر قربانلی معاون فرهنگی دانشکده و سایر اعضا برگزار شد.در این نشست دکتر کوهپایه زاده ضمن بیان تبریک سال جدید به اعض           

 رد.والدت حضرت فاطمه )س( ، سخنانی بر تقویت امور فرهنگی دانشجویان و فراهم کردن شرایط الزم جهت مشارکت دانشجویان در این زمینه بیان ک

ه )س(    اطما حجت االسالم عاملی ، معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در این جلسه ضمن تبریک ایام با اشاره به والدت حضرت ف                       

ره باردن  به گفت: هر خانه ای که میخواهد تأسیس شود نیاز به یک موسس دارد که آن را بسازد. وی گفت بعد از بنای این خانه دو مطلب مطرح می شود یکی    

و باه دسات        شد از خانه و دیگری حفاظت از این خانه است.ایشان افزود: خانه اسالم هم بدست انبیاء الهی تأسیس شد و بدست انبیاء و امامان فایده رسانی                  

 مبارک حضرت زهرا )س( حفاظت شد و می شود.وی افزود: این بدان معنی است که حضرت زهرا )س( حافظ دین اسالم است . 

)س(   هراایشان با بیان نتیجه این بحث گفت: هرکسی به هر کجایی که می خواهد برسد چه سعادت دنیوی و چه سعادت اخروی باید ارتباطش را با حضرت ز        

که فارد   استقوی بکند و نجات در توسل به این حضرت می باشد.ایشان با اشاره به اجرای طرح روحانی مشاور در بیمارستانها افزود: این طرح بدین صورت        

ساعت قبل از ظهر و یک ساعت  2روز در ماه که  24ساعت بمدت  3مبلغ که ترجیحا اولویت با امام جماعت هر بیمارستان می باشد به صورت حضور روزانه 

 دیگر بعد از نماز ظهر و عصراست در واحدی که در بیمارستان به نام واحد روحانی مشاور بالینی تشکیل می گردد حضور می یابد.

 مای    ایشان در خصوص وظایف این مبلغ روحانی عنوان کرد: روحانی مشاور به پاسخگویی به مسائل و سواالت شرعی پرسنل، بیماران و همراهاان بایاماار                          

 قع شود.وا پردازد.وی افزود: مراجعه روحانی مشاور بر بالین بیماران و ارائه رهنمودهای دینی می تواند در آرامش آالم بیماران و همراهانشان موثر

مغزی که در رگ دکتر حمید رضا برادران معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به اهمیت روحانی مشاور گفت: در بسیاری از بیماریهااز جمله م                   

مار با مشکل مواجاه  بی  بیمارستانها برای بیماران اتفاق می افتد پرسنل درمانی و همراهان در پاسخ به سواالت شرعی و دینی در برابر اقدامات الزم درمانی برای                      

 می شوند .وی اظهار کرد: طرح حضور روحانی و مبلغ دینی در بیمارستانها می تواند کمک بسیار موثری در حل این سواالت ایجاد کند. 

تلف در مخ در این جلسه غالمرضا مال احمدی مدیر دانشجویی فرهنگی معاونت فرهنگی، پیشنهاداتی جهت تبادل نظر اعضاء جلسه پیرامون برگزاری مراسمات

تر و پسر و    دخ  ایام ماه مبارک رجب از جمله مراسم اعتکاف دانشجویی، و برگزاری مراسم جشن اعیاد شعبانیه ، برگزاری اردو های یک روزه ویژه دانشجویان                      

 همچنین اردو های زیارتی قم جمکران، بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و ... مطرح کرد.

 

 

/ شماره خابار:       17:45  -  1374فروردین    23یکشنبه  

  574/ تعداد نمایش:  124453

فرهنگی دانشکده اولین جلسه شورای 

  سالجاری برگزار شد؛علوم پزشکی ساوه در 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :نشست صمیمانه رئیس و معاونین دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعضای شورای اساالمای      

 شهر و شهردار ساوه جهت ارائه گزارش فعالیتهای دانشکده برگزار شد.

دکتر کوهپایه زاده در اینخصوص گفت: در این جلسه دوستانه که با حضور مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه و اعضاء شورای اسالمی شهر و               

شهردار ساوه برگزار شد پیرامون مسائل عمرانی ، تجهیزاتی و تأمین نیروی انسانی متخصص در دو بخش بهداشت و درمان و همچنین اقاداماات              

 صورت گرفته در بخش برنامه تحول نظام سالمت بحث و گفتگو شد.

عاه  دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده در این جلسه با اشاره به اقداما ت انجام شده در سال گذشته در حوزه بهداشتی گفت: در سال گذشته توس 

 فت.پزشک خانواده را مورد پیگیری قرار دادیم و دو پایگاه بهداشتی درمانی جهت رفاه حال ساکنین حاشیه شهر ساوه مورد بهره برداری قرار گر

دکتر رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از اقدامات عمرانی در بهبود هتلینگ بخشها و فضای اورژانس های بیمارساتاانای و تاهایاه            

 تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی در بیمارستانهای ساوه و زرندیه خبر داد.

رشته دیگر کاه در       6رشته آموزشی به  3دکتر برادران معاون آموزشی دانشکده با اشاره به اقدامات آموزشی صورت گرفته در سال گذشته گفت:                 

حال حاضر در دانشکده علوم پزشکی ساوه تدریس می شود در سالجاری افزوده خواهد شد. وی همچنین در ادامه از افزایش طرحهای تحقیقاتای               

 خبر داد. 74کاربردی ، جذب هیئت علمی استخدامی و بورس دوره دکترا را در سال 

 ل و  در این جلسه اعضای شورای اسالمی شهر ساوه با بیان پیشنهادات خود رضایت خود را از اقداماتانجام گرفته اعالم نمودند و از زحمات پرسن         

 مسئولین خدوم دانشکده علوم پزشکی ساوه تقیر کردند.

  522/ تعداد نمایش:  124473/ شماره خبر:  13:35 - 1374فروردین  24دوشنبه 

نشست صمیمانه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعضای شورای 

  اسالمی شهر و شهردار ساوه؛
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دانشکده علوم پزشکی ساوه ؛ مراسم به گزارش روابط عمومی 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تودیع و معارفه 

درمان و  شهرستان زرندیه با حضور فرماندار شهرستان زرندیه، دکتر کوهپایه زاده رئیس ومعاونین دانشکده علوم پزشکی ساوه و مسئولین شبکه بهداشت

،  )س(زرندیه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد . در این جلسه محمد کردی فرماندار شهرستان زرندیه ضمن تبریک ایام والدت حضرت فاطمه 

 تانهفته زن را به تمامی پرسنل خانم در شبکه بهداشت و درمان زرندیه تبریک گفت.وی گفت: زحمات زیادی در بخش سالمت و بهداشت و درمان شهرس

ت گفت: همه پاسزرندیه در سال گذشته انجام گرفت که به نوبه خودم از همه شما تقدیر می گردد. وی با بیان اینکه دانشکده علوم پزشکی ساوه یک فرزند نو

رماندار زرندیه ی فما باید با حفظ پیکره این واحد در ارتقاء سالمت مردم تالش نمائیم و نقاط ضعف خود را برطرف نمائیم و بر نقاط مثبت خود بیفزائیم.کرد

نوان کرد : بهداشت و ی عافزود: نباید اجازه داد تا عده ای قلیلی نابخردانه زحماتی را که همه مسئولین و پرسنل در این حوزه بکار برده اند زیر سوال ببرند. و

شند. دکتر با درمان و سالمت مردم را نباید بعنوان یک موضوع سیاسی دید و پرسنل باید با انجام عملکرد خوب خود ، به عنوان بهترین مبلغ در این حوزه

تان هرسکوهپایه زاده رئیس د انشکده علوم پزشکی ساوه در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات و حمایتهای فرماندار زرندیه از حوزه بهداشت و درمان ش

کلیه مسئولین دانشکده و مسئولین شبکه بهداشت و درمان زرندیه  73زرندیه گفت: معضالت و مشکالت سالمت دراین منطقه بسیار زیاد بوده است و در سال 

جاری سالدر حال بستر سازی بخش سالمت در شهرستانهای ساوه و بخصوص زرندیه بوده ایم که البته بازهم در سالجاری ادامه خواهد داشت.وی گفت : در 

اتفاق افتاد ته زمان بهره برداری است و تبلور آن در اعتبار بخشی بیمارستان است که با ساخت و سازهای عمرانی و افزایش تجهیزات درمانی که در سال گذش

ه درآمدهای آن حداقل ریکو ادامه دارد می تواند باعث ارتقاء رتبه بیمارستان در سالجاری شود که تراز مثبتی را برای بیمارستان می تواند به ارمغان آورد به طو

داشتی به خواهد توانست جوابگوی خدمات خود باشد. وی گفت: تاکنون در بسیاری از بخشهای سالمت زرندیه امکاناتی نبوده و یا به طور ضعیفی امکانات

اری خواهد برددرمانی موجود بوده که با تالش دوستان در حال حاضر وضعیت بهبود یافته و در چند ماه دیگر بطور کامل کلیه واحدهای بیمارستان به بهره 

رسید که این وضعیت موجب ماندگاری پزشکان در این بیمارستان خواهد شد.رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص انجام کیفی خدمات گفت: 

ر د دمتأسفانه یکی از مهمترین مسائل دانشکده کمبود نیروی انسانی است که برروی کیفیت خدمات ناخودآگاه تأثیر خواهد گذاشت و سعی خواهیم کر

قا پیدا کند ارتسالجاری اموری را که می توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم خرید خدمت کنیم و نیروها را در جای دیگری استفاده نمائیم تا کیفیت خدمات 

رمان و دو امیدواریم در سیاستهای کلی کشور در سالجاری این تنگناها کاهش یابد.وی در پایان از همکاری دکتر پارسایی سرپرست سابق شبکه بهداشت 

زارشی اجمالی ی گزرندیه که در زمان بحران در بخش بهداشت و درمان شهرستان زرندیه ، مسئولیت را پذیرفتند بسیار تقدیر کرد .در ادامه جلسه دکتر پارسای

دیه زرناز فعالیتهای صورت گرفته در دوران سرپرستی خود عنوان کرد و دکتر روحانی دیدگاههای خود را بعنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان 

ماه بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه فعالیت داشته است که با صدور ابالغی از طرف رئیس  7مطرح کرد.گفتنی است دکتر پارسایی بمدت 

 ددانشکده علوم پزشکی ساوه ، دکتر محمد رضا روحانی بعنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان زرندیه منصوب شد.

 

  1413/ تعداد نمایش:  124474/ شماره خبر:  13:37 - 1374فروردین  24وشنبه 

تودیع و معارفه مراسم 

بهداشت و درمان سرپرست شبکه 

  شد؛زرندیه برگزار 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: حجت االسالم عاملی معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک بعد از                          

 نشست صمیمی با مدیران و مسئولین و ائمه جماعات بیمارستانهااز بخشهای مختلف آنهادیدن کرد.

 15حجت االسالم عاملی معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در نشست با روسای بیمارستانهای شهید مدرس و شهدای        

 شهریور ضمن عرض تبریک سال نو و همچنین تبریک والدت حضرت زهرا )س(در خصوص اجرای طرح روحانی مشاور صحبت کرد.

وی در اینخصوص گفت: اجرای طرح روحانی مشاور در بیمارستانهایکی از بزرگترین طرحهای دینی است که در حال حاضر در چندین دانشگااه                        

علوم پزشکی بزرگ کشور در حال انجام است.وی افزود: این طرح بدین صورت است که فرد مبلغ که ترجیحا اولویت با اماام جامااعات هار                          

ساعت قبل از ظهر و یک ساعت دیگر بعد از نامااز ظاهار و          2روز در ماه که  24ساعت بمدت     3بیمارستان می باشد به صورت حضور روزانه        

عصراست در واحدی که در بیمارستان به نام واحد روحانی مشاور بالینی تشکیل می گردد حضور می یابد.حجت االسالم عاملی با بیان وظاایاف                      

 این مبلغ روحانی عنوان کرد: روحانی مشاور به پاسخگویی به مسائل و سواالت شرعی پرسنل، بیماران و همراهان بیمار مای پاردازد.وی افازود:                   

عد از   ت ب مراجعه روحانی مشاور بر بالین بیماران و ارائه رهنمودهای دینی می تواند در آرامش آالم بیماران و همراهانشان موثر واقع شود.فتنی اس                      

  پایان این نشست دوستانه حجت االسالم عاملی و سایر مسئولین بیمارستان از بخشهای درمانی و نماز خانه بیمارستان دیدن کردند.

سه 

  735/ تعداد نمایش:  124131/ شماره خبر:  14:41 - 1374فروردین  25شنبه 

  بازدید نماینده نهاد مقام معظم رهبری ، از بیمارستانهای ساوه؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از اضافه شدن رشته کارشناسی بهداشات عاماومای در                           

 دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد.

دکتر کوهپایه زاده در اینخصوص گفت: با پیگیری های بعمل آمده، مجوز تأسیس رشته بهداشت عمومی در مقطع کارشنااسای تاوساط شاورای                             

 گسترش دانشگاهها برای دانشکده علوم پزشکی ساوه صادر گردید.

رشته علوم پزشکی در مقطع کارشناسی به فعاالایات آماوزشای                 5گفتنی است با اخذ این مجوز دانشکده علوم پزشکی ساوه با جذب دانشجو در               

 خودادامه خواهد داد.

  657/ تعداد نمایش:  124356/ شماره خبر:  17:33 - 1374فروردین  27شنبه 

  مجوز پذیرش دانشجو در رشته بهداشت عمومی مقطع کارشناسی اخذ شد؛
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) یکم الی هفتم اردیهشت ماه( فاعاالایاتاهاای           1374به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :بمناسبت فرارسیدن ایام هفته سالمت               

 معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه تشریح شد.

دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده با اشاره به شعار روز جهانی بهداشت اظهار داشت: برنامه های متعدد و متنوعی برای هفتاه ساالمات ساال                      

 با عناوین مختلف و همچنین مرتبط با شعار روز جهانی بهداشت در حوزه های درون بخشی و برون بخشی در نظر گرفته شده است.   1374

وی گفت: سازمان بهداشت جهانی امسال توجه ویژه ای به ایمنی غذا داشته است و آموزش یکی از بهترین روشهای رعایت نکات بهاداشاتای و                          

ش ایمنی غذاییدر بین گروههای مختلف جامعه از تولید تا مصرف می باشد لذا یکی از اقدامات مهم کارشناسان بهداشتی و پزشکان خانواده آماوز                       

 نکات بهداشتی در تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی است .وی افزود: این آموزشها در کلیه مدارس شهرستانهای ساوه و زرندیه و در ماراکاز و                             

 پایگاههای  

 بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در این ایام به طور گسترده ای انجام می گیرد.

ن اساا ایشان همچنین از برگزاری جلسات آموزشی ویژه مسئولین و رابطین سالمت ادارات، مربیان مهد کودکها، کارشناسان و کاردانان مراکز، کارشن     

 لامای  بهداشت حرفه ای کارخانجات، متصدیان رستوران ها و تاالر ها خبر داد.دکتر نظری یکی دیگر از برنامه های این ایام را برگزاری مسابقه عا                    

 پیامکی در سطح عموم شهرستان های ساوه و زرندیه بمنظور ارتقاء آگاهی مردم از نکات بهداشتی در تغذیه عنوان کرد.

وم عاما     وی از برنامه های دیگری همچون بازدیداز اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، بازدید از رستورانها و تاالرها، مسابقه طبخ غذای سالم ویاژه                       

 مردم،مشاوره تغذیه و اندازه گیری فشار خون ویژه نمازگزاران، نواختن زنگ سالمت،

 بازدید از شهرک گلخانه ای آوه با حضور مسئولین و کارشناسان ستادی و برگزاری جلسه آموزشی با حضور 

 متخصص تغذیه در خصوص محصوالت ارگانیک غیره نام برد.

  543/ تعداد نمایش:  124374/ شماره خبر:  14:35 - 1374فروردین  34یکشنبه 

برنامه های معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در هفته 

  سالمت تشریح شد؛
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از نظارت بیشتر بر شرکت  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر عباسی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه

 های تولید مواد غذایی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه در هفته سالمت خبر داد.

وی با بیان اهمیت توجه به شعار روز جهانی بهداشت امسال گفت: شعار روز جهانی بهداشت که با موضوع ایمنی مواد غذایی از طرف سجازمجان 

شرکت تولیدی انجواع مجواد  213جهانی بهداشت اعالم گردیده حاکی از اهمیت توجه جهانی به این حوزه می باشد.وی گفت: در حال حاضر حدود 

در غذایی و آشامیدنی ، آرایشی بهداشتی ، ظروف یکبار مصرف و تفلون، ترمینال پسته و غیره تحت پوشش این دانشکده وجود دارد که اکثر آنها 

 شهر صنعتی 

 ساوه مجتمع هستند و در ایام هفته سالمت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی دانشکده بر نظارت بیشتر اقدام خواهند کرد.

دکتر عباسی عیادت از بیماران با حضور مسئولین و همچنین بازدید رئیس و مسئولین دانشکده از یکی از شرکتهای سالمت محور تحت پوشش 

 دانشکده را از برنامه های دیگر این معاونت در هفته سالمت اعالم کرد.

  531/ تعداد نمایش:  124443/ شماره خبر:  12:15 - 1374فروردین  34یکشنبه 

  برنامه های معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه در هفته سالمت ؛
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ام فروردین در زادروز دانشمند فرزانه ایرانی "حکیم جرجانی" و روز آزمایشگاه دکتار        34به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:          

 کوهپایه زاده رئیس دانشکده از پرسنل آزمایشگاههای تحت پوشش دانشکده تقدیر کرد؛ 

 وی در پیامی بدین شرح روز آزمایشگاه را تبریک گفت:

فروردین، سالروز تولد حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه، فرصت خوبی است تا از همه تالش ها و زحاماات             34فرارسیدن  

پرسنل عرصه آزمایشگاه تقدیر و تشکر به عمل آید.خدمات شما در حوزه تشخیص به موقع عوامل بیماریها کمک فراوانی به تیم درمانی می کاناد           

 که این مهم جز با فداکاری و تعهد شما حاصل نخواهد شد.

بدینوسیله این روز بزرگ رابه تمامی صاحبنظران این حوزه و بویژه پرسنل پرتالش آزمایشگاههای تحت پوشش این دانشکده تبریک عرض مای                       

 نمایم.

 ارتگفتنی است معاونت درمان دانشکده و مدیر امور آزمایشگاههای ساوه و روسای بیمارستانها با اهداء شیرینی و لوح تقدیر و همچنین اهداء کا                       

 هدیه به برترین های پرسنل آزمایشگاهها از زحمات ایشان تقدیر کردند.

  542/ تعداد نمایش:  124445/ شماره خبر:  12:34 - 1374فروردین  34یکشنبه 

ام فروردین ماه روز آزمایشگاه از پرسنل آزمایشگاههای دانشکده  91در 

 علوم پزشکی ساوه تقدیر شد؛ 
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به گزارش رابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: اولین جلسه گروه کاری تخصصی سالمت و امنیت غذایی شهرستان ساوه در دفاتار ماعااون           

ه استاندار مرکزی و فرماندار ساوه با حضور مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه و روسای ادارات برگزار شد.دکتر کوهپایه زاده رئیاس دانشاکاد                    

علوم پزشکی ساوه ضمن اشاره به فرا رسیدن هفته ملی سالمت از یکم الی هفتم اردیبهشت توجه مسئولین را به شعار امسال جهانی بهاداشات باا          

لاف  موضوع ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره جلب کرد.وی از برگزاری برنامه های متعدد با رویکرد تغذیه ای در این ایام جهت گروههای مخت                 

 آحاد جامعه خبر داد.

دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده در خصوص مصوبات دانشکده اظهار داشت: در سال جدید با حمایت فرماندار و مسئولین ادارات عظم جدی                      

در خصوص کنترل مصرف و عرضه قلیان مورد پیگیری واقع خواهد شد.وی گفت: در این جلسه مقرر شد صدور پروانه جدید عرضه قلیان تحات               

 هر عنوانی در سطح شهرستان ساوه مطلقا ممنوع شود و تمدید پروانه کسب جهت قهوه خانه و سفره خانه ممنوع شد.وی افزود: در سالجاری کلیاه         

وع قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی فاقد پروانه کسب پلمپ خواهد شد و عرضه قلیان در رستوران ها، تاالر ها ، کافی شاپ ها و غیره مامانا                              

است.دکتر نظری گفت : یکی دیگر از مصوبات جلسه را ممنوع بودن عرضه وسایل و مواد دخانی در اطراف مدارس عنوان کرد.وی با بیان اهمیات                  

اطالع رسانی عوارض استعمال دخانیات افزود: از مصوباتی که در این جلسه مطرح شد اطالع رسانی عوارض استعمال دخانیات در اماکن عمومای                      

ه عرضا از جمله پارکها را توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر و همچنین نیروی انتظامی اعالم کرد.وی افزود: استعمال دخانیات در کلیه پارکها،         

 قلیان توسط وانت بارهای سیار در میادین سطح شهر ممنوع شد و مسئولین مربوطه ملزم به پیگیری و اجرای این مصوبات شدند.

وی گفت: یکی دیگر از مصوبات این جلسه تشکیل کمیته فرهنگی پیشگیری استعمال دخانیات بود که مصوب شد بعنوان کمیته زیر مجموعه گروه                

 کاری تخصصی سالمت و امنیت غذایی فعالیت کند و کلیه دستگاههای اداری با مسئولیت اداره تبلیغات اسالمی ساوه ملزم به تشکیل آن شوند.

گفتنی است کلیه مصوبات این جلسه با تأئید بهاروند معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه و رئیس گروه کاری سالمات و امانایات غاذایای                                

شهرستان و همچنین دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه و دبیر جلسه به کلیه ارگانهای شهرستان جهت اجرای مصاوباات اباالغ         

 شد.

  733/ تعداد نمایش:  124432/ شماره خبر:  22:24 - 1374فروردین  34یکشنبه 

اولین جلسه گروه کاری تخصصی سالمت و امنیت غذایی شهرستان ساوه 

  در دفتر معاون استاندار مرکزی برگزار شد؛
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دانشکده علوم پزشکی ساوه : بمناسبت آغااز         به گزارش روابط عماومای      

معاونین و مدیران دانشکاده عالاوم عالاوم              1374هاافااتااه سااالماات      

االسالم دکتر تقوی نماینده ولی فقایاه واماام       پزشکی ساوه باا حاجات         

این دیدار معاونین توسعه ، درمان، بهداشت ،        جمعه ساوه دیدار کردند.در     

اجمالی ازاقدامات انجام گارفاتاه در ساال             روسای بیمارستانها گزارشی   

حمایتهای امام جمعه ساوه در رشد و توسعاه         گذشته را عنوان کردند و از      

تبریک سال نو آغاز ساال   ضمندانشکده علوم پزشکی ساوه و حمایت از اجرای برنامه تحول نظام سالمت در شهرستان تقدیر شد.دکتر تقوی امام جمعه ساوه در در این دیدار                  

نیک گرفت و از خداوند سالای  ال جدید را با توجه به والدت حضرت فاطمه)س( طلیعه خیر کثیر ماه، بارانهای پیاپی و همچنین مذاکرات هسته ای و قهرمانی تیم کشتی را به ف                   

کرد و از تالاشاهاای آناان       یه پربرکت برای میهن اسالمی را مسئلت کرد.ایشان ضمن تبریک ایام هفته سالمت ، پرسنل بهداشتی درمانی را به لشکر سالمت و لشکر عافیت تشب             

که انسان قدرشان را نمی داناد     استتقدیر کرد.نماینده ولی فقیه در ساوه با بیان اهمیت جایگاه سالمت با اشاره به حدیث نبوی گفت: پیامبر اسالم )ص( می فرمایند دو نعمت      

بیماری و محدودیتاهاای   یک و وقتی از دست می دهد بیاد آن می افتد یکی از آنها سالمت است و دیگری امنیت است و از دست دادن سالمتی برای مردم از یک طرف بعنوان                          

ت مراجعات زیاد و مکارری  المآن و گاها دردناشی از آن است و از طرفی دیگر بحث هزینه های آن برای مردم بسیار مهم است.وی افزود: تا قبل از اجرای طرح تحول نظام س                         

داد گفت: این طرح آراماش باه         اهشداشتیم که مردم مشکل داشتند و نمی توانستند هزینه های درمان را تأ مین کنند.وی با بیان اینکه اجرای این طرح مراجعات به ایشان را ک               

رومند کرد و ایان یاکای از        آب جامعه ایجاد کرد و لطف الهی با هدایت ذهن رئیس جمهور دکتر روحانی و بویژه تالشهای جهادی وزیر بهداشت و درمان ، نظام و جامعه ما را               

اعالم اقدامات انجاام  هت وظایف دولت اسالمی است که در سالهای قبل در بخش سالمت غفلت می شد.دکتر تقوی از مسئولین دانشکده جهت استفاده از تریبون نماز جمعه ج             

کنندگان و مطرح کنانادگاان     جراگرفته به مردم دعوت کرد و بر ضرورت آن تأکید نمود.وی گفت: من از ته دل این طرح را دوست دارم و از خدای متعال برا ی گردانندگان و ا 

د: یکی از همازباانای ایان        کر این طرح آرزوی خیر دارم. دکتر تقوی با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال همدلی و همزبانی دولت و ملت عنوان                        

ان خواهد شد و امایادوارم   انساست که خدمت کنیم و دولت باید خادم ملت باشد و همه ما باید به مردم خدمتگزاری کنیم و کاری جز این نداریم و قطعا لطف خدا شامل حال              

 با همدلی و همزبانی بین ملت و دولت که عمده آن در جهت خدمت و تکریم و احترام مردم است از آسیب های وارده پیشگیری شود.
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پزشاکای سااوه: در اولایان روز از                 به گزارش روابط عمومی دانشکده عالاوم         

کارشناسان دانشکده علوم پزشکی سااوه      گرامیداشت هفته سالمت ، مسائاولایان و           

برگزاری همایش علمی غذای ساالام از         با توجه به شعار روز جهانی بهداشت ضمن 

م و   ساالا  تولیدات کشاورزی سالم در گلخانه آوه بازدید کردند.در این همایش علمی که ساکنین و مسئولین محلی حضور داشتند در خصوص تولیدات غذایی         

باه روز    ره   تغذیه مناسب برای افراد جامعه آموزش داده شد.دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای این همایش آموزشی باا اشاا            

فروردین ماه بعنوان روز جهانی بهداشت در نظر گرفته می شود و برای هر سال هم سازمان جهانی بهداشت با توجاه باه        17جهانی بهداشت گفت: همه ساله       

یک روز اسات    که شرایط بهداشتی جهان موضوعی را انتخاب می کند تا کشورها به آن مسئله بیشتر بپردازند.وی افزود : در ایران نگاه به روز جهانی بهداشت         

 در یک هفته به عنوان هفته سالمت گرامی داشته می شود.

سفره عاناوان     تا رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در این همایش با بیان اینکه منظور از شعار روز جهانی بهداشت که با موضوع ایمنی مواد غذایی از مزرعه                

ن مصارف باه       زماا گردیده اظهار داشت:همه ما می دانیم که مفهوم این شعار یعنی اینکه غذایی را که مصرف می کنیم باید از لحظه کشت، تولید ، توزیع و تا        

م ما در مردسالمت آن توجه ویژه کرد.وی با بیان اینکه سبک مصرف مواد غذایی در کشور ما در حال حاضر نسبت به گذشته بدتر شده است گفت: سالها قبل                        

 سبد غذاییشان از گروههای غذایی سالم مانند گوشت سالم،میوه و سبزیجات بیشتراستفاده می کردند در حالیکه در حال حاضر بیشتر از 

 گروههای قندی و چربی بیشتر استفاده می شود و این سبک مصرف مواد غذایی علت عمده ایجاد بیماریهای غیر واگیر نظیر دیابت، چاقی، 

درصد مردم کشورمان به اندازه کافی میوه و سبزیجات  75قلبی و عروقی و غیره در کشور شده است.وی افزود: بر اساس مطالعات کشوری و آمارهای موجود               

ه باایاد از       یاناکا   در طی روز مصرف نمی کنند و این نشان می دهد که بایستی سواد تغذیه ای مردم ما مورد بازنگری قرار بگیرد.دکتر کوهپایه زاده با بیاان ا                             

وساط  ک تا   تولیدکنندگان مواد غذایی سالم در کشور حمایت کرد افزود: باید دولت و مردم برای حفظ سالمتی از مواد غذایی که به صورت سالم و ارگاانایا                            

وشااماد   ن خا تولیدکنندگان با زحمت فراوان تولید می گردد حمایت کنند.مهندس خلیلی تهرانی مدیر عامل مجتمع گلخانه های آوه در ابتدای این همایش ضم         

م اسااس    ی ها   گویی و تبریک ماه رجب گفت: این اولین جلسه ای است که در این مکان برای ارتقاء سالمتی خانواده و فرزندانمان برگزار می گردد و سالمت                    

ردناد  ی کا   زندگی انسان است.ایشان افزود: در گذشته مردم اکثرا مواد غذایی خودشان را به صورت خانگی خودشان تولید می کردنند و غذای سالم مصرف م                         

ده من بعنوان عقیولی با رشد جوامع و استفاده از تکنولوژی ها در صنعت غذایی به همان اندازه عوارض سوء تولیدات غذایی هم افزایش پیدا کرد.وی گفت: به 

ش دهایام.وی      زایا تولید کننده محصوالت سالم اگر بخواهیم از بسیاری از بیماریها نجات پیدا کنیم باید آگاهی مردم به سالمت آنچه که مصرف می کنند را اف                        

 افزود : پیشنهادی که من به مردم می کنم در ابتدا این است که اگر امکان آن فراهم است در خانه های خودشان سبزیجات تولید کنند 

خانواده را فاعاالاتار      رادمرغ و.. تولید کنند و کمتر متکی به تهیه مواد غذایی از بازار بیرون باشند که این هم به سالمت و اقتصاد خانواده کمک می کند و هم اف 

 ز میکند.خلیلی تهرانی افزود: به دلیل اینکه محصوالت گلخانه ای در فضای بسته احصال می شود قابلیت کنترل بیشتری نسبت به آفات دارد و ا

 ید.فزاروشهای فیزیکی و بیولوژیکی در مقابل سموم شیمیایی در فضای باز برای مبارزه با آفات استفاده می گردد که می تواند به سالمت محصول بی

 وی افزود: هم دولت باید نسبت به تولیدات سالم غذایی بدون سم و ارگانیک توجه بیشتری کند و گواهی های الزم را صادر کنند و هم مردم 

و عضاو    یه   باید در تهیه مواد غذایی سالم دقت کنند و هرچه تقاضا بیشتر شود عرضه نیز متفاوت خواهد شد.در این همایش دکتر فاطمه امیری متخصص تغذ         

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر ذبیحی متخصص داخلی در خصوص مباحث تغذیه ای و بیماریهای ناشی از مصرف ماوادغاذایای نااساالام                

 سخنرانی کردند.گفتنی است بعد از همایش آموزشی ، شرکت کنندگان از تولیدات کشاورزی سالم دیدن کردند

  573/ تعداد نمایش:  124577/ شماره خبر:  21:12 - 1374اردیبهشت  1سه شنبه .

کشورمان به اندازه درصد مردم  ٨7

طی روز مصرف        کافی میوه و سبزیجات در 

  نمی کنند؛
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دکتر فاطمه سادات امیری /روشهای نوین تدریس ازجمله رویکردهای واجد اولویت در ارتقا کیفیت 

  آموزش دانشکده علوم پزشکی ساوه است.

الس "تغذیه  ر کبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ دکترفاطمه سادات امیری متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که د                     

گیری فـعـال    یادو تغذیه درمانی" دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه این روش را اجرا کردند، در خصوص این روش تدریس اینگونه توضیح می دهد:                          

فت کننده علم باشـنـد. در      ریازمانی اتفاق می افتد که فراگیران فرصت بیشتری برای ارتباط تعاملی با موضوع دوره برقرار نمایند و به تولید علم تشویق شوند تا فقط د  

فعال یک روش آمـوزشـی    یرییک محیط فعال یادگیری معلمان تسهیل کننده یادگیری هستند تا اینکه یادگیری را به فراگیران دیکته نمایند. تحقیقات نشان داده که یادگ       

زمانی طوالنـی تـری      عاتموثر است. زمانی که یادگیری فعال با آموزش های سنتی )مانند سخنرانی( مقایسه می شود، فراگیران مطالب بیشتری را یاد می گیرند و اطال           

یا یادگیری مبتنی بر تیم، نوعی استراتژی آموزشی است که با هدف ارتقای کـیـفـیـت        TBLباقی می ماند و فراگیران بیشتر از کالس و دوره آموزشی لذت می برند.        

. توسط دکتر الری    ..   یادگیری دانشجویان از طریق افزایش مهارت حل مسئله، اطمینان از حضور دانشجویان در کالس درس با آمادگی قبلی، ایجاد کالسی پر انرژی و               

ارائه گردید. هدف از اجرای یادگیری مبتنی بر تیم ایجاد یک محیط "یادگیری فعال و مشارکتی" است. این روش آموزشی بر موارد زیر تاکـیـد     2338میکلسن در سال  

، تشکیل گـروه    های گروهی. همچنین یکی از اصلی ترین ویژگی های یادگیری مبتنی بر تیم               دارد: پاسخگویی فردی و تیمی، تعامل گروهی و انگیزه مشارکت در بحث            

در قالب آن انجام می شود، اعضای هـر     TBLهایی متشکل از تعداد و ترکیب ثابتی از دانشجویان است که بخش بسیار مهمی از فعالیت های آموزشی در یک جلسه                   

. پیش از برگزاری کالس فعالیتها عبارتند  2گروه تا پایان ثابت خواهند ماند و بهتر است سطح علمی گروهها تقریبا یکسان باشد. مراحل یادگیری مبتنی بر تیم عباتند از:                 

(،  IRAT. در زمان برگزاری کالس فعالیتها عبارتند از ارزیابی آمادگی فردی یا آزمـون فـردی )         1از تعیین محتوای یادگیری و پیش خوانی یا آمادگی قبل از کالس             

(، استیناف، انجام تکلیف، بازخورد و ارزیابی همتایان دستورالعمل اجرایی هر مرحله به طور خالصه به شرح زیـر              TRATارزیابی آمادگی گروهی یا آزمون گروهی )       

وسط استاد مـربـوط     ه تاست: الف. تعیین محتوا: برای هر جلسه آموزشی که به روش یادگیری مبتنی بر تیم ارایه می شود، محتوای مورد نظر از منبع درسی معرفی شد                      

مادگی فردی: در    شود. ب. پیش خوانی توسط دانشجو: دانشجویان مبحث مورد نظر را قبل از برگزاری کالس به صورت فردی مطالعه می کنند. ج. ارزیابی آ                           تعیین می 

سوال چهارگزینه ای از مبحث مورد نظر است. د. ارزیابی آمادگی آمادگی گـروهـی: در         21-11ابتدای جلسه کالس، این ارزیابی در کالس برگزار می شود که شامل           

نفره به همان سواالت آزمون فردی به صورت گروهی پاسخ می دهند. پاسخ توسط نماینده گروه جمع بندی و آمـاده                      5-8این مرحله دانشجویان در قالب گروه های        

فراد یکسان می بـاشـد.     ل اارایه می شود. الزم به ذکر است که گزینه انتخابی باید مورد تائید همه افراد گروه باشد و با مشورت انتخاب شود، نمره کسب شده برای ک                   

ایی که قبالً مطالعه کرده حتوارائه پاسخ صحیح توسط مدرس، بازخورد و ارائه نمره گروه بالفاصله داده می شود. ه. استیناف: در این مرحله اعضای گروه می توانند به م                  

ر مرحله آزمون گـروهـی     ه داند مراجعه نموده و برای پاسخ هایشان دلیل بیاورند و از پاسخ های خود دفاع کنند. بعد از اتمام آزمون، اعضای تیم در مورد سؤاالتی ک                  

(: طراحی تکالیف مناسب برای گروه یکی دیگـر    TAPکنند از پاسخ خود دفاع کنند. و. ارائه تکلیف گروهی )   پاسخ نادرست داده اند فرم استیناف پر میکنند و سعی می 

باید مد نظر قرارگیرد این است که این تکالیـف بـایـد       TBLمی باشد. مهمترین نکته ای که در طراحی تکالیف جهت   TBLاز عوامل مهم و اساسی در اجرای موفق  

ن پیشنهادی آزمـون  زماموجب ایجاد تعامل در گروه شوند. یعنی تکالیفی که دانشجو را ملزم به تصمیم گیری و گزارش تصمیمات اتخاذ شده می کند. زمان هر مرحله:                

دقیقه است. الزم به ذکر است که زمان هر مرحله را استاد با توجه به شرایط کالس می تـوانـد       21-25دقیقه و استیناف  11دقیقه، آزمون گروهی     5-21آمادگی فردی   

 تغییر دهد

  2199/ تعداد نمایش:  214531/ شماره خبر:  19:99 - 2934اردیبهشت  2سه شنبه .
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: مهندس خلیلی تهرانی مدیر عامل مجتمع گلخانه های آوه در همایش علمی هفته سالمت با              

 ید.نماشعار ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره گفت: سالمتی به عنوان اساس زندگی انسان است و تغذیه سالم می تواند سالمتی انسان را تأمین 

ایشان افزود: در گذشته مردم اکثرا مواد غذایی خودشان را به صورت خانگی خودشان تولید می کردنند و غذای سالم مصرف می کردنادولای باا                             

 رشد جوامع و استفاده از تکنولوژی ها در صنعت غذایی به همان اندازه عوارض سوء تولیدات غذایی هم افزایش پیدا کرد.

چاه  آنا  وی گفت: به عقیده من بعنوان تولید کننده محصوالت سالم اگر بخواهیم از بسیاری از بیماریها نجات پیدا کنیم باید آگاهی مردم به سالمت           

 که مصرف می کنند را افزایش دهیم.

 و.. وی افزود : پیشنهادی که من به مردم می کنم در ابتدا این است که اگر امکان آن فراهم است در خانه های خودشان سبزیجات تولید کنندمارغ                   

را فعالتر ده تولید کنند و کمتر متکی به تهیه مواد غذایی از بازار بیرون باشند که این هم به سالمت و اقتصاد خانواده کمک می کند و هم افرادخانوا                          

 میکند.

ای خلیلی تهرانی افزود: به دلیل اینکه محصوالت گلخانه ای در فضای بسته احصال می شود قابلیت کنترل بیشتری نسبت به آفات دارد و از روشه                         

 فیزیکی و بیولوژیکی در مقابل سموم شیمیایی در فضای باز برای مبارزه با آفات استفاده می گردد که می تواند به سالمت محصول بیفزاید.

 ایدوی افزود: هم دولت باید نسبت به تولیدات سالم غذایی بدون سم و ارگانیک توجه بیشتری کند و گواهی های الزم را صادر کنند و هم مردم ب                    

 در تهیه مواد غذایی سالم دقت کنند و هرچه تقاضا بیشتر شود عرضه نیز متفاوت خواهد شد.

  512/ تعداد نمایش:  124545/ شماره خبر:  22:42 - 1374اردیبهشت  2چهارشنبه 

تولید کننده محصوالت کشاورزی ارگانیک/ باید آگاهی مردم را نسبت به غذای 

  سالم افزایش دهیم؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر حجت تمیزی مسئول پیوند اعضای دانشکده علوم پزشکی ساوه از اولایان اهادای                      

در ساوه خبر داد. دکتر حجت تمیزی مسئول پیوند اعضای دانشکده علوم پزشکی ساوه گفات: خااناواده                 74اعضای بیمار مرگ مغزی در سال       

د های قلب و کبا  مرحوم مهناز بیاتی در اقدامی خداپسندانه به اهدای چهار عضو از اعضاء بدن این انسان فداکار رضایت دادند و دو کلیه، دریچه              

ساله که در اثر ایست قلبی به بیمارستاان   44، قرنیه ها و سایر نسوج به بیماران نیازمند اهدا و پیوند شد. وی افزود: مرحومه "مهناز بیاتی" بیمار  

دقیقه بیمار دارای ریتم قلبی شد و در روز بعد پس از بررسی واحاد           15بعد از انجام مراحل درمانی پس از          Tشهید مدرس ساوه منتقل شده بود     

پیوند اعضا عالئم دال بر مرگ مغزی رویت شد و پس از تأئید مرگ مغزی و دریافت رضایت همراهان هماهنگیهاای الزم جاهات اهادا باا                      

 شد. ده بیمارستان امام خمینی )ره( تهران بعمل آمد. با انجام این کار خداپسندانه خانواده مرحومه بیاتی، به چهار بیمار حیات دوباره ای بخشی

  564/ تعداد نمایش:  124522/ شماره خبر:  14:53 - 1374اردیبهشت  3پنج شنبه 

  نفر حیاتی دوباره بخشید 2نخستین اهدای عضو در سال جدید در ساوه به 
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: اکرم نوری مدیر گروه آموزش سالمت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه آغااز                       

 همزمان با آغاز هفته سالمت اعالم کرد. 74اجرای طرح سفیران سالمت دانشجویی و زیج خود مراقبتی را از ابتدای هاردیبهشت ماه 

وی گفت: پیرو ابالغ وزارت متبوع ، در خصوص اجرای طرح سفیران سالمت دانشجویی در سراسر کشور، آموزش دانشجویان در قالاب کاتااب        

 راهنمای سفیران سالمت و زیج خود مراقبتی از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز گردید.

نفر از دانشجویان دانشگاه های حوزه شهرستانهای تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پازشاکای         3444وی افزود: در فاز اول این طرح         

ساوه با هماهنگی واحد های آموزش و ارتقاء سالمت و سالمت جوانان و مدارس و توسط تعدادی از پزشکان متخصص و کارشناسان ماعااونات                 

 هاشات  بهداشتی در حوزه های مختلف شامل بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، سالمت روان، اعتیاد، تغذیه نامناسب و تحرک بدنی و...تا پایان اردیبا                          

 آموزش خواهند دید.

مدیر گروه آموزش سالمت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به نحوه انجام این طرح گفت: در این طرح اباتادا از کالایاه                              

دانشجویان به منظور ارزیابی سبک زندگی ، پیش آزمون حضوری بعمل آمده و پس از اجرای جلسه آموزشی، دانشجویان دوره دیده نسابات باه                         

اقدام می نمایاناد ودر      onlineو انجام آزمون Iec.behdasht.govثبت نام در سایت آوای سالمت دفتر آموزش و ارتقای سالمت به آدرس  

 پایان دوره به تعدادی از نفرات برتر به قید قرعه جوائز نفیسی اهداء خواهد شد.

 

  2244/ تعداد نمایش:  124554/ شماره خبر:  15:45 - 1374اردیبهشت  3پنج شنبه 

 

  بمناسبت هفته سالمت اجرای طرح سفیران سالمت دانشجو یی در ساوه آغاز شد؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: یک دوره مسابقه فوتسال ویژه پرسنل دانشکده علومپزشکی ساوه بمناسبت هفته ساالمات                      

 آغاز شد.

در سالن ورزشی فجر شاهار سااوه بایان           74/2/3افتتاحیه مسابقات فوتسال جام هفته سالمت ، دانشکده علوم پزشکی ساوه روز پنجشنبه مورخ  

تیم بیمارستان شهید مادرس     2بر  3تیمهای هیئت رئیسه دانشکده و بیمارستان شهید مدرس برگزار گردید.در این دیدار تیم هیئت رئیسه با نتیجه                   

 را شکست داد.

 گفتنی است بعد از بازی افتتاحیه ، تیمهای پرسنلی بهورزان، بهداشت محیط و در روزهای آتی سایر تیمها با هم دیدار خواهند کرد.

 

 

 

 

/    26:19  -  2932اردیبهشـت      9پنج شنبه   

   ٨61/ تعداد نمایش:  212722شماره خبر: 

  برگزاری مسابقه فوتسال جام هفته سالمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه؛
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گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: در چهارمین روز از هـفـتـه                به  

سال گذشته حوزه بهداشت و درمان پـرداخـت.رئـیـس         در سالمت دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر ساوه به تشریح اقدامات انجام شده                    

فروردین و روز  28ماه بعنوان هفته سالمت که متعاقب روز  هشتدانشکده علوم پزشکی ساوه در جمع نمازگزاران مصلی امام علی )ع( این شهرستان با اشاره به گرامی داشت هفته سالمت گفت: هفته اول اردیب

 جهانی بهداشت است می باشد و در کشور ما به دلیل اهمیت جایگاه سالمت این روز در یک هفته گرامی داشته می شود. 

باید سالم باشد و استاندارهای بهداشـتـی را داشـتـه          نیموی گفت: شعار امسال روز جهانی بهداشت ،ایمنی غذا از مزرعه تا سفره نامگذاری شده است و این بدان معنی است که غذایی را که مصرف می ک            

با تالشهای نماینده مردم ساوه و زرندیه مجـوز   2931اه ت مباشد.ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه تشکیل دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت:دانشکده علوم پزشکی ساوه در اردیبهش        

 دستور موافقت قطعی استقالل دانشکده علوم پزشکی ساوه با حکم وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، صادر گردید. 2939شروع به فعالیت کرد و در دی ماه  2931گرفت و از مهر ماه 

گفت: یکی از موضوعات مهمی که در کشور به آن پرداخته شده اهمیت دادن به جایگاه پزشک خانواده و ماندگاری  39رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اقدامات انجام شده در بخش بهداشت در سال 

درصد بودجه ای  211هزار نفر از جمعیت، تحت پوشش پزشک خانواده خدمات بهداشتی درمانی پایه را دریافت می کنند که در سال گذشته 45آنان در مناطق محروم در کشور بود. در شهرستان ساوه حدود             

درصد پول بیشتری را از محل درآمدهای اختصاصی دانشکده برای کیفیت بخشی بیشتر در این زمینه هزینه  51را که وزارت بهداشت جهت بهبود ساختار پزشک خانواده داده بود را هزینه کردیم و عالوه بر آن 

خدمات دو پزشک برای آن تامین کردیم.وی گـفـت: از       یت کردیم و سعی شد مردم خدمات بهداشتی درمانی بهتری را نسبت به گذشته دریافت نمایند مثال جایی که یک پزشک لحاظ شده بودبرای ارتقا کیف              

یکی در منطقه عباس آباد و دیگری در منطقه پشت سـپـاه     یگراقدامات خوب دیگر در حوزه بهداشت ارتقاء سالمت ساکنین حاشیه شهرها در کشور بود که در ساوه دو پایگاه بهداشتی شهری تا پایان هفته د                        

بهورز برای انجام بهتر خدمات سالمت در خانه  28از جذب وی افتتاح خواهد شد و عالوه بر این سعی خواهد شد در منطقه شهرک علوی یک مرکز بهداشتی درمانی و یک پایگاه بهداشتی الحاقی هم برپا شود.

ا بیان اقدامات ب هزار نفر برای تشکیل پرونده الکترونیک برای هر خانوار از اقدامات دیگر دانشکده در سال گذشته در حوزه بهداشت بود.دکتر کوهپایه زاده 11های بهداشت و همچنین سرشماری شهرهای زیر 

آنها کاهش پرداخت مستقیم هزینه ها از جیب بیماران در   ین طرح تحول نظام سالمت در ساوه گفت: در سال گذشته اقدامات بسیار زیادی در حوزه سالمت کشور و همچنین در ساوه اتفاق افتاد که از مهمتر                         

درصد در بیمه روستایی کاهش یافت که رضایت عمومی مردم را در کشور در پی داشت. وی     9درصد کل هزینه در شهرها و      9بخش بستری بیمارستانهای دولتی بود که این رقم در حال حاضر به پرداخت              

ه مردم شهرمان ارائه دهند.ایشان در ادامه گفت: در سال گذشته ا بافزود اجرای این طرح باعث بکار گیری متخصصین بیشتر در بیمارستانهای دولتی از جمله بیمارستانهای ساوه و زرندیه شد تا خدمات بهتری ر 

رس به بهره برداری رسید تا مردم عزیزمان نیازهای بیمـاران  مد عالوه بر بهبود ساختمانها و بازسازی بخشهاو همچنین ارتقاء کیفیت و کمیت تجهیزات دو بخش روانپزشکی و شیمی درمانی در بیمارستان شهید   

نند در بخش تشخیصی است گفت: از ابتدای امسـال خـدمـات       ی کخود را در همین شهر دنبال نمایند و از رفت و آمد به شهرهای همجوار بی نیاز گردند.وی با بیان اینکه مردم یکی از مشکالتی که عنوان م      

بزودی تا یکی دو ماه آینده در بیمارستان شهید مدرس راه اندازی خواهد شـد.دکـتـر      MRIآزمایشگاهی، سونو گرافی، رادیو لوژی با کیفیت بهتری در بیمارستان ارائه خواهد شد و همچنین دستگاه پیشرفته         

ای از پزشکان از مردم دریافت می شد جلو گیری شده و    عدهکوهپایه زاده در خصوص دریافتیهای غیرقانونی برخی پزشکان گفت: با اجرای برنامه طرح تحول در کشور از دریافتیهای غیر متعارف که توسط       

ارد را به اداره نظارت بر درمان دانشکده اعالم نمایند. در سال مو در شهرستان ساوه هم به شدت و با اقدامات قانونی الزم با هرگونه دریافتی غیر مجاز برخورد خواهد شد و مردم در صورت مشاهده می توانند

ر بیمارستان مدرس در فضای بهتر و کامال بـازسـازی   ا دگذشته کلینیکهای تخصصی را که در مرکز بهداشتی درمانی شهید مصطفی خمینی )ره(در فضای محدودی و با پزشکان کمتری خدمات ارائه می داد ر         

خود ادامه خواهد داد.رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ار شده مستقر کردیم که هنوز هم رو به گسترش است و امسال با متخصصین بیشتر مانند طب ورزشی، پزشکی توانبخشی و سایر تخصصهای بالینی به ک

د که وظیفه آن ارائه کلیه خدمات پیشگیرانه جهت عموم مردم دا همچنین از راه اندازی کلینیک پیشگیری و ارتقای سالمت با رویکرد الکترونیک برای نخستین بار در کشور در دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر       

ر پیش از خطبه های نماز جمعه ساوه در خصـوص      د ددر راستای پیشگیری از وقوع بیماری ها، درمان ناخوشی های موجود و بهبود وضعیت سالمت آنان می باشد.ایشان در بخش دیگری از صحبتهای خو                  

رشـتـه    3کردیم که از اول مهرماه آینده جمعا در فت آموزش و پژوهش دانشکده افزود: در قسمت آموزش و پزژوهش مجوز سه رشته بهداشت عمومی ، بهداشت حرفه ای و فناوری اطالعات پزشکی را دریا 

س مجمع خیرین سالمت نام برد.وی گفت: خـیـریـن        أسیآموزشی در مقطع لیسانس علوم پزشکی با اولویت افراد بومی منطقه جذب دانشجو خواهیم داشت.وی یکی دیگر از اقدامات در سطح شهرستان را ت                   

آقا امینیان و مدیریت دانشکده در حـال اجـراسـت      اج سالمت خدمات بسیاری رادر توسعه بخش بهداشت و درمان شهرستان اهدا کردندکه یکی از کارهای ماندگار که در حال حاضر با کمک خیر محترم ح    

ی منجر به ارتقاء سطح سالمت جامعه خواهد شد گفت: باید یک   گاناحداث بیمارستان جامع زنان است که تا مهرماه به پایان خواهد رسید.دکتر کوهپایه زاده در پایان صحبتهای خود با بیان اینکه مشارکت هم                       

د می گردد.وی به مردم توصیه کرد که از مصرف خانیات یجاعزم همگانی و یک وحدت و همدلی بین مردم و سایر نهادهای شهرستان برای ارتقاء سالمت مردم بوجود آید که این مهم با یک مشارکت عمومی ا

کنیم .ایشان همچنین مردم رابرای حفظ سالمتی خود به تـحـرک    ود و قلیان پرهیز کنید که در ساوه اوضاع خوبی نداشته و با هماهنگی با مسئولین ادارات و حمایت فرماندار محترم مقرر شد تامجوزها را محد           

 بیشتر ، پیاده روی، دوچرخه سواری، و مصرف میوه و سبزیجات بیشتر توصیه کرد.

 
  671/ تعداد نمایش:  124574/ شماره خبر:  24:33 - 1374اردیبهشت  4جمعه 

دکتر کوهپایه زاده / ارتقاء سالمتی 

در جامعه نیازمند عزم همگانی و 

وحدت و مشارکت مردم و مسئولین 

  است؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت هفته سالمت مسابقه پخت نان سنتی سالم جهت افاغنه ساکن اردوگاه مهمانشاهار                  

شهید ناصری ساوه برگزار شد و به بهترینها جوایزی اهداء شد.مینا اسدی کارشناس مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشاکای                      

ساوه در اینخصوص گفت: بمناسبت هفته سالمت که با شعار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره نامگذاری شده است ، با همکاری مسائاولایان مارکاز                            

بهداشتی درمانی اردوگاه مهمانشهر شهید ناصری ساوه ، مسابقه ای تحت عنوان پخت نان سنتی و سالمجهت ساکنین مهمانشهر برگزار گردیاد.وی              

گفت: از نکات جالب توجه در مسابقه فوق استفاده از آرد سبوس دار ؛ خمیر ترش و ادویه های مختلف و عدم استفاده از جوش شیرین و پاودر                   

 کیک در تهیه نان بوده است . 

نافار از        7گفتنی است شرکت کنندگان با کمترین امکانات نانهای متنوع در اشکال ظاهری و طعم و مزه های مختلف تهیه کردند که در پایان به            

 شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردید.

 

 

 

 

 

 

 

  552/ تعداد نمایش:  125456/ شماره خبر:  22:37 - 1374اردیبهشت  6یکشنبه  

  برگزاری مسابقه پخت نان سنتی و سالم در مهمانشهر شهید ناصری ساوه؛
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 74/2/6به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: اولین جلسه کمیته بهبود تغذیه شهرستان ساوه هم زمان با هفته سالمت در تاریاخ                      

در مرکز بهداشت شهرستان ساوه با حضور مسئولین مروطه برگزار گردید .مینا اسدی کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشکاده عالاوم                         

ه مایاتا   پزشکی ساوه گفت: با توجه به امضا تفاهم نامه استقرار سند ملی تقذیه و مفاد برنامه عملیاتی که در سال گذشته با همکاری ادارات عضو ک              

تدوین گردیده بود تاریخ برگزاری جلسات آموزشی برای گروههاو اصناف مختلف شهرستان شامل آشپزها ی آشپزخانه ها , رستوانهاا ، اغاذیاه                      

فروشیها ، آشپزهای کارخانجات ، قنادیها و لبنیاتی ها ، معلمین مدارس و مربیان مهدهای کودک تعیین و مشخص گردید . وی گفت: بار اسااس                               

 توافق بعمل آمده جلسات آموزشی ویژه آشپزها در مرکز بهداشت و برای کشاورزان در خانه های بهداشت برگزار خواهد شد .

وی افزود: همچنین جلسات آموزشی معلمین مدارس و مربیان مهدهای کودک به مهر ماه موکول گردید و مقرر شد کلیه کارشناسان ادارات عضاو                         

 کمیته بهبود تغذیه در اجرای آموزشها همکاری فعال داشته باشند.  

این کارشناس مسئول با بیان اهمیت توزیع غذای سالم در مدارس گفت: بایستی جهت ارتقاء و حفظ سالمت دانش آموزان از غذای سالم استفااده                    

 کرد که در این رابطه مقرر شد معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در شهریور ماه سال جاری نسبت به معرفی واحدهای مورد تأیید باه    

آموزش و پرورش اقدام نماید و اداره آموزش و پرورش ضمن معرفی واحدهای تأیید شده به مدارس با مرکز بهداشت همکاری الزم در ناظاارت                

 بر نوع و 

 کیفیت اغذیه توریع شده را داشته باشد. 

 

  743/ تعداد نمایش:  125455/ شماره خبر:  23:12 - 1374اردیبهشت  6یکشنبه 

اولین کمیته بهبود تغذیه در سال جدید همزمان با هفته سالمت در 

  دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛
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ماایاش   ر ه به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر زهرا عبداللهی مدیرکل بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی د                      

میر  و درصد مرگ 54هزار مورد سکته مغزی است اظهار داشت  43هزار مورد سکته قلبی و  73هزار مرگ و میر سال  374هفته سالمت در ساوه با بیان اینکه از   

درصد مردم کشورمان کاه     73کشور ناشی از بیماری های غیرواگیر است.وی با بیان اینکه بارزترین علت سکته قلبی ، تغذیه ناسالم و اضافه وزن است، افزود:                     

دهد تغذیه ناسالم دارند که از این میزان نزدیک به هفت هزار نفر در سال به دلیل عدم رعایت الگوی صحیح تغذیاه   میلیون نفر را تشکیل می 45جمعیتی بالغ بر  

عامل شناسایای   دهند.وی با بیان اینکه متاسفانه جامعه ما دچار اپیدمی اضافه وزن و چاقی شده است، ادامه داد: در حال حاضر از هفت             جان خود را از دست می     

ر زهرا عبداللهی ها در کشور را کاهش داد.دکت  توان درصد زیادی از میزان مرگ میر، پنج عامل مربوط به مصرف غذاست که با کنترل آنها می             و  شده در زمینه مرگ   

ارد، افزود: باید های معده د های قلبی، عروقی، سرطان و بیماری های انجام شده مصرف چربی و نمک ارتباط مستقیمی با بیماری با اشاره به اینکه براساس بررسی

 ها، روغن و نمک خودداری شود. در الگوی مصرف غذایی صحیح از مصرف قندها، چربی

یاات و    ها باید مصرف سبزیجات، میوه، لابانا    وی تصریح کرد: برای کاهش آمار مرگ و میرهای ناشی از اضافه وزن بر اثر مصرف بیش از اندازه نمک و چربی                   

جهت تاامایان       -گرم میوه و سبزی  444حبوبات همواره در هرم غذایی مورد توجه باشد.به گفته وی در حالیکه یک فرد برای حفظ سالمتی خود باید روزانه              

درصد مردم کشورماان ایان      12مصرف کند اما، متاسفانه تنها  -ویتامین و فیبر که نقش قابل توجهی در کاهش قند و فشار خون و نیز بیمارهای های قلبی دارد                  

ار خون است و فش میزان میوه و سبزی می خوردند.وی با بیان اینکه مصرف نمک در ایران بیش از دو برابر مقدار مجاز است، افزود: نمک مهمترین عامل ازدیاد              

درصد مردم کشور ما به آن عادت دارند.ایشان با اشاره به اینکاه باخاش        74استفاده از نمکدان در سر سفره یک رفتار غذایی ناصحیح است که متاسفانه حدود               

نرمال حدود های مختلف است، افزود: در حالیکه باید مصرف نمک  فودها یا غذاهای آماده ، نان و افزودنی  زیادی از نمک مصرفی مردم مربوط به خوردن فست

نمک را از طاریاق    5.2گرم پنیر  64گرم نان و  314پنج گرم در روز و آن هم از نوع نمک یددار تصفیه شده باشد اما، یک فرد در یک وعده صبحانه با خوردن           

هزار نافار    51در بین کودکان و زنان باردار نیز اشاره کرد و افزود: براساس آمارهای وزارت بهداشت بیش از   Dکند.وی به کمبود ویتامین   نان و پنیر دریافت می   

میلیارد ریال برای درمان پوکی استخوان  12برند که ناشی از کمبود این ویتامین است.وی با بیان اینکه ساالنه بیش از          در کشور از بیماری پوکی استخوان رنج می       

برای زنان باردار و مکمل یااری  “  ید” یاری  و اجرای طرح مکمل Dسازی آرد با ویتامین   های وزارت بهداشت غنی     شود، افزود: یکی از برنامه       در کشور هزینه می   

ربخشای  اث برای کودکان است.به گفته وی مطالعات پایلوت در این خصوص انجام و نان غنی شده با این ویتامین تولید شد که با توجه به انجام مطالعات “  روی” 

هانی فرستااده  شود.وی تصریح کرد: در صورت موفقیت در اجرای این طرح، دستورالعمل این برنامه به سازمان بهداشت ج  آن، فاز اول این برنامه امسال اجرا می 

هاا   نیز چربی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به مصرف بیش از اندازه قند، شکالت و شیرینی و خواهد شد تا الگوی دیگر کشورها قرار گیرد.    

هایی کاه   امهشود.وی خاطر نشان کرد: یکی از برن   در سبد کاالی خانواده سبب افزایش سالمت افراد می  در کشور اشاره کرد و افزود: کاهش مصرف قند و چربی      

ستند.وی  کند مسئله حذف تولید روغن جامد و نیمه جامد در کشور است که دارای میزان زیادی چربی اشباع شده ه وزارت بهداشت و درمان امسال پیگیری می     

که از مایاران    شود، افزود: براساس دستورالعمل وزارت بهداشت مقرر شده  با بیان اینکه مصرف نوشابه نیز به دلیل قند باالی آن موجب افزایش وزن و چاقی می        

واد غاذایای،     های تولیدی کاسته شود.ایشان در ادامه به رهنمودهای غذایی در کشورمان پرداخت و افزود: رعایت تنوع، تعادل و تناسب در مصرف م         قند نوشابه 

دقیقه در روز، افزایش میزان فیبر دریافتی بر اثر خوردن میوه و سبزیجات، کاهش مصرف چربی و روغن                34روی تند به مدت       حفظ و کنترل وزن مطلوب، پیاده     

 از رهنمودهای غذایی در کشور ماست.

  754/ تعداد نمایش:  125155/ شماره خبر:  16:44 - 1374اردیبهشت  5دوشنبه 

  میر کشور ناشی از بیماری های غیرواگیر است و درصد مرگ 71مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت/ 
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ر به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:دکتر شهال میرگلوبیات نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ظهر امروز د                      

همایش هفته سالمت در ساوه اظهار داشت: باید سالمت مردم به عنوان رکن اصلی توسعه همواره مورد توجه بوده و جهاد کشاورزی با هماکااری                   

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصوالت باغی و کشاورزی را تاعایایان و                        

 اعالم کند.

حاقاق   ن موی افزود: در برنامه پنجم مقرر شده بود تا تولید محصوالت ارگانیک به منظور ارتقاء سالمت مردم مورد توجه قرار گرفته که متاسفانه ای             

 اند، نباید توزیع شوند. نشد و از سوی دیگر محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: باید در رابطه با میزان مصرف سموم کشاورزی اطالع رسانی شود تا مردم نسبت به عاوارض      

های سرطانی کشور با آن مارتاباط       آن آگاه شوند، یکی از عوارض سوء سموم شیمیایی ، باقی ماندن آن در محصوالت بوده که یک سوم از بیماری 

 است.

های حوزه سالمت مردم، باید نظارت بر اماکن و صنوف در ارتباط با ماواد غاذایای                     وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: با توجه به چالش            

 انجام تا شعار "ایمنی غذا از مزرعه تا سفره" محقق شود.

های دولت اسات اماا در        ای از سالمت پیشگیری مقدم بر درمان بوده و با توجه به این امر سالمت، یکی از اولویت وی افزود: همیشه در هر زمینه   

 این زمینه به حوزه بهداشت و پیشگیری توجه مطلوبی نشده و باید مسئوالن به این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بحث سالمت بسیار مهم بوده و در این زمینه دولت و مجلس شورای اسالمای                     

 ها به حوزه سالمت نشان از توجه و اهمیت به این حوزه دارد. درصد هدفمندی یارانه 14تعامل خوبی باهم دارند، اختصاص 

 ردمدکتر میرگلوبیات با اشاره به تغییر سبک زندگی مردم گفت: مسئله نگران کننده دیگر تغییر سبک زندگی مردم و عادات غذایی آنان است که ما                     

 های غیرواگیر پیش برده است. را به سوی مصرف بیشتر و استفاده از مواد غذایی ناسالم و رواج بیمار

 

  744/ تعداد نمایش:  125157/ شماره خبر:  15:47 - 1374اردیبهشت  5دوشنبه 

  مصرف سموم شیمیایی در تولیدات کشاورزی باید تحت کنترل بیشتری باشد؛
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  675/ تعداد نمایش:  125164/ شماره خبر:  15:27 - 1374اردیبهشت  5دوشنبه 

  گزارش تصویری از برگزاری همایش بزرگداشت هفته سالمت در ساوه؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر فاطمه سادات امیری متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران                    

طی تحقیق انجام شده توسط مینا اسدی کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در همایش هفته سالمت در ساوه با          

کودک یک نفر در دنیا مبتال به اضافه وزن و چاقی است، گفت: این میزان در شهرستان ساوه باالتر از میانگین کشاوری اسات       14بیان اینکه از هر  

 55درصد دختران و    45خانوار این شهرستان انجام شد که  547یعنی یک سونامی چاقی را در ساوه پیش رو داریم.وی گفت : این تحقیق در بین          

 پاناج  درصد پسران دو تا پنج سال در این مطالعه شرکت کردند.وی افزود: در این تحقیق عالوه بر تعیین مستقیم اضافه وزن و چاقی کودکان دو تا              

در ای، میزان فعالیت بدنی و مدت زمان استفاده از شایار ماا          های رایانه  ساله، عوامل مؤثر بر چاقی آنها نظیر مدت زمان تماشای تلویزیون و بازی            

 21درصد از دختران اضافه وزن داشته و پنج درصد چاق بودند در حالی که این میزان در بیان پساران        34بررسی شد.به گفته وی در این تحقیق، 

و درصد بود.وی با تاکید بر توجه به امنیت غذایی به منظور جلوگیری از افزایش وزن گفت: امنیت غذایی به معنای دسترسی اجتماعی، اقتصاادی                      

فیزیکی تمام مردم در تمام اوقات به غذای سالم، مغذی و کافی جهت تامین نیازهای تغذیه ای برای یک زندگی فعال و سالم است.این متخصاص                

 16های مردم این شهرستان برای نداشتن غذای کافی و سالم در تحقیق نامبرده، اظهاار کارد:             تغذیه در ادامه با بیان آمارهایی در خصوص نگرانی        

درصد از خانواده های مورد باررسای    17درصد از مردم مورد بررسی در این تحقیق نگران برخورداری از غذای کافی و سالم هستند.وی بیان کرد:  

در این مطالعه در ساوه به دلیل نداشتن پول کافی از خوردن غذاهایی که دوست دارند محرومند و هشت درصد از مردم نیز از سر سفره گارساناه                            

درصد خانواده های شرکت کننده در این مطالعه به      7شوند تا سایر اعضای خانواده بتوانند غذای کافی بخورند و گرسنه نمانند.به گفته وی                  بلند می 

خورند .این متخصص تغذیه در ادامه با تاکید بر لزوم برخورداری از بشقاب غذای سالم گفات: یاک             دلیل نبود غذای کافی تنها یک وعده غذا می        

الگوی غذایی سالم حاوی نان و غالت کامل، میوه ها، سبزیجات، شیر و لبنیات کم چرب و گوشت و جانشینها است که باید با رعایت تاناوع و                           

عاه  تعادل برای حفظ سالمتی خود از آنها استفاده کنیم.به گفته وی متاسفانه امروزه میزان مصرف شیرینی جات ساده، چربیها و نمک در سطح جاما      

وی خاطرنشان  .افزایش یافته و برعکس، مصرف میوه و سبزی و شیر و لبنیات کاهش یافته است و ما شاهد افزایش بیماری چاقی در کشور هستیم                       

های غیرواگیر و مزمن متعدد نظیر دیابت و فشار خون در حال حااضار از بازرگاتاریان                 کرد: چاقی بدلیل تاثیر مستقیم بر افزایش ابتال به بیماری          

 شود. معضالت بهداشتی جامعه کنونی محسوب می

  777/ تعداد نمایش:  125163/ شماره خبر:  22:13 - 1374اردیبهشت  5دوشنبه 

 

 

 

 

سال شهرستان  2تا  1دکتر فاطمه سادات امیری/ شیوع چاقی در بین کودکان 

  ساوه نگران کننده است؛
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دکتر گوشه گیر/ طب سنتی و طب کالسیک هر دو برای حفظ سالمت جامعه 

  تالش می کنند؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر سید اشرف الدین گوشه گیر عضو مؤسسه طب اسالمی و هیئت علمی دانشگاه عالاوم     

 پزشکی ایران ضمن حضور در همایش هفته سالمت در ساوه ، در خصوص اصالح روشهای تغذیه ای از دیدگاه طب اسالمی صحبت کرد.

وی در حاشیه همایش هفته سالمت با بیان اینکه هدف اطباء طب سنتی و طب کالسیک رسیدن به سالمتی و جامعه سالم است گفت: طب سنتای                            

 و طب کالسیک هر دو برای حفظ سالمت جامعه تالش می کنندو این دو علم وجه مشترکات بسیار زیادی با هم دارند.

وی گفت: اختالف نظر در بین هر علمی در درون خود وجود دارد مثال در طب کالسیک در درمان اختالف نظرها وجود دارد و در طب سنتی نیز                             

 همینطور .

باررسای      رایایشان افزود: باید بر مشترکات این دو علم برای پیشبرد امور تأکید کرد و اختالف نظرها را عالمانه مورد بررسی قرار داد و زمینه را ب  

 ها و تحقیقات علمی فراهم کرد و بنابر این این دو علم در یک مسیر حرکت می کنند و در روبروی هم قرار ندارند.

 وی افزود : درصد باالیی از حاالت بدن از نظر سالمت بودن یا مری  بودن از خورد و خوراک و نوشیدنیها نشئت می گیرد.

مات  دکتر گوشه گیر با اشاره به شعار هفته سالمت تصریح کرد: اگر در روش تغذیه دقت نمائیم و عادات بد غذایی را تغییر دهیم می توانیم ساال                 

 خود را تضمین نمائیم.

 

  765/ تعداد نمایش:  125164/ شماره خبر:  22:41 - 1374اردیبهشت  5دوشنبه 
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  از دندانهای شیری فرزندانتان در برابر پوسیدگی مراقبت کنید؛
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به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر احمد جعفری متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشاگااه عالاوم                          

پزشکی تهران در همایش هفته سالمت در ساوه با بیان اهمیت تغذیه و بهداشت دهان و دندان ، از والدین خواست تاا از دناداناهاای شایاری                  

 فرزندانشان در برابر پوسیدگی مراقبت کنند.

وی با اشاره به اهمیت سالمت دندانهای شیری گفت: صدمات و پوسیدگی دندانهای شیری عالوه بر اینکه می تواند سبب درد دنادان شاود مای               

 د.باشتواند در تغذیه کودک اختالل ایجاد کند و کودک دچار سوء تغذیه شود و همچنین می تواند در رویش دندانهای دائمی نیز تاثیر منفی داشته 

 ماهگی عالوه بر شیر مادر غذای کمکی نیز به کودک داده می شود. 6ماهگی فقط از شیر مادر تغذیه می کند اما بعد از  6وی افزود: کودک تا 

ماهگی شروع به رویش می کند و خود شیر دادن و هچنین غذاهای کمکی در پوسیدگی دنادان مای        7وی گفت: دندانهای شیری معموال از سن    

 تواند اثر بگذارد.

دکتر جعفری گفت: اگر تعداد دفعات شیر در خواب به کودک زیاد باشد این خود می تواند منجر به پوسیدگی دندان شود و از طرفی هم جالاوی                           

 شیر خوردن کودک را نمی توان گرفت در اینصورت باید برای جلوگیری از پوسیدگی، دندان باید تمیز شود.

 وی گفت: این تمیز کردن را میتوان با یک پارچه تمیز یا گاز و یا مسواکهای انگشتی انجام داد.

این متخصص دندانپزشکی کودکان برای جلوگیری از پوسیدگی دندان کودک گفت: مادر قبل از خواب دندان بچه را حتما مسواک بازناد تاا از                     

تشکیل پالک دندانی جلوگیری شود و منجر به پوسیدگی دندان نشود و همچنین تعداد دفعات شیر خوردن در خواب را باید کم کرد و سینه ماادر                

یا شیشه شیر بعد از خوردن شیر در دهان کودک نماند و بعد از شیر خوردن بهتر است کمی آب به کودک داده شود که البته ممکن اسات کاودک               

آب را به بیرون بریزد که این طبیعی است و این کار باعث می شود غلظت شیر در دهان کودک کاهش پیدا کند و به سالم مانادن دنادان کاودک                  

 کمک کند.

 

  734/ تعداد نمایش:  125165/ شماره خبر:  23:25 - 1374اردیبهشت  5دوشنبه 
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  هفته سالمت در شهرستان زرندیه به روایت تصویر:
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همزمان با هفته سالمت دو خانه بهداشت و دو پایگاه بهداشتی در ساوه و 

  زرندیه افتتاح گردید؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: بمناسبت هفته سالمت خانه بهداشت روستای سوسنقین در ساوه و خانه بهداشت روستاای                    

ای میل در زرندیه و دو پایگاه بهداشتی در حاشیه شهر ساوه با حضور فرمانداران ساوه و زرندیه ، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجالاس شاور                         

 اسالمی و سایر مسئولین شهرستانی افتتاح گردید.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: همزمان با گرامیداشت هفته سالمت، خانه بهداشت سوسنقین از توابع دانشکده علوم پزشکی سااوه باا                  

 حضور مسئولین افتتاح شد.

دکتر کوهپایه زاده افزود: با توجه به فرسودگی و ریزش سقف ها و دیوارهای خانه بهداشت قدیمی روستای سوسنقین، خانه بهداشت جادیاد در                 

 میلیون ریال ساخته شد. 754متر زیربنا و صرف هزینه ای حدود  75فضای 

آوری زکات روستا و بخش دیگر از اعتاباارات    های این خانه بهداشت توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( از محل جمع به گفته وی بخشی از هزینه 

 دولتی تأمین شده است.

 وی گفت: این خانه بهداشت با یک بهورز به فعالیت خود در سطح روستا ادامه خواهد داد.

 وی گفت: همچنین خانه بهداشت روستای میل در بخش خرقان از توابع شهرستان زرندیه نیز امروز با حضور فرماندار زرندیه و نماینده سااوه و            

 زرندیه افتتاح گردید.  

 میلیون تومان در بر داشته است. 75وی افزود : احداث این خانه بهداشت هزینه ای بالغ بر 

اس آباد عب دکتر کوهپایه زاده با اعالم خبر افتتاحیه دو پایگاه بهداشتی در حاشیه شهر ساوه گفت: دو پایگاه بهداشتی در حاشیه شهر ساوه در منطقه                

 و پشت سپاه همزمان با هفته سالمت افتتاح گردید.

 وی تصریح کرد:این پایگاه سالمت، جمعیت این مناطق را برای مراقبت های اولیه سالمت تحت پوشش قرار می دهد.

وی اظهار داشت: این دو پایگاه سالمت در قالب برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتی و در زمینه دسترسی آسان و کاهش هازیاناه هاای                         

 ساکنان مناطق حاشیه شهرها و برقراری عدالت در ارایه خدمات بهداشتی راه اندازی شده است.
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بمناسبت هفته سالمت در بیمارستان شهدای آسیابک و مراکز بهداشتی 

  درمانی زرندیه افتتاح گردید؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:به مناسبت هفته سالمت ساختمان اورژانس و نیز ساختمان خیرساز رادیولوژی بیماارساتاان                       

 شهدای آسیابک و بازسازی و مرمت مراکز بهداشتی درمانی خشکرود، رازقان از توابع شبکه بهداشت و درمان زرندیه با حضور مسئولین دانشکاده           

 علوم پزشکی ساوه، فرماندار زرندیه و نماینده مردم ساوه و زرندیه افتتاح گردید.

مایالایاون      74ای بالغ بر  دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در این مراسم بیان کرد: اورژانس بیمارستان شهدای آسیابک با هزینه   

 تومان به همت خیرین شهرستان زرندیه ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

های رادیولوژی این بیمارستان از طریق طرح تحول نظام سالمت تامیان    میلیون تومان جهت تامین دستگاه      444ای بالغ بر      وی در ادامه گفت: هزینه     

 برداری است. اعتبار شده که در مرحله بهره

 55وی در ادامه در خصوص بازسازیهای انجام شده در زرندیه گفت: بازسازی و مرمت ساختمان اسکان پزشکان درمانگاه شهر رازقان با هزیاناه                     

 میلیون تومان آماده تجهیز و بهره برداری هستند. 75ای معادل  میلیون تومان و بازسازی و ساخت محل اسکان پزشکان درمانگاه خشکرود با هزینه

ها در جاهات    های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی در این مراسم گفت: با کمک دانشکده علوم پزشکی این پروژه               نماینده مردم شهرستان  

 رسد. برداری می رسانی بیشتر به مردم شریف شهرستان زرندیه به بهره خدمت

 فرماندار شهرستان زرندیه نیز در این مراسم با تشکر از خیرین که در ساخت ساختمان رادیولوژی بیمارستان شهدای آسیابک کمک کردند اظاهاار     

 های بسیار خوبی در این عرصه برداشته شده است. کرد: با اجرای طرح تحول سالمت گام

"محمدکردی" با اشاره به اینکه توجه به بخش سالمت از مهمترین اهداف دولت است، افزود: احداث و افتتاح یک خانه باهاداشات ، افاتاتااح                

 ساختمان رادیولوژِی و اورژانس بیمارستان آسیابک و ساخت و سازهای دیگر نشان از اهمیت و توجه به سالمت مردم است، که در دولت تدبیر و                      

 ای به این امر شده است. امید توجه ویژه

 

  1432/ تعداد نمایش:  125356/ شماره خبر:  44:42 - 1374اردیبهشت  11جمعه 
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  سومین خانه بهداشت در دانشکده علوم پزشکی ساوه افتتاح گردید؛

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:سومین خانه بهداشت در دانشکده علوم پزشکی ساوه در شهر غرق آباد در روستای بالقلو باا      

ه پاایا  حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس ،معاون فرماندار، بخشدار ، رئیس و مسئولین دانشکده و سایر مسئولین افتتاح گردید.دکتر کوه                

متر مربع که از طرف ورثه حاج آقا اسماعیل ناصری سلحشاور   254زاده رئیس دانشکده در اینخصوص گفت: این خانه بهداشت در زمینی به ابعاد            

میلیون تومان هزینه در بر داشته است که پرداخات   75متر زیر بنا ساخته شده است.وی گفت : ساخت این خانه بهداشت                 75اهداء گردیده بود در     

 1544بهورز خانم و یک بهورز مرد ، به جمعیت  2نماینده مجلس تأمین گردیده است.این خانه بهداشت با   174آن از محل اعتبارات دولتی و ماده       

 دنفری بالقلو مراقبتهای بهداشتی اولیه را ارائه می نمایند.
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دکتر کوهپایه زاده / اجالس دو روزه روئسای دانشگاههای علوم پزشکی 

همزمان با شانزدهمین همایش آموزش پزشکی کشور نشان عزم جدی وزارت 

  متبوع در ایجاد تحول در نظام آموزش پزشکی دارد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص شانزدهمین هاماایاش                   

ساالنه آموزش پزشکی کشور و جشنواره شهید مطهری گفت: اجالس دو روزه روئسای دانشگاههای علوم پزشکی همزمان با شانزدهمین همایاش              

 آموزش پزشکی کشور نشان عزم جدی وزارت متبوع در ایجاد تحول در نظام آموزش پزشکی دارد.

 

وی گفت: توسعه کمی و کیفی رشته های آموزشی علوم پزشکی مبتنی بر نیاز های کوتاه مدت و بلند مدت جامعه از طریق توجاه باه رویاکارد           

 آمایش سرزمینی آموزش پزشکی است.

 وی فعالسازی موسسات آموزش عالی سالمت و بومی گزینی را از موارد دیگر توسعه آموزش علوم پزشکی در کشور دانست.

 

  745/ تعداد نمایش:  125667/ شماره خبر:  16:24 - 1374اردیبهشت  17جمعه 
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مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی 

  ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه :به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای،ماراسامای بااحضاور مسائاولایان               

شهرستانی،رئیس و معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه، جمع کثیری از کارشناسان بهداشت حرفه ای و مدیران صنایع در تااالر الامااس                      

 شب شهرصنعتی کاوه برگزار شد. 

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در این مراسم ضمن تبریک این روز به مهندسین بهداشت حرفه ای گافات: ماهانادسایان                                

بهداشت حرفه ای به عنوان سربازان گمنام در صنعت هستند که اگر کیفیتی در سالمت صنعت و شاغلین آن ما شاهد هستیم وابسته به زحماات و       

 تالشهای شماست.

وی گفت: مفتخریم که شهرستان ساوه دارای بزرگترین شهر صنعتی کشور است ولی به لحاظ نیروی بهداشت حرفه ای در شرکتها دارای کاماباود      

هستیم و امیدواریم با مجوزی که در سالجاری برای جذب دانشجوی بهداشت حرفه ای دریافت کرده ایم بتوانیم کارشناسانی در ایان حاوزه در                           

 دانشکده علوم پزشکی ساوه تربیت نمائیم.

 گفتنی است در این مراسم ضمن سخنرانی کارشناسان دانشگاه از تعدادی از کارشناسان نمونه بهداشت حرفه ای در صنایع تقدیر شد.
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تن نمک غیر تصفیه شده بدون ید در بازدیدهای بهداشت محیطی از  2

  نانوائیهای سطح شهرساوه کشف و ضبط شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: طی بازدیدهای بعمل آمده توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سااوه                       

 کیلوگرم نمک غیر تصفیه بدون ید کشف و ضبط گردید. 4444از نانوائیهای سطح شهر ساوه در اردیبهشت ماه سالجاری ، حدود 

دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده در اینخصوص گفت: کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی از ابتدای اردیبهشت ماه سالجااری طارح                       

 بازدید ضربتی از واحدهای خبازی شهر ساوه را با هدف ارتقاء سطح بهداشت به اجرا درآوردند.

 وی افزود: این بازدیدها در دو شیفت صبح و عصر توسط تیمهای کارشناسی برگزار می گردد.

واحد غیر بهداشتی شد و تا زماان   17واحد مورد بازدید قرار گرفته که منجر به پلمپ شدن  74وی گفت: از ابتدای شروع این طرح تا کنون تعداد  

 رفع نواقص تعطیل خواهند ماند.

 کیلوگرم نمک غیر تصفیه بدون ید کشف و ضبط گردید. 4444وی همچنین گفت: در این بازدیدها حدود 

ت دکتر نظری با اشاره به نظارت ضربتی بر اماکن عرضه قلیان گفت: در نشست هایی که به طور مشترک با دادستان شهرستان ساوه، روئسای ادارا                        

 صنعت معدن تجارت، تعزیرات، اماکن، میراث فرهنگی، اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه برگزار گردیده در سالجاری نسبت به برخورد قانونای                    

 با مراکز فاقد مجوز برخورد خواهدشد.

 وی همچنین شهرداری را مسئول جلوگیری از مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و پارکها عنوان کرد. 

  565/ تعداد نمایش:  125755/ شماره خبر:  17:24 - 1374اردیبهشت  21دوشنبه  
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حجت االسالم شریفی دوست/روحانی بالینی سبب تقویت و تحکیم تیم 

  درمانی در بیمارستانها می شود؛

شهریور سااوه ایان         15به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: همزمان با معارفه روحانی بالینی در بیمارستانهای شهید مدرس و                    

 اردیبهشت ماه سالجاری در بیمارستانهای فوق آغاز می گردد. 23طرح از روز 

با حضور رئیس دانشکده، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه علوم پازشاکای       74/2/22بر طیق این گزارش در جلسه معارفه ظهر روز سه شنبه مورخ          

ی اراک، مسئولین بیمارستان مدرس ، حجت االسالم بختیاری از طرف رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک بعنوان روحانی بالیانا       

 بیمارستان شهید مدرس ساوه معرفی شد.

حجت االسالم شریفی دوست رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به طرح روحانی بالینی گفت: اجرای طرح روحاانای          

 بالینی در حال حاضر در دو دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا می شود و دانشگاههای علوم پزشکی اراک و ساوه بعنوان سومین دانشگاههای علوم                      

 پزشکی مجری این طرح می باشند.

 وی گفت: هدف از اجرای طرح روحانی بالینی تقویت مدیریت بیمارستانی و تحکیم و تقویت تیم درمانی با رویکرد دینی عقیدتی می باشد.

قهی و و فوی افزود:در این طرح روحانی بالینی روزانه بر بالین بیماران حاضر می شود و ضمن عیادت از بیمار و همراه ایشان، با ارائه نکات دینی                     

 اهداء هدیه ای معنوی به آنان از آالم آنان می کاهد.

یاش  فازا رئیس دفتر نهاد در دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: روحانی بالینی با ارتباطی که با بیماران و همراهانشان برقرار می کند باعاث ا                

 مقبولیت آنان از خدمات درمانی می شود و با برشمردن خدمات تیم درمانی برای آنان ،انتظارات را از مدیریت بیمارستان تعدیل می کند. 

م ر ها   وی افزود: از دیگر کارهای روحانی بالینی برنامه ریزی فرهنگی و اجرای آن برای کارکنان و خانواده های آنان در طول سال است که این کا  

 منجر به افزایش مقبولیت مشاغل درمانی در بین خانواده های کارکنان خواهد شد.

در این مراسم دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اهمیت اجرای این طرح در بیمارستانها گفت: اجارای درسات طارح               

 توسط روحانی بالینی با رویکرد فرهنگی بسیار پر اهمیت است .

 وی افزود؛ روحانی بالینی باید آگاهی کامل از قوانین بیمارستانی را داشته باشد تا این طرح به درستی اجرا گردد.

 وی در پایان از کلیه مسئولین بیمارستانها خواست تا با حمایت و همکاری با روحانی بالینی، بر اجرای صحیح آن همت نمایند.

  1154/ تعداد نمایش:  125732/ شماره خبر:  17:43 - 1374اردیبهشت  22سه شنبه 

 
 



 

235 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 

کسب رتبه اول فرآیند برتر در شانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی کشور و جشنواره شهید 

  مطهری در حیطه آموزشی توسط عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه ؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:حمیدرضا کوهستانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه در شانزدهمین همایش                     

اردیبهشت ماه برگزار گردید موفق به اخذ رتبه اول فرایند برتار در     24و 17دو روزه آموزش علوم پزشکی کشور و جشنواره شهید مطهری که در         

حیطه محصوالت آموزشی شد.دکتر حمید رضا برادران معاون آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی ساوه در این خصوص اظاهاار داشات:                         

یکی از رویدادهای مهم آموزش علوم پزشکی، جشنواره آموزشی شهید مطهری است که هر ساله در هفته معلم در اردیبهشت مااه باه ماناظاور                  

: شناسایی و انتخاب فرآیندهای برتر آموزشی و تجلیل و قدردانی از اساتید برجسته و صاحب فرآیند در سطح کشوری برگزار می گردد. وی افزود                    

: گامی در جهت یادگیری ماوباایال"      ECGدر هشتمین جشنوار کشوری آموزش پزشکی شهید مطهری فرایند "طراحی نرم افزار موبایل آموزش                

توسط آقای حمیدرضا کوهستانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه و دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی توانست رتبه اول                  

 را در حوزه محصوالت آموزشی کسب کند. وی این افتخار را به همه دست اندرکاران تبریک گفت.

 

 

 

 

 

 

 

  766/ تعداد نمایش:  125734/ شماره خبر:  24:41 - 1374اردیبهشت  23چهارشنبه 
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سبد غذایی رایگان برای سومین بار با همکاری موسسه بنیاد علوی در بین 

  مادر باردار روستائی توزیع شد؛ 1٨2

به گزارش روابط عمومی د انشکده علوم پزشکی ساوه: سبد غذایی کامال رایگان برای سومین بار با همکاری معاونت بهداشتی دانشاکاده عالاوم                     

 مادر باردار نیازمند روستائی توزیع شد. 274پزشکی ساوه و موسسه بنیاد علوی در شهرستانهای ساوه و زرندیه در بین 

مینا اسدی کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: این سبد غذایی بصورت کااماال رایاگاان                       

 توسط موسسه بنیاد علوی به زنان بارداری که بامعیارهای مشخص از طرف مراکز بهداشتی درمانی روستایی معرفی می گردند،اهداء می شود.  

ماه پس از تولد نوزاد به صورت دو ماهه دو سبد غاذایای    6بارداری تا  4وی با اشاره به تعداد توزیع این سبد غذایی گفت: این سبد غذایی از ماه            

 ،در اختیار مادر باردار قرار می گیرد.

ماادر بااردار        124مادر باردار روستایی در ساوه و           164وی با اشاره به سومین مرتبه توزیع این سبد غذایی عنوان کرد: این سبد غذایی در بین                   

 روستائی زرندیه توزیع گردید.

کیلو گارم،   14وی با بیان محتویات این سبد غذایی گفت: این سبد غذایی شامل حداقل مواد غذایی مورد نیاز یک مادر باردار است که شامل برنج         

بسته نیم کایالاویای،      2بسته نیم کیلویی، عدس  2بسته یک کیلویی، نخود  2بسته نیم کیلویی، لوبیا چیتی  2گرمی، بلغور جو  544بسته  2ماکارونی

گرمی،  714گالن  3بسته یک کیلویی، روغن مایع  2گرمی، خرما  254بسته  4گرمی، سویا  444قالب  2گرمی، پنیر    174قوطی    4کنسرو تن ماهی    

 قوطی یک کیلویی می باشد. 1بسته نیم کیلویی، عسل  2کیوگرم، حلوا ارده  5مرغ 

 

  1445/ تعداد نمایش:  126437/ شماره خبر:  13:13 - 1374اردیبهشت  24پنج شنبه 
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  از اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه تجلیل شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ طی برگزاری مراسمی با حضور رئیس و مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه به ماناظاور                         

گرامیداشت یاد و خاطره معلم شهید استاد مرتضی مطهری و پاسداشت مقام شامخ استاد، از اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشاکای                

 ساوه تجلیل شد. 

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت روز معلم از تالشهای اعضای هیات علمی دانشاکاده           

 علوم پزشکی ساوه تقدیر کرد.

 ضایدکتر برادران معاون آموزش و تحقیقات دانشکده در این مراسم گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه آموزشی را عنوان کرد و اساتید و اع                        

 هیات علمی نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه آموزش و امکانات رفاهی پرداختند.  

 تقدیر شد.  74گفتنی است در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه از اساتید و اعضای هیات علمی منتخب در سال 

 

  777/ تعداد نمایش:  126454/ شماره خبر:  15:34 - 1374اردیبهشت  25جمعه 
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  پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه به مناسبت روز روابط عمومی؛

 

اردیبهاشات مااه،       25به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با صدور پیامی      

 روز ارتباطات و روابط عمومی را به تالشگران این عرصه تبریک گفت.

 متن پیام بدین شرح است؛

 اردیبهشت ماه ، روز ارتباطات و روابط عمومی ، روزی است که از روابط عمومی به عنوان یک علم و یک هنر یاد شده است.   25

این روز متعلق به تمام کسانی است که به مکام اخالق شهرت دارند و خداوند نعمت پاسخگویی خوش رویانه به همنوعان را به آنان عطاا کارده                        

 است.  

 روابط عمومی تنها یک شغل و حرفه نیست ،بلکه ویژگی اخالقی است که هرکسی باید خویش را به آن مزین سازد.

بتواناناد بارای       74امید است دست اندرکاران تالشگر و توانمند این حوزه در دانشکده علوم پزشکی ساوه با استعانت از پروردگار متعال، در سال  

 ارتقاء آگاهی جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه دانشکده در تمامی حوزه ها، جهادگرانه در این راستا تالش کنند.

و    قایات  اینجانب این روز را به فعاالن این راه پُر پیچ و خم و دشوار، صمیمانه تبریک می گویم و از خداوند متعال برای تمامی این عزیزان، موفا                         

 سربلندی در راه خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم عزیزمان را مسئلت می نمایم.

 

  775/ تعداد نمایش:  126173/ شماره خبر:  23:45 - 1374اردیبهشت  27دوشنبه 
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رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه/وضعیت خوابگاه دانشجویی فعلی 

  دانشکده علوم پزشکی ساوه شایسته این شهرستان نیست؛

اردیبهشت ماه از طرف معاونت فرهناگای دانشاجاویای وزارت              4خردادالی    27به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ هر ساله           

بهداشت بعنوان هفته خوابگاههای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور نامگذاری شده است.هفته خوابگاههای امسال نایاز باا شاعاار                

های علوم پزشکی کشور آغاز شد.بر این اسااس      در کلیه دانشگاه 1374ماه  اردیبهشت 27از امروز «سازی، ارزش معنوی، ضرورت ملی   خوابگاه»

در اولین روز این هفته نشستی با حضور رئیس و مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعضای شورای اسالمی شهر ساوه و خیرین سالمت در                        

محل سالن اجتماعات مجمع خیرین سالمت ساوه و زرندیه برگزار شد.در این نشست دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن                     

تبریک ایام اعیاد رجب و شعبان گفت: توجه به خوابگاهها از رسالتهای اصلی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت متبوع است و به تباع آن ایان                             

 توجه به خوابگاهها در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور هم بوجود می آید.وی افزود: صرف نظر از اینکه وجود خوابگاهها بعاناوان                  

محیطی آرام و مفید برای تحصیل دانشجویان است، بلکه باالتر از آن این است که خوابگاهها یک محیط فرهنگی بسیار مناسب بارای تازکایاه و                       

 تربیت دانشجویان در خصوص آموزه های فرهنگی در زمینه های مختلف به شمار می آید. 

رشاتاه    خابدکتر کوهپایه زاده با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی به وجود دانشجویان آن معنا پیدا می کنند اظهار داشت: یکی از معیارهای انت                

دانشجویان در دانشگاهها ، داشتن خوابگاه است که عدم وجود آن سبب کاهش جذب دانشجو شده و به عقیده ما دانشگاه علوم پزشکی که از نظر                     

وجود دانشجو محروم شود عملکرد آن شبیه یک مجموعه بهداشت و درمان در گذشته خواهد بود.وی افزود: در حال حاضر وضعیت خاواباگااه                        

دانشجویی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خور و شایسته این شهرستان نیست.ایشان خطاب به مسئولین و خیرین شهرستان گفت: در حال حاضر                        

یک خوابگاه دانشجویی برای دختران در دانشکده علوم پزشکی ساوه وجود دارد که یک ساختمان اداری بوده و ویاژگایاهاای یاک خاواباگااه                    

دانشجویی را نداردو برای برادران هم اصال خوابگاهی نداریم.وی گفت: بحث توسعه و احداث خوابگاههای دانشجویی جهت آقایان و خانمها در    

کوتاه مدت و بلند مدت در دانشکده علوم پزشکی ساوه از اولویتهای دانشکده می باشد و منتظر همکاری و مشارکت مسئولین و خیرین ساالمات                 

 در این حوزه هستیم.

در این مراسم دکتر محمد قربانلی مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه پیش از سخنرانی رئیس دانشکده تاریخچه ای از هافاتاه                     

خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی مطرح کرد و بر ضرورت احداث و ایجاد این محیط فرهنگی برای دانشجویان میهمان که آینده سااز ایان                         

و مرز و بوم هستند تأکید فراوان کرد.در این مراسم مهندس سید مرتضی ابطحی رئیس شورای اسالمی شهر ساوه نیز با اعالم آمادگی کامل شاورا                 

 شهردار شهر ساوه در خصوص هر گونه همکاری در جهت تأسیس خوابگاههای دانشجویی ،از اجرای این طرح حمایت کرد.

  733/ تعداد نمایش:  126264/ شماره خبر:  17:14 - 1374اردیبهشت  27سه شنبه 
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متخصص دندانپزشکی دکتر احمد جعفری 

ارتقاء سالمت دهان و کودکان/اجرای طرح 

پزشکی ساوه در بین دندان در دانشکده علوم 

  خوبی داشته است.سایر دانشگاهها پیشرفت 

بخش ارتقاء    در  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:طی نشست مدیر روابط عمومی دانشکده علوم ساوه با مشاور رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه                      

ـ        اد.در ایـن     ر د  سالمت دهان و دندان وی از اجرای موفق طرح ارتقاء سالمت دهان و دندان در دانش آموزان و مادران تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه خـب

از ابـتـدای    مه  نشست دوستانه ، دکتر احمد جعفری متخصص دندانپزشکی کودکان در خصوص نحوه اجرای طرح ارتقاء سالمت دهان و دندان در ساوه گفت: این برنا                        

سال آغاز گردید.وی گفت: بـخـش      24تا  9در دانشکده علوم پزشکی ساوه با هدف ارتقاء سطح سالمت دهان و دندان گروه هدف شامل مادران و کودکان  2939سال  

می گیرنـد و مـورد          راراول این برنامه از زمان قبل از بارداری مادران شروع می شود و مادران در مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی مورد آموزشهای دراینخصوص ق                       

نت بهداشتی قـابـل   عاومعاینه دندانپزشکی قرار می گیرند و در صورت نیاز درمان برای آنان انجام می شود.وی گفت: اگر این درمان توسط دندانپزشکان تحت پوشش م       

این طـرح در دوران      ین انجام نباشد به دندانپزشکان مراکز خصوصی ارجاع می گردند و این درمان حتی االمکان تا قبل از بارداری انجام خواهد شد.وی افزود: همچن                      

یری بود برای آنان انـجـام   رمگبارداری نیز با انجام آموزشها در حین مراجعه به مراکز برای دریافت خدمات انجام می گیرد و در معاینات اگر نیازی به درمان از جمله ج       

ز مورد مـراقـبـت و      نی خواهد شد.وی در خصوص نحوه مراقبت بعد از زایمان گفت: بعد از زایمان در فواصل مراجعه مادران برای انجام واکسیناسیون نوزاد ، مادران                

ماهگی کودک به مادر یک مسواک انگشتی داده می شود و نحوه استفاده از آن برای تمیز کردن دندان بچـه هـا و             9آموزش مجدد قرار می گیرند.وی گفت: در آغاز           

د،آموزش داده د شهمینطور نحوه شیر دادن به کودک بویژه در هنگام خواب که در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی باعث درصد باالیی از پوسیدگیهای دندان خواه          

ماهگی تکرار می گردد و کنترل دوره ای صورت می گیرد.این متخصص دندانپزشکی کودکان با اشاره به ادامه این طرح در دانش آمـوزان    14می شود و این مراقبتها تا    

ا در آن ثبت میشـود  بتهگفت: دراین طرح برای دانش آموزان بدو ورود به مدرسه پرونده دندانپزشکی تهیه می شود و هر گونه مشکالت دندانی و انجام خدمات در مراق            

ازی دندانپزشکان د سو در صورت نیاز به دندانپزشک ارجاع می گردد.وی گفت: اهمیت طرح درمان در این سنین بسیار زیاد است و بخاطر همین جهت ارتقاء و توانمن                          

خواهد شد.دکتر جعفری   جامدوره های بازآموزی طرح درمان دهان و دندان برای آنان به اجرا گذاشته شد.وی گفت : در بار اول معاینه دانش آموزان وارنیش فلوراید ان                    

د.وی گفت:  ان گفت: خوشبختانه همکاری آموزش و پرورش ساوه از اجرای این طرح بسیار خوب بوده و آموزگاران مدارس در اجرای این طرح مشارکت خوبی داشته                    

سال را سالم نگه داریم شانس کاهش پوسیدگی را در بعد از این سنین را به میزان قابل توجهی افزایش خواهیم داد.وی افزود:        24تا    9اگر بتوانیم دندان بچه های سنین       

ان تحـت  دکدر این دوران در صورت نیاز تحت درمان بیمه ای قرار می گیرد. وی در ادامه گفت: باید راهکارهای گسترش ارائه خدمات ترمیمی را برای کو      9دندانهای  

گفت: در ایـن       ان  پوشش بیمه در شهر گسترش دهیم تا این ارتقاء سالمت افزایش یابد.مشاور رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در بخش ارتقاء سالمت دهان و دند                        

که اطالعـات آن    ته طرح شاخصهای زیادی از جمله آگاهی و نگرش والدین، آموزگاران، دانش آموزان، شاخصهای لثه، خونریزی، تغذیه و غیره مورد بررسی قرار گرف            

ی طـرح    جـرا در حال جمع آوری می باشد.در این نشست دکتر پیروز هاشمی کارشناس مسئول بهداشت و دهان معاونت بهداشتی دانشکده گفت: در حال حاضر طی ا   

درصد دانش آموزان مقاطع ابتدایی روستایی شهرستان ساوه مورد مـراقـبـت،    211تفاهم نامه وزارت متبوع با وزارت آموزش و پرورش از ابتدای فروردین ماه تا کنون                

دانش آموز مقطع اول ابتدایی مورد معاینـه و     4111آموزش قرار گرفته اند و همه آنها وارنیش فلوراید را دریافت کرده اند.وی گفت در شهر ساوه و زرندیه نیز حدود      

والدین، آمـوزگـاران و      رایمراقبت قرار گرفته و فلورایدتراپی برای آنان انجام شد.وی گفت: در راستای ارتقا سالمت دهان و دندان جامعه برنامه های آموزشی الزم ب                    

زاری مـی  برگدانش آموزان و همچنین دوره های بازآموزی ویژه دندانپزشکان خصوصی و غیر خصوصی در دانشکده علوم پزشکی ساوه طراحی شده است،که در حال           

بر لزوم تربیت این افـراد     د وباشد.وی از جمله مشکالت انجام این برنامه را نبود نیروهای حد واسط که بعنوان کاردانهای مراقبت از دهان و دندان می نامند را ذکر کر       

 برای ارتقاء این حوزه در جامعه تأکید کرد.  

  775/ تعداد نمایش:  126262/ شماره خبر:  22:27 - 1374اردیبهشت  27سه شنبه 
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همایش پیاده روی خانوادگی کاروان نشاط و سالمت ویژه کارکنان دانشکده علوم پزشکی در 

  ساوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:این همایش فرهنگی ورزشی که به مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار شد و شرکت کننادگاان از                

 مقابل دانشکده علوم پزشکی در خیابان آیت اهلل طالقانی تا دریاچه مصنوعی امام علی)ع( این شهرستان پیاده روی کردند. ماولاودی خاوانای باه                   

ه پایا مناسبت اعیاد شعبانیه، نمایش ورزش باستانی و طناب زنی، اجرای آهنگ های محلی، قایقرانی از برنامه های جنبی این همایش بود. دکتر کوه               

زاده رییس دانشکده علوم پزشکی ساوه هدف از برگزاری این همایش راارتقای فرهنگ ورزش همگانی، سالمت و تندرستی در جاماعاه عاناوان                      

کرد.وی گفت:اشاعه الگوهای مناسب در راستای توسعه ورزش همگانی در بین افراد جامعه با توجه به شیوه سبک زندگی و همچنین پیشگیری از                         

عادد     12بیماریهای غیر واگیر که از چاقی و اضافه وزن سرچشمه می گیرد راامری ضروری دانست. گفتنی است در پایان این مراسم به قید قرعه                        

  دوچرخه به شرکت کنندگان اهدا شد.

  767/ تعداد نمایش:  126361/ شماره خبر:  17:43 - 1374اردیبهشت  31پنج شنبه 

 

 



 

242 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 

طی مراسم جشنی، از زحمات پرسنل مامایی دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر 

  شد؛

با حضور تعداد زیادی از کاردانان و کاارشانااساان        74/2/31به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:جشن روز ماما امروز پنجشنبه            

وم علا  مامایی، دانشجویان و مسئولین این رشته در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده                     

پزشکی ساوه ضمن تبریک روز جهانی ماماگفت: ماماهای دانشکده علوم پزشکی ساوه عالوه بر انجام وظایف خود، خیلی از اموری را که مماکان         

ول است وظیفه شغلی آنان نباشد را انجام می دهند و سیستم را کمک می کنند که این عملکرد آنان جای تقدیر دارد. وی با اشاره به برنااماه تاحا       

 هاینظام سالمت در بحث زایمانهای طبیعی افزود: یکی از بسته های خدمتی که در برنامه تحول نظام سالمت بر اجرای آن تأکید شد ترویج زایمان                       

 وی   طبیعی بود که تیم مامایی در بیمارستانها نقش محوری در فرهنگ سازی و انجام زایمانهای طبیعی را در طی یکسال اخیر بر عهده داشته اناد.                          

گفت: ماما بعنوان یکی از اعضای اصلی تیم سالمت در نظام پزشک خانواده نشان از اهمیت جایگاه عملیاتی این قشر در حفظ و ارتقاء ساالمات                            

 از   مادران دارد. این مراسم با برنامه هایی مفرح از جمله ،اجرای موسیقی ، مولودی خوانی و سخنرانی همراه بود. گفتنی است در پاایاان ماراسام         

 زحمات کلیه پرسنل مامایی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اهداء کارت هدیه تقدیر شد. 

  713/ تعداد نمایش:  126365/ شماره خبر:  22:32 - 1374اردیبهشت  31پنج شنبه 
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  طی مراسمی از جانبازان شاغل در دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: طی مراسمی به مناسبت والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانابااز و              

 همچنین گرامی داشت سالروز حماسه فتح خرمشهر با حضور رییس و مسئولین دانشکده از جانبازان شاغل در دانشکده تقدیر شد.

 از   در این مراسم دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تبریک ایام اعیاد شعبانیه خصوصا روز جانباز به جانبازان دانشاکاده                       

 مقام آنان تجلیل کرد.

وی گفت: به برکت فداکاریهای جوانان و نوجوانان ما در هشت سال دفاع مقدس بود که از جان خود گذشت کردند و امروز ما شاهد پیشرفتهاای                            

 متعدد در زمینه های مختلف علمی، ، تکنولوژِی، صنایع مختلف و غیره در کشورمان هستیم.

نال  پارسا  وی افزود: جانبازان بعنوان نمونه بارز فداکاری و از خود گذشتگی می باشند و در سازمانها و ارگانها باید الگوی همه جانبه برای سایار                        

 باشند.

 جانباز شاغل در دانشکده علوم پزشکی ساوه به بیان مشکالت و دیدگاههای خود با رئیس و مسئولین دانشکده پرداختند. 7در این مراسم 

 گفتنی است در پایان این مراسم از جانبازان شاغل در دانشکده آقایان عسگری، کرامتی، احمدی، قنبری، حبیبی، کاظمی، سهارابای،آزاد و دکاتار                          

 تمیزی با بااهداء لوح سپاس و کارت هدیه تقدیر شد.

 

  777/ تعداد نمایش:  126544/ شماره خبر:  17:14 - 1374خرداد  3یکشنبه 
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  درصد جمعیت شهرهای ساوه و زرندیه جوان هستند؛ 12.2

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: رقیه خرم رئیس گروه واحد سالمت جمعیت، مدارس و خانواده ماعااونات باهاداشاتای                          

خرداد به نام هفته جوان در کمیته هماهنگی برنامه های هفته جوان که با حضور معاون سیاسی امنیاتای فارماانادار،             16الی    7بمناسبت نامگذاری   

 معاونت فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی، رئیس اداره ورزش و جوانان، نایب رئیس شورای اسالمی شهر ساوه ، سازمان تبلیغات اسالمی و ساایار   

 مسئولین شهرستانی تشکیل شد ، توجه مسئولین را به رفع مشکالت اشتغال ،ازدواج و اوقات فراغت جوانان بومی منطقه معطوف کرد.

خرداد ماه باه ناام هافاتاه جاوان                16الی  7رقیه خرم در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: بمناسبت والدت حضرت علی اکبر )ع(،   

 نامگذاری شده است که معاونت بهداشتی دانشکده هم برنامه های متعددی را برای جوانان در شهرهای ساوه و زرندیه در نظر گرفته است.

درصد گازارش   25.5سال شهرستانهای ساوه و زرندیه  27-17، جمعیت جوان 1374وی گفت: بر اساس آمارهای بدست آمده در سرشماری سال  

 هزار نفر می باشد و این آمار جمعیتی بیانگر ضرورت برنامه ریزی برای ارتقاء سالمت جوانان می باشد. 74شده است که جمعیتی برابر بالغ بر 

وی برگزاری جلسات آموزشی با محوریت پیشگیری از رفتارهای پرخطر، ازدواج مناسب در جوانان، پیشگیری از مصرف دخانیات ویژه کارگاران                     

یات  جمع، رابطین سالمت، کاردانان و کارشناسان بهداشتی و عموم مردم در مراکز بهداشتی درمانی ، برگزاری نمایشگاه پویایی ، بالندگی و جوانی                

 را از جمله ویژه برنامه های معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان کرد.

 در این جلسه هر یک از مسئولین ادارات با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، برنامه های اجرائی خود را در این هفته اعالم کردند.

 

  752/ تعداد نمایش:  126615/ شماره خبر:  14:22 - 1374خرداد  4دوشنبه 

 

 

 

 



 

245 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی 

  جمعیتی بازدید کرد؛

زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه صبح امروز در بازدید از ناماایشاگااه        به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه  

ی، معظم رهبری اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف ارتقاء "پویاایا            های ابالغی از سوی مقام      پویایی، بالندگی و جوانی جمعیتی با اشاره به سیاست        

ساازی ساباک         بالندگی و جوانی جمعیتی" و نیز رفع موانع ازدواج، تسهیل، ترویج، تشکیل خانواده و افزایش فرزندآوری، ترویج و ناهاادیاناه                        

 ویژه اعاتایااد، ساواناح،        های اجتماعی، به ایرانی، ارتقاء امید به زندگی، تامین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب        -اسالمی  زندگی

 های زیست محیطی و بیماری دایر شده است. آلودگی

 12صباح تاا        7خرداد در سالن نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه از ساعت   11وی افزود: این نمایشگاه در دانشکده علوم پزشکی ساوه تا            

 دایر است. 24تا  14بعدازظهر و 

هاای آماوزشای و         دی اکرم نوری مدیر گروه آموزش سالمت معاونت بهداشتی دانشکده در اینخصوص گفت: در این نمایشگاه کتاب، پکیج، سی         

های بهداشتی با موضوعات متفاوت در قالب آمادگی برای ازدواج، ازدواج، تندرستی خانواده، باارداری و فارزناد آوری،            تابلو با پیام    64بیش از   

های پس از آن، فرزندپروری، مدیریت منابع خانواده، مدیریت استرس و بحران، ناسازگاری و مدیریات آن در ماعارض دیاد                            زایمان و مراقبت  

 بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

 وی با اشاره به دیگر مطالب ارائه شده در این نمایشگاه گفت: شیوه زندگی و اختالالت ناباروری، ایستگاه فشار خون،کلینیک تغاذیاه درسات و                      

 د.شو های قبل از ازدواج، مسائل ایمنی، مشاوره ترک دخانیات در این نمایشگاه به منظور پیشگیری از عوامل خطرارائه می کلینیک دیابت، مشاوره

 

  714/ تعداد نمایش:  126545/ شماره خبر:  22:43 - 1374خرداد  5سه شنبه 
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شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با پذیرش دانشجو در 

  رشته مدارک پزشکی در دانشکده علوم پزشکی ساوه موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، به استناد رأی صادره در دویست و چهل و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگااهاهاای                         

 علوم پزشکی کشور با راه اندازی و جذب دانشجو در رشته مدارک پزشکی در دانشکده علوم پزشکی ساوه موافقت بعمل آمد.

بر اساس حکم صادره از طرف دکتر باقر الریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکای و ماوافاقات شاورای گساتارش                                

دانشجو به صورت بومی بارای   24دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با راه اندازی رشته مدارک پزشکی در مقطع کاردانی با ظرفیت پذیرش     

 یک دوره در دانشکده علوم پزشکی ساوه موافقت بعمل آمد.

 

  757/ تعداد نمایش:  125474/ شماره خبر:  47:12 - 1374خرداد  12سه شنبه 
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  والدین می توانند مهارت فرزند پروری را از کارشناسان بهداشتی مشاوره بگیرند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت ارتقاء دانش والدین به مهارت فارزناد          

 پروری، کارگاههای ویژه ای را جهت آموزش کارشناسان بهداشتی برای انتقال این مهارتها به افراد جامعه برگزار کرد.

 شهناز هدایتی کارشناس مسئول واحد سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی ساوه در خصوص این کارگاهها گفت: 

در راستای استقرار سند سیاست سالمت روان و اجرایی شدن برنامه های جامع آن و همچنین در راستای ارتقاء دانش عمومی جامعه به ماهاارت                           

 فرزند پروری ضرورت برگزاری کارگاههایی برای آموزش و تربیت مربی در این زمینه الزم بود.

وی گفت: بر این اساس، سه دوره کارگاه تربیت مربی مهارت های فرزندپروری جهت کارشناسان بهداشت روان،کارشناس کودکان واحد سالمات                     

 خانواده ،کارشناسان و ماماهای مراکز که برنامه های کودکان و سالمت روان را انجام میدهند و همچنین تعدادی از مشاوران مادارس آماوزش و                         

 در معاونت بهداشتی دانشکده برگزار شد. 74/5/3 – 31/2/74 – 24/5/74پروش شهرستان در تاریخ های 

 وی افزود این سه دوره کارگاه توسط محمد رضا غفارزاده مدیر گروه سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدریس شده است.

دقیقه با موضوعات ارتابااط      74جلسه آموزشی به مدت  6هدایتی در خصوص نحوه آموزش این مربیان در مراکز بهداشتی گفت: این کارشناسان             

ا مثبت با کودکان ، تقویت رفتارهای مطلوب کودکان ، دستور دادن و قانون گذاری ، مدیریت رفتارهای نامناسب ، مدیریت موقعیت های دشوار ر                        

 سال "شهرستانهای ساوه وزرندیه" در مراکز بهداشتی درمانی برگزار خواهند کرد. 2-12برای والدین دارای کودک 

ر ن د  این کارشناس سالمت روان در ادامه تصریح کرد : ارتقاء دانش و مهارت فرزند پروری در والدین عالوه بر اینکه باعث افزایش توانمندی آناا  

 برخورد با کودکان خواهد شد سبب خواهد شد تا با یادگیری و انجام این مهارتها  

 به سالمت روان خود نیز رسیدگی نمایند.

 

  764/ تعداد نمایش:  125115/ شماره خبر:  13:36 - 1374خرداد  12سه شنبه 
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مجوز جذب دانشجو در رشته بهداشت حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی 

  ساوه صادر شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، به استناد رأی صادره در دویست و چهل و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگااهاهاای                         

 علوم پزشکی کشور با راه اندازی و جذب دانشجو در رشته بهداشت حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی ساوه موافقت بعمل آمد.

بر اساس حکم صادره از طرف دکتر باقر الریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکای و ماوافاقات شاورای گساتارش                                

دانشجو به صورت باومای      24دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با راه اندازی رشته بهداشت حرفه ای در مقطع کاردانی با ظرفیت پذیرش                  

 برای یک دوره در دانشکده علوم پزشکی ساوه موافقت بعمل آمد.

  1467/ تعداد نمایش:  125537/ شماره خبر:  13:31 - 1374خرداد  22جمعه 
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بر همکاری بین بخشی  32در دومین جلسه گروه کاری سالمت و امنیت غذایی سال 

 در خصوص کنترل استعمال دخانیات تأکید شد؛ 

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در دومین جلسه گروه کاری سالمت و امنیت غذایی شهرستان در سال جدید خواستار جـدیـت                        

 همکاری ادارات در پیشگیری از استعمال دخانیات شد.

ر شد گزابه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دراین جلسه که با حضور معاون استاندار و فرماندار ساوه و سایر مسئولین شهرستانی بر

نظام  حولدکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای جلسه به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در یکسال گذشته در برنامه ت

ر د دسالمت در شهرستانهای ساوه و زرندیه پرداخت.دکتر کوهپایه زاده با پیگیری مصوبات جلسه قبل گروه کاری سالمت و امنیت غذایی در سال جدی       

 خصوص کنترل مصرف و عرضه قلیان ، خواستار جدیت همکاری ادارات در پیشگیری از استعمال دخانیات شد.

 دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در این جلسه با بیان اقدامات انجام شده در خصوص کنترل مصرف دخانیات در ساوه گـفـت:             

 بازدیدهای مشترکی با حضور ادارات صنعت معدن تجارت، اماکن، تعزیرات و مرکز بهداشت جهت نظارت بر واحدهای صنفی قهوه خانه و سفره خانه               

 کرد. وانسنتی عرضه کننده قلیان در شهرستان انجام گردید.وی تشکیل کمیته فرهنگی پیشگیری از عرضه قلیان را از جمله اقدامات انجام شده دیگر عن

واحد صنفی عرضه کننده دخانیات و قلیان به          28سعیدی رئیس اتاق اصناف ساوه در اینخصوص اظهار داشت : تا کنون در این گشتهای مشترک تعداد                   

واحد قهوه خانه پلمپ شده است.گفتنی است در دومین کمیته گروه کاری سالمت و امـنـیـت غـذایـی          22تعزیرات حکومتی معرفی گردیده و تعداد   

 شهرستان در سال جدید مصوباتی به شرح ذیل عنوان شد :

ه ممنوعیت صدور هرگونه پروانه کسب جدید عرضه قلیان، ممنوعیت تمدید پروانه کسب جهت واحدهای سفره خانه و قهوه خانه های سنتی، پلمپ کلی

ـ  مراکز فاقد پروانه کسب، ممنوعیت عرضه قلیان در رستورانها، تاالرها، کافی شاپ ها و ... که تداخل صنفی محسوب می گرددو همچنین پیگیری            ژه وی

 عرضع این مواد در اطراف مدارس، ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان در کلیه پارکهااز جمله این مصوبات می باشد.

همچنین در این جلسه مصوباتی در خصوص پیشگیری از بیماریهای منقله از آب و غذا بدین شرح مطرح شد: آهک پاشی جداول و شستشوی آنـهـا،                 

تأمین صابون مایع سرویس های بهداشتی پارکها و اماکن عمومی، نصب کانکس عرضه یخ بهداشتی در ورودی و خروجی شهر توسـط اداره آب و                  

 فاضالب روستایی، بازدیدهای مشترک از واحدهای تولید لبنیات سنتی نیز از جمله این مصوبات این جلسه می باشد.

  565/ تعداد نمایش:  125541/ شماره خبر:  45:57 - 1374خرداد  23شنبه 
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انتخابات نظام پرستاری با مشارکت فعال رأی دهندگان در دانشکده علوم 

  پزشکی ساوه برگزار شد؛

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه همزمان باا   

 به پایان رسید. 17صبح امروز در بیمارستان شهید مدرس ساوه برگزار شدو در ساعت  7انتخابات سراسر کشور از ساعت 

نفر پرستار و یک نافار      7نفر بعنوان کاندیدا شرکت کردند که در نهایت با انتخاب  17در این دوره از انتخابات نظام پرستاری در ساوه و زرندیه ،  

 کاردان اتاق عمل بعنوان اعضای اصلی و دو نفر پرستار هم بعنوان عضو علل بدل انتخاب شدند.

گفتنی است انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری هر چهار سال یکبار در سراسر کشور با هدف اصالح ، رشد وتعالی حرفه پرستاری، تالش بارای                

حفظ حقوق پرستاران ومردم در قبال خدمات پرستاری، کوشش در جهت برقراری ، حفظ و حمایت از حقوق مادی ، معنوی و صنفی پرساتااران،          

ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران ،آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف ونوع خدمات پرستاران، اجارای ماوازیان و                      

 ارزش های اسالمی در بخش پرستاری و غیره برگزار می گردد.

 

  576/ تعداد نمایش:  125757/ شماره خبر:  21:44 - 1374خرداد  27جمعه 
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  طراحی نرم افزار موبایل آموزش نوار قلب توسط نفر برگزیده جشنواره شهید مطهری؛
 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: حمیدرضا کوهستانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سااوه در شاانازدهامایان                

اردیبهشت ماه برگزار گردید موفق به اخذ رتبه اول فرایناد   24و  17همایش دو روزه آموزش علوم پزشکی کشور و جشنواره شهید مطهری که در         

هام  برتر در حیطه محصوالت آموزشی شد.وی در خصوص این نرم افزار گفت: این نرم افزار میتواند هم به عنوان یک ابزار اولیه یادگیری باشد و              

و    می تواند بسیار آسان در جهت مرور آموخته های قبلی در زمینه الکتروکاردیوگرام بپردازیدو در آن سعی شده است مسائل ساده ، ساده مااناده             

 مسائل پیچیده واضح و ساده شوند.

( گامی در جهت یادگیری موبایل طراحی گردیده است.الکتروکاردیوگارافای )      ECGوی افزود: در این فرایند نرم افزار موبایل آموزش نوار قلب )       

ECG                یکی از رایج ترین ابزار تشخیصی برای بیماریهای قلبی می باشد و فراگیری اصول الکتروکاردیوگرافی هاماواره یاکای از چاالشاهاای )

دانشجویان علوم پزشکی بوده است وی گفت: بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی از آموزش نوار قلب در کالسهای درس تئوری به خصوص باا                         

از باه    دانند. شاید دلیل این امر این باشد که یادگیری نوار قلب نایا      شیوه سخنرانی راضی نیستند و این کالسها را در یادگیری خود کامالً موثر نمی   

 تکرار پذیری دارد یعنی نیاز به برگشت به قبل و مرور مجدد . با این حال در کالسهای تئوری به دلیل محدودیت زمانی شاید انجام ایان عامال                               

ی ی ما  امکان پذیر نباشد.دکتر کوهستانی در مورد ویژگیهای مهم این نرم افزار گفت:این نرم افزار دارای هفت فصآلموزش تفسیر الکتروکاردیوگراف                    

 زارباشد که در پایان هر جلسه دارای سواالت خود آزمائی می باشد، دارای تصاویر با کیفیت و با قابلیت بزرگنمائی است و همچنین این نارم افا                       

 دارای قابلیت جستجو نیز می باشد.  

  741/ تعداد نمایش:  125755/ شماره خبر:  47:33 - 1374خرداد  34شنبه 
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  برگزاری جلسات آموزشی سیاستهای جمعیتی در ساوه و زرندیه؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، مدیر گروه سالمت جمعیت،خانواده و مدارس معاونت بهداشتی گافات : در راساتاای                             

سیاستهای جدید جمعیتی مقام معظم رهبری جلسات آموزشی متعددی بمنظور افزایش نرخ باروری کلی با حفظ سالمت ماادر و کاودک بارای              

 گروههای مختلف در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار می گردد.

 55.37درصد کل جمعیت استان مرکزی را تشکیل می دهند که از ایان تاعاداد        22.3نفر 316173رقیه خرم گفت: شهرستانهای ساوه و زرندیه با    

 درصد در روستا زندگی می کنند .  22.61درصد در شهرو 

می باشد که این میزان از سطح کشوری آن پائینتر است و برای ثابات   1.5و در زرندیه برابر  1.64وی افزود: میزان باروری کلی در شهرستان ساوه       

 مورد نیاز می باشد. 2.1ماندن جمعیت نرخ باروری 

 وی افزود : علل کاهش نرخ کلی باروری در هر منطقه می تواند متفاوت باشد و این علل در این دو شهرستان در حال بررسی بیشتر می باشد.

مدیر گروه سالمت جمعیت،خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه ، برگزاری جلسات آموزشی ویژه گروههای مختلاف                    

 جمعیتی را یکی از راههای فرهنگ سازی در خصوص افزایش جمعیت با حفظ سالمت مادر و کودک دانست.

وی در همین راستا برگزاری جلسات آموزشی متعددی از جمله جهت نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره(، کارشناسان پایگاههاا    

 و مراکز بهداشتی درمانی، مراکز مشاوره پیش از ازدواج و غیره را عنوان کرد.

 

  1444/ تعداد نمایش:  125776/ شماره خبر:  14:25 - 1374خرداد  31یکشنبه 
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  دومین اهدا عضو بیمار مرگ مغزی در ساوه؛

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر حجت تمیزی مسئول پیوند اعضای دانشکده علوم پزشکی ساوه از دومایان اهادای                         

 در ساوه خبر داد.  74اعضای بیمار مرگ مغزی در سال 

وی گفت: بر اثر مرگ مغزی در یک خانم میانسال در اقدام خیرخواهانه ای خانواده وی به اهدای چهار عضو از اعضاء بدن این انساان فاداکاار                                

 های قلب و کبد ، قرنیه ها و به بیماران نیازمند اهدا گردید. رضایت دادند و دو کلیه، دریچه

 وی افزود: بیمار بعد از انجام مراحل قانونی از بیمارستان شهید مدرس جهت اهداء اعضا به تهران منتقل گردید.

 

  1376/ تعداد نمایش:  127445/ شماره خبر:  47:51 - 1374تیر  1دوشنبه 
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  نشست دوستانه مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه با فرماندار زرندیه؛

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، روز گذشته رئیس و معاونین دانشکده علوم پزشکی ساوه بهمراه مسئولین شبکه بهداشت و                      

 درمان زرندیه و نماینده مردم ساوه و زرندیه با فرماندار زرندیه نشست دوستانه ای برای حل بهتر مشکالت زرندیه برگزار کردند.

در این نشست عالوه بر بیان مشکالت موجود و ارائه راهکارهایی برای حل مشکالت بهداشتی درمانی شهرستان زرندیه، نماینده ماردم سااوه و                          

 زرندیه و فرماندار زرندیه از زحمات و اقدامات انجام گرفته در حوزه بهداشت و درمان شهرستان قدردانی کردند.

 در این نشست رئیس شبکه زرندیه اقدامات انجام شده در مدت تصدی مسئولیت را تشریح کرد.

 

  746/ تعداد نمایش:  127172/ شماره خبر:  17:46 - 1374تیر  5جمعه 
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  نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در ساوه برپا شد؛

 انیبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد توسط واحد سالمت رو

 اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در دریاچه تفریحی ساوه برپا شد.

شهناز هدایتی مسئول واحد سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشکده در اینخصوص گفت: این نمایشگاه بمنظور ارائه 

 برپا شد. 24الی  21راهکارهایی برای پیشگیری از اعتیاد پنجشنبه شب در دریاچه تفریحی بعد از افطار از ساعت 

 وی گفت: در کنار این نمایشگاه ، ایستگاه نقاشی برای کودکان در نظر گرفته شده بود و در پایان به بهترین نقاشی ها جوایزی اهدا شد.

 گفتنی است در کنار این نمایشگاه محلی برای نمایش تصاویری مربوط به سیاستهای جمعیتی نیز در نظر گرفته شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

  2775/ تعداد نمایش:  127173/ شماره خبر:  17:55 - 1374تیر  5جمعه 
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  گزارش تصویری از هفته مبارزه با مواد مخدر؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  451/ تعداد نمایش:  127425/ شماره خبر:  47:43 - 1374تیر  11چهارشنبه 
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  دومین محفل انس با قرآن کریم در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.

ه به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،دومین محفل نورانی انس با قرآن کریم همزمان با روز میالد کریم اهل بیت امام حسن علیا               

 صیح در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.  7السالم با حضور قاری بین المللی استاد ابوالقاسمی در فضایی معنوی از ساعت 

در این مراسم نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه ساوه و سایر مسئولین شهری و رئایاس و                               

 مسئولین دانشکده و جمعی از پرسنل دانشکده علوم پزشکی ساوه حضور داشتند.

به می  این محفل انس با قرآن کریم با سخنرانی امام جمعه شهرستان ساوه و مولودی خوانی آغاز شد و در نهایت با تالوتهای جذاب استاد ابوالقاس                        

  پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

  777/ تعداد نمایش:  127475/ شماره خبر:  11:34 - 1374تیر  12جمعه 
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  تغذیه بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید مدرس ساوه به روش نوین ؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر رضوان هاشمی متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سااوه ،       

فای  تغذیه مناسب در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه را از عوامل موثر در افزایش سرعت بهبود بیماران دانست.وی گفت: تامین انرژی کاا                

برای بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه از مهم ترین عواملی است که موجب کاهش عفونت ، بهبود سریع تر ، کاهش طول مادت بساتاری        

وکاهش هزینه های درمان می شود.وی افزود: بعد از تثبیت وضعیت عمومی ، پایداری فشار خون ، ضربان قلب و وضعیت تنفس،استراتژی ماهام،      

 تامین کالری و انرژی مورد نیاز در بیمارانی است که به دلیل صدمات وارده هوشیار نبوده )کوما( و قدرت بلع کافی ندارند.

این متخصص تغذیه با اشاره به نیاز روزانه بیمار به انرژی الزم گفت:بر اساس شاخص های مختلف از جمله سن ، جنسیات ، وزن ، سااباقاه                        

د ماوا بیماری، بیماری زمینه ای و نوع صدمه ای که به فرد وارد شده و با استفاده از فرمولها ی خاص نیاز روزانه فرد به انرژی بارآورد شاده و               

 غذایی از طریق گاواژ)قرار دادن لوله پالستیکی در معده از طریق بینی(به بیمار داده می شود.

دکتر هاشمی در خصوص نحوه انجام گاواژ افزود: انجام گاواژ به دو صورت انجام پذیر است در شکل قدیمی یا سنتی که متاسافااناه در اکاثار                                

می ده بیمارستانهای کشور انجام می شود مواد غذایی پخته نرم و مخلوط شده و پس از له شدن با آب رقیق می شود و از طریق لوله بینی به فرد دا                  

ن وایشود و مطالعات نشان داده است که استفاده از این روش تغذیه پاسخگوی نیاز به انرژی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کشور نبوده                          

 کیلو کالری انرژی مواجه هستند. 544بیماران در مقایسه با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کشورهای پیشرفته با کمبود حدود 

 وی گفت:این شیوه امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده و از گاواژ صنعتی به جای شیوه های سنتی استفاده می شود.

داروبارای تاغاذیاه         –در دنیا به کار گرفته شده ، از ترکیبات آماده غذا            74وی در خصوص مزایای گاواژ صنعتی گفت: درروش جدید که از دهه              

باروز     خطار بیماران استفاده می شود.این ترکیبات عالوه بر تامین انرژی الزم و مواد مغذی مورد نیاز بیماران در موقعیتهای ویژه، بهداشتی بوده و                        

 عفونتهای ناشی از آلودگی غذایی را کاهش می دهند.

مورد ان ایشان با اشاره به اهمیت و جایگاه تغذیه در سالمت بیماران گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر نقش تغذیه و تامین انرژی کافی برای بیمار              

 توجه بیشتری قرار گرفته و برخی بیمارستانهای کشور استفاده از محلولها و پودرهای آماده غذا دارو را جایگزین گاواژ سنتی نموده اند.

وی عنوان کرد: بدنبال ارتقاء کیفیت بهبودی در بیماران، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تغذیه به روش گاواژ صنعتی تحات ناظار پازشاک                        

 متخصص و کارشناس تغذیه در بیمارستان شهید مدرس ساوه آغاز شده است و این روش جایگزین شیوه قدیمی گاواژ سنتی شده است.

یژه ی ووی گفت: با انجام این روش انتظار می رود با بهره گیری از محصوالت با کیفیت و تامین انرژی مورد نیاز بیماران بستری در بخش مراقبتها               

 ، طول دوره بستری ، میزان عفونت بیمارستانی وعوارض ناشی از سوء تغذیه کاهش یابد.

  726/ تعداد نمایش:  127774/ شماره خبر:  21:43 - 1374تیر  21یکشنبه 
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  برگزاری کارگاههای آموزشی اعتبار بخشی در بیمارستان شهید مدرس ساوه؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، فرخنده کتابچی ، کارشناس مسئول اعتبار بخشی معاونت درمان دانشکده علوم پازشاکای                        

ات ساوه با اعالم این خبر گفت ، برگزاری کارگاههای آموزشی اعتبار بخشی در بیمارستانها و مراکز درمانی منجر به ارتقاء کیفایات ارائاه خادما          

 درمانی و حفظ ایمنی بیمار خواهد شد.

 وی گفت: این کارگاههای آموزشی بصورت هفتگی با حضور مسئولین بیمارستان و مدیران بخشها و واحدهای بیمارستان برگزار می شود.

ا کاناون   ه ت وی افزود: این کارگاهها با موضوعاتی از جمله ایمنی بیمار، آموزش به بیمار، کنترل عفونت، کمیته های بیمارستانی، پرونده بیمار و غیر                      

 برگزار شده است و سایر استانداردها در جلسات آموزشی آینده بصورت منظم طرح و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

اء رتاقا  به گفته این کارشناس مسئول انجام این دسته از آموزشها در بیمارستانها به دستیابی و پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی که ماوجاب ا       

 کیفیت خدمات ارائه شده می گردد کمک خواهد کرد.

 

  764/ تعداد نمایش:  127771/ شماره خبر:  12:24 - 1374تیر  23سه شنبه 
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  شروع نوزدهمین دوره آموزش بهورزی در ساوه؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه از شروع نوزدهمین دوره آماوزش                      

 و تربیت بهورز در دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد.

ماه آموزشهای الزم را خواهند دید و بعد از طای       24فراگیر دوره بهورزی جذب شده اند که این تعداد در طی            17وی گفت: در این دوره تعداد        

 این مدت در خانه های بهداشت مربوطه به ارائه خدمات و مراقبتهای اولیه بهداشتی می پردازند.

تاه  نشسا معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: این فراگیران برای خانه های بهداشتی که یا بهورزی نداشته و یا بهورزان آنها باز           

 شده اند طی قبولی در آزمون ، مصاحبه و مراحل گزینشی جذب شده اند.

 بهورز در ساوه و زرندیه خدمات بهداشتی اولیه انجام می دهند . 134وی گفت: در حال حاضر تعداد 

 

  755/ تعداد نمایش:  127442/ شماره خبر:  47:26 - 1374تیر  24سه شنبه 
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نشست دوستانه رئیس دانشکده با سمن های فعال در حوزه سالمت ساوه و 

  زرندیه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، طی نشست دوستانه ای که با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی سااوه باا مادیاران و                        

اعضای سازمانهای مردم نهاد در دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد، از زحمات آنان تقدیر شد.در این نشست دوستااناه دکاتار                            

کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه سالمت سرمایه های ارزشمندی هستند که نقش موثری               

را در تأمین و حفظ سالمت مردم بویژه محرومین جامعه و همچنین افزایش آگاهیهای بهداشتی مردم و جلب مشارکت آنان بویژه خیاریان حاوزه         

 سالمت را ایفا می کنند.

وی گفت: فعالیت سمن ها در حوزه سالمت در کنار سایر بخشهای حوزه سالمت می تواند کمک به ارتقاء سالمت در جامعه کند و روحیه تعاون                           

ه را در بین آحاد جامعه زنده نماید.در این جلسه مرتضی صبوحی،قائم مقام رئیس دانشکده در امور مشارکتهای مردمی ضمن بیان اهمیت و جایگاا                  

فعلی انجمن ها در شهرستانهای ساوه و زرندیه و قدر دانی از زحمات آنان، از آنان خواست تا در همایش کشوری تقدیر از سمن های فاعاال در              

 اناو حوزه سالمت کشور حضور فعال داشته باشند.گفتنی است در این نشست انجمن های نابینایان و کم بینایان، بیماران ام اس، بیماران کلیوی، با                     

 سمیه، کوثر، بیماران سرطانی حضور داشتند.
 

/ شامااره         17:41  -  1374تیر    31چهارشنبه  

  2776/ تعداد نمایش:  127244خبر: 
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چهارمین دوره برخورداری مادران از سبد غذایی در روستاهای محروم 

  ساوه و زرندیه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،چهارمین دوره توزیع سبد کمک غذایی مادران باردار بنیاد علوی با همکااری ماعااونات                         

 بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ساوه در روزاول مرداد توزیع گردید.

 شوند. علوم پزشکی ساوه گفت: مادران در روستاهای محروم ساوه و زرندیه از سبد غذایی برخوردار می دکتر نظری معاون 

م ماعاظا   وی افزود: هدف از اجرایی این برنامه حمایت از مادران باردار روستایی نیازمند در مناطق کمتر توسعه یافته با عنوان طرح هدایای مقام                         

 شوند. هزار مادر از این خدمات برخوردار می 44شود که ماهیانه  رهبری در سراسر کشور اجرایی می

 154مادر باردار در شهرستان ساوه و      244مادر باردار روستایی شامل  354وی افزود با اشاره به تعداد زنان برخوردار از این طرح گفت: تعداد             

 شوند. قلم کاال است، برخوردار می 14ماه شیردهی از سبد غذایی که شامل  6ماه یکبار از ماه چهارم بارداری تا  2مادر در زرندیه هر 

بسته یک کیلویی عادس،   2بسته نیم کیلویی لوبیاچیتی،  2کیلوگرم برنج، دو بسته نیم کیلویی ماکارونی،    14دکتر نظری گفت: اقالم غذایی شامل        

قاوطای      2بسته نیم کیلویی حلوا ارده، یک قوطی یک کیلویی یا    2کیلوگرمی،  5گرمی سویا، روغن 254بسته  4گرمی تن ماهی،      174قوطی    4

 گرمی عسل است. 544

 

  645/ تعداد نمایش:  127342/ شماره خبر:  47:57 - 1374مرداد  3شنبه 
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اخذ استاندارد کنترل مخاطرات مواد غذایی برای اولین بار در استان 

  مرکزی در بیمارستان شهید مدرس ساوه؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، مرتضوی مدیر بیمارستان شهید مدرس ساوه از دریافت استاندارد کنترل ماخااطارات ماواد                          

 غذایی در بیمارستان شهید مدرس ساوه خبر داد.

ن ایا    وی گفت: این استاندارد در بیمارستان شهید مدرس ساوه برای اولین بار در بین بیمارستانهای دولتی استان مرکزی اخذ شده است و در مجموع       

 ( می باشد.HACCPبیمارستان دارای سه ایزوی آموزش، مدیریت کیفیت و استاندارد کنترل مخاطرات مواد غذایی )

 کاار وی گفت: استاندارد کنترل مخاطرات مواد غذایی، برای پیشگیری، کاهش یا از بین بردن خطرات بیولوژیکی، شیمیائی و فیزیکی ایمنی غذایی با                        

 می رود که شامل مواردی می شود که با آلودگی تماسی در ارتباط هستند.

 مرتضوی گفت: این ایزو تکمیل کننده سیستم های مدیریت کیفی در بیمارستان می باشد.

 

  532/ تعداد نمایش:  127357/ شماره خبر:  47:25 - 1374مرداد  4یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

264 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

  اولین کمیته اخالق در پژوهش در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد،

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، اولین کمیته اخالق در پژوهش در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

دکتر حمید برادران معاون آموزش،تحقیقات، فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: به منظور دستیابی به ارزشهای اخاالقای و                         

 حفظ شان انسانی در انجام پژوهشهای زیست پزشکی کمیته های اخالق در پژوهش در دانشکده برگزار می گردد.

ی لینوی با اشاره به اهداف برگزاری این کمیته در دانشکده گفت: رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخالقی در تمامی پژوهش های اپیدمیولوژیک ، با                        

درمانی، مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق، حفظ ارزشهای اسالمی در اناتاخااب         –و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی  

ن موضوع و روند انجام تحقیق، پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخالق اسالمی و ملی و ترویج فرهنگ استفاده از مشااوریا                          

 اخالقی و خصوصی در برنامه ای تحقیقاتی را از اهداف برگزاری این کمیته ها عنوان کرد.

در این کمیته دکتر خلج زاده متخصص اخالق زیست پزشکی گفت: این کمیته ها در سطح ملی، دانشگاهی و سازمانی در وزارت بهداشت و درماان      

 تشکیل می شود.

 وی افزود : این کمیته وظیفه ممیزی کردن پژوهشها را در سطح این واحدها از لحاظ اخالقی ، روش شناختی و غیره را بر عهده دارند.

 وی گفت: به لحاظ قانونی اطالعات افراد محرمانه است و پژوهشگر بایستی پس از دریافت اجازه از افراد مورد نظر و اخذ مجوز کامایاتاه اخاالق                         

 پژوهش به تحقیقات خود بپردازد.

یای  ها گفتنی است این کمیته با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده،نماینده ولی فقیه در دانشگاه و سایر اعضای کمیته بر اساس تعداد طرح نامه              

 که به معاونت آموزشی ارسال می شودبه صورت فصلی برگزار خواهد شد.

 

  2745/ تعداد نمایش:  127364/ شماره خبر:  13:57 - 1374مرداد  4یکشنبه 
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شعار امسال هفته جهانی شیر مادر بر حمایت از کلیه مادران شاغل، برای تلفیق کار و پرورش 

  کودک تاکید می کند

نـی  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،" حمایت از مادران شاغل برای تغذیه با شیرمادر و پرورش کودک " بعنوان شعار هفته جها                    

عنوان شده است. شیر مادر منبع غذایی کاملی است که در قرآن و احادیث معصومین )علیهم السالم( اهمیت ویژه ای به آن داده                34شیر مادر در سال     

ـ              ـ   شده است.هر ساله متخصصان در سراسر جهان ، بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تأکید می کنند و با تعیین شعاری توجه مسئولین را به به آن جل ی ب م

تی داشنمایند و شعار امسال این توجه را به سمت حمایت از مادران شیرده شاغل معطوف کرده است .ر قیه خرم مدیر گروه سالمت خانواده معاونت به    

هفته جهانی شیر مادر گفـت:      دانشکده علوم پزشکی ساوه در      

مادری شیردادن به نوزاد است هـای     ترین تجربه   یکی از شیرین  

 که فوایدی هم برای مادر دارد. 

ماه در زنـدگـی خـود بـه            9وی افزود: مادرانی که حداقل       

دچار سرطان سینه، تخمدان و     اند، کـمـتـر       کودکشان شیر داده  

تـر بـاشـد،        شیردهی طوالنی شوند و هـرچـه زمـان        رحم می 

سینه و رحم کمتر است.ایـن        احتمال ابتالی مادر به سـرطـان       

شیر دادن گفت: شـیـر دادن         کارشناس مسئول در ادامه فواید     

خطرناک مرگ ناگهانی نـوزاد     مادر عالوه بر اینکه از سـنـدرم        

های   باعث تقویت عملکرد ریه   کنـد،    تا حد امکان جلوگیری می    

تنفسی و تـنـگـی نـفـس           شود و از مشکـالت       نوزاد نیز می  

زمـن و    .وی با اشاره به سایر فواید شیر مادر افزود: شیر مادر در رشد جسمی بهتر ، ضریب هوشی باالتر و پیشگیری از بیماریهای م                      کند  جلوگیری می 

 خطرناک دوران نوجوانی و بزرگسالی نقش مهمی دارد و موجب روابط عاطفی نزدیک بین مادر و شیر خوار میشود و به تامین نیاز های احسـاسـی و                

ـ  هیجانی شیرخوار کمک میکند .مدیر گروه سالمت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به شعار هفته جهانی شیر مادر  ت، گف

 حمایت از زنان شیرده شاغل و ایجاد توازن بین کار و شیردهی، حضور نیروی کار پرتحرک ، سالم و قوی را در جامعه گسترش می دهد. وی گـفـت:                   

ید ادامـه    با برای ایجاد این توازن در درجه اول مادر باید اعتقاد داشته باشد که شیر مادر بهترین غذا برای شیرخوار است و شیردهی او در هر شرایطی  

ـ یابد و در درجه دوم ، توجه و حمایت خانواده بویژه جامعه از مادران شاغل در دوران شیردهی ضروری است تا با ایجاد تغییرات اجتماعی و          ونـی  قان

مرخصی ،  الزم ترتیبی اتخاذ شود که جدایی مادر و شیرخوار به حداقل برسد. وی در ادامه عنوان کرد : مادر شیرده شاغل بایداز مرخصی کافی زایمان

شغلی یت ساعتی شیردهی ، ساعتهای کار قابل تغییر و انعطاف یا شیفتی، مهدکودک و تسهیالت الزم برای دوشیدن شیر در محل کار و مهمتر از همه امن

مـی  برخوردار شود. خرم گفت: اجرای این سیاستها در محل کار هم به سود مادر و کودک و هم به سود جامعه خواهد بود چرا که کودک کمتر بیمار                                

ر کـا    شود بنابراین در هزینه مراقبت های بهداشتی خانواده و جامعه صرفه جویی می شود و میزان ابتال و مرگ و میر کودکان کمتر می شود همچنیـن                

د در   وجوفرمایان از داشتن نیروی کار مولد بدلیل غیبت کمتر کارکنان ، افزایش وفاداری و جایجایی کمتر بهره مند می شوند.خرم یکی از چالشهای م                  

عـلـوم    کدهشهرستانهای ساوه و زرندیه را نبود بانک اطالعاتی از تعداد زنان شاغل عنوان کرد و یکی از اقدامات انجام شده در معاونت بهداشتی دانش             

 جـهـت  پزشکی ساوه را تعامل با ادارات و ارگانهای ذی ربط در راستای شناسایی زنان شاغل شیرده عنوان کرد.وی از دیگر اقدامات این معاونت در            

 کارحمایت از مادران شاغل شیرده را برگزاری نشست های مشترک با کار فرمایان و کارشناسان بهداشتی کارخانجات و ادارات در جهت ایجاد محیط                

 دوستدار مادر و کودک عنوان کرد.

  717/ تعداد نمایش:  127635/ شماره خبر:  11:52 - 1374مرداد  14شنبه 
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استقرار تجهیزات بررسی تکامل کودکان در مراکز بهداشتی درمانی 

  ،راهکار عملی در راستای بهبود تکامل کودکان؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، رشد و تکامل اوان کودکی یکی از ابعاد مهم مراقبت های دوران کودکی است که در تاماام       

 دوران زندگی او نقش خواهد داشت و تا سه سالگی اهمیتی ویژه دارد .

رقیه خرم مدیر گروه سالمت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت:اختالالت تکاملی یکی از ماهاماتاریان             

مشکالت سالمت به شمار می رود، زیرا سبب بروز مشکالتی در دوران کودکی شده و فرصتهای اجتماعی فرد را در بزرگسالی محدود کارده و                           

 وضعیت اجتماعی و اقتصادی وی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

بت وی گفت: ارزیابی تکامل کودک بخشی مهم و اساسی از مراقبت روتین کودکان است که در آن تیم سالمت با استفاده از ابزارهای استاندارد نس                 

 به بررسی وضعیت تکاملی کودک در طی مراقبتهای روتین اقدام می نماید.

( به ما کمک می کند کودکانی که  ASQخرم در خصوص تشخیص زود هنگام روند غیر طبیعی تکامل در کودکان گفت: تست غربالگری تکامل )                  

 روندتکاملی غیرطبیعی دارندرا سریعتر تشخیص دهیم تا بتوانیم با مداخله به موقع در جهت اصالح یا کاهش مشکالت این کودکان گام بارداریام                       

 ونهایتاً از بروز معلولیت پیشگیری کنیم. 

 وی با اشاره به رایگان بودن این ارزیابی در مراکز بهداشتی درمانی گفت: این ارزیابی توسط پرسنل مراکز بهداشتی درماانای باه طاور رایاگاان               

ماهه، کودکانی که طی انجام مراقبت روتین کودک در مراکز بهداشتی درمانی دارای مشکل تکاملی باشند،نوزادان متولد شاده     12جهتکلیه کودکان   

 ( انجام می گردد.NICUهفته و کمتر، نوزادان با سابقه بستری در  35گرم، نوزادان متولد شده با سن حاملکی  2544با وزن کمتر از 

% گروه هدف برنامه مذکاور در ساال        55گفت: طبق اطالعات موجود     1373وی با بیان آمار بررسی های تکاملی انجام شده در کودکان در سال              

 ماهه روند تکاملی غیر طبیعی داشته اند.  64-4% کودکان  7.2ماهه و  12% کودکان 4.5بررسی شده اند که  1373

 4رقیه خرم عنوان کرد: یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده در راستای بهبود کمی و کیفی برنامه مذکور استقرار تجهیزات بررسی تکامال در                             

مرکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان ساوه می باشد تا والدین عالوه بر دریافت آموزشها به صورت تئوری و به صورت عملی نیاز باا اجازاء                              

توسط والدین / مراقبین کودک ایاجااد       A.S.Qبرنامه تکامل و نحوه بررسی وضعیت کودکشان آشنا شده و عالقمندی در تکمیل پرسشنامه های        

را جهت کودکان گروه هدف در مراکز بهاداشاتای درماانای         ASQگردد، همچنین کارکنان بهداشتی بتوانند با استفاده از تجهیزات ، پرسشنامه ی       

 تکمیل نمایند.  

  774/ تعداد نمایش:  127557/ شماره خبر:  13:45 - 1374مرداد  12دوشنبه 
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  پیام رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه بمناسبت روز خبرنگار؛

 مرداد، روز خبر نگار را تبریک گفت. 15به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر کوهپایه زاده در پیامی بمناسبت 

 متن پیام بدین شرح است:

مرداد روز خبرنگار، روز پاسداشت یاد و نام و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای جانفشان عرصه خبر و اطالع رساانای تاا اباد                                 15

 جاودانه می ماند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر عرصه خبر که در انجام وظایف خطیر خود آخرین تیتر را با خون سرخ خود نگاشتاناد،                          

ه به نوبه خود، صادقانه و خالصانه از زحمات و تالشهای خبرنگاران عزیز به ویژه خبرنگاران فعال در حوزه سالمت در شهرستان ساوه و زرنادیا             

، تقدیر می نمایم و برای تمامی خبرنگاران، فعاالن و تالشگران مؤمن و متعهد عرصه خبر و اطالع رسانی آرزوی توفیق و خدمت رسانی صادقاناه                   

 دقیق و متعهدانه دارم.

 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه -دکتر کوهپایه زاده

 

  637/ تعداد نمایش:  127752/ شماره خبر:  14:46 - 1374مرداد  15شنبه 
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کارگاه آشنائی با سامانه ارزشیابی رسانه های آموزش سالمت در دانشکده 

  علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، اولین کارگاه آشنائی با سامانه ارزشیابی رسانه های آموزش سالمت برگزار شد .

اکرم نوری،مدیر گروه واحد آموزش سالمت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: اولین کارگاه ارزشیابی رسانه 

 های آموزش سالمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت کارشناسان بهداشتی شهرستانهای ساوه و زرندیه برگزار گردید.

به وی با اشاره به اهمیت این کارگاه هدف از برگزاری این کارگاه راارتقاء مهارت کارشناسان در طراحی و ارزشیابی رسانه های آموزش سالمت 

 منظور افزایش آگاهی جامعه عنوان کرد.

 در این کارگاه کارشناسان با نرم افزار ارزشیابی رسانه های آموزش سالمت و نحوه کار با آن آشنا شدند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  555/ تعداد نمایش:  127777/ شماره خبر:  13:27 - 1374مرداد  15شنبه 
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عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با 

شیر مادر /حمایت مادر شاغل برای 

تغذیه با شیرمادر برگ برنده ای است 

  برای: مادر ، کار فرما و جامعه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، بمنـاسـبـت            

هفته جهانی شیرمادر، سمینار آموزشی یک روزه شـیـر مـادر در               

دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.در این سمـیـنـاردکـتـر              

سراسر جهان حاکـی  از عباسی دزفولی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تقدیر از برگزارکنندکان این سمینار،در این مراسم عنوان کرد: شواهد و مدارک      

اقدام در بیمارستانها نقش کلیدی در شروع موفق شیردهی دارد.وی گفت: تماس ممتد پوست با پوست و مکیدن پستان ظرف یک ساعت اول    21از آن است که اجرای      

قند خون نوزاد و گریـه   ترتولد نقش مهمی در حفظ رفتار مادر، تقویت روابط عاطفی مادر و نوزاد، فعالیت رحم و کاهش خونریزی مادر، دمای باالتر نوزاد، میزان باال                   

ایـم   ما امروز جمع شده فت: کمتر او و د فاع بهتر و مزایای فراوان دیگر دارد. نسرین ممتازی معاون فنی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در این سمینار گ               

ند.دکتـر مـحـمـود        ده به شعار امسال که حمایت از مادران شیرده شاغل است، عمل کنیم. وی افزود: باید محیطی فراهم شود که مادران به راحتی فرزند خود را شیر           

ان شیرده به ادرراوری متخصص اطفال و عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر در خصوص حمایت از مادران شاغل شیرده عنوان کرد: موفقیت درحمایت از م                  

دوره بـا       ایـن سه عامل ضروری بستگی دارد : زمان ، مکان و حمایتوی گفت: شش ماه مرخصی زایمان با دستمزد در صورتی که این مرخصی کوتاه تر باشد بایـد      

کان یکی دو بـار      :اماستفاده از پرداخت کامل حقوق یا مرخصی بدون حقوق یا سایر مرخصی ها افزایش یابد تا مادر بتواند بیشتر در کنار کودک خود باشد.وی گفت 

کار است.دکـتـر    لی مرخصی ساعتی در روز یا کاهش ساعات کاری جهت تغذیه شیرخوار با شیر مادر فراهم باشد. این یکی از عناصر کلیدی مقررات سازمان بین المل     

ی ناهار و سایر میـان  براراوری افزود: جهت تغذیه با شیر مادر و یا دوشیدن شیر ساعات کار به صورت شناور باشد از جمله: برنامه کاری پاره وقت، وقت طوالنی تر                       

از شیرخوار در  قبتوعده ها، و انجام کار به صورت اشتراکی یا هر جایگزین دیگر این متخصص اطفال در خصوص عامل دوم موفقیت مادران شیرده افزود: امکان مرا                        

یدن و ذخیره شیـر  دوشمحل کار مادر یا نزدیک آن و نیز امکان جابجایی مادر فراهم باشد تا بتواند همراه با کودک خود باشد. ایشان در خصوص تسهیالت اختصاصی                  

مادر گفت:بایدامکاناتی ماننداتاق تغذیه با شیر مادر یا گوشه ای ایمن در محل کار یا                

نزدیک آن فراهم باشد و محیط کاری ایمن و عاری از زباله های خطرناک و مـواد                   

شیمیایی باشد.عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر در مورد حمایت مادران              

گفت: در مورد قوانین ملی زایمان و مزایای آن و همچنین مقررات زایمان در مـحـل               

کار و یا حوزه مربوطه آگاهی داشته باشد. این مقررات ممکن است حتی بـهـتـر از                 

قوانین و روش های ملی نیز باشند.وی تصریح کرد: از کارفرمایان، مدیران، روسا و                 

همکارانی که دید مثبت نسبت به تغذیه با شیر مادر دارند در اجتماعات و انـظـار                   

عمومی حمایت به عمل آید.دکتر راوری در خصوص اهم موانع شیردهی در برگشت              

به کار عنوان نمودند: محل مناسب برای شیردادن و یا دوشیدن شیر، زمان کافی برای                

شیردادن ویا دوشیدن شیر ، خستگی و استرس مادر ، مشغله کاری زیاد ، عدم کفایت         

آگاهی و حمایت کارفرما از مادر شیرده باعث کاهش تولید شیر و مدت زمان کوتـاه                

شیردهی در مادران شاغل می گردد . لذا می بایست برنامه ریزی برای موفقـیـت در              

ـ   شیردهی مادران شاغل صورت گیرد.گفتنی است این سمینار یک روزه با حضور مربیان و مدیران مهدکودک ها، اعضای شورای شهر ، کارشناسان امـو                انـوان و    ر ب

هـداشـتـی در      ت ب خانواده فرمانداری و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی و موسسین داروخانه ها با هماهنگی گروه جمعیت خانواده معاون                    

 دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.

  653/ تعداد نمایش:  134445/ شماره خبر:  13:35 - 1374مرداد  17یکشنبه 
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  آگاهی و اخالقمداری دو ضرورت بارز کار خبری است

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، همزمان با روز خبر نگار، از خبرنگاران فعال در حوزه سالمت شهرستان ساوه و زرنادیاه                          

 تقدیر شد.

هاای سااوه و زرنادیاه افازود:                 دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در آئین تجلیل از خبرنگاران حوزه سالمت شهارساتاان    

 گیرد. هایی است که در آن عرصه صورت می های پیرامونی و فعالیت هدفمندکردن خبر منوط به اطالع کامل از حوزه

 ا و  وی بیان کرد: برای اینکه بتوان یک خبر جامع و موثر تولید کرد باید آگاهی الزم نسبت به حوزه تهیه خبر داشت تا بتوان به درستای نایاازها                                

 کمبودهای احتمالی را بررسی و منعکس کرد.

به گفته وی خبرنگاران حوزه سالمت نیز باید از این ویژگی برخوردار باشند و با کسب اطالعات الزم در عرصه بهداشت و درماان اخابااری را                       

 تولید کنند که منجر به ارتقای سطح سالمت جامعه شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه خواستار بررسی نوع قضاوت افکار عمومی از حوزه سالمت شد و افزود: قطعا انعکاس نظرات مردم در ایان          

 عرصه برای تداوم اهداف ما تاثیرگذار است.

تواند جوابگوی نیازهای ما در حاوزه           وی با بیان اینکه رسانه یک فرصت برای تالش بیشتر مسئوالن است، اظهار کرد: قطعا اعتبارات دولتی نمی                  

 تواند سرمایه گذاران را به این حوزه وارد کند. سالمت باشد و این رسانه است که می

م های حوزه سالمت دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: با واگذاری زمین پردیس دانشکده علاو   زاده در ادامه با اشاره به برخی فعالیت     دکتر کوهپایه 

زنی شده باود آغااز        های مهندسی و ساختمانی بزودی عملیات اجرایی احداث این پردیس که مدتی پیش کلنگ             پزشکی ساوه و آماده شدن نقشه     

 خواهد شد.

های مزمن و نیز دندانپزشکی در شهرستان خبر داد و افزود: تجهیز امکانات و نایاز جاذب                    وی همچنین از آغاز بکار کلینیک پیشگیری از بیماری        

 های سالمتی این منطقه را ارتقا داده است. نیروی متخصص در ساوه و زرندیه شاخص

به گفته وی اجرای طرح سالمت شهری در حاشیه شهر و نقاط کم برخوردار و نیز کنترل بیماری ها از تالش های دانشکده در حوزه باهاداشاتای        

 است.

 در ادامه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از زحمات خبرنگاران حوزه سالمت تجلیل شد.

 

  613/ تعداد نمایش:  134453/ شماره خبر:  15:31 - 1374مرداد  17یکشنبه 
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کارگاه دو روزه تن آرامی و نقش آن در کاهش دردهای زایمانی در 

  دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، فرخند کتابچی مدیراعتبار بخشی بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی ساوه از آموزش  

انگلستان بعنوان یکی از مهارتهایی  ROBERTGORDONتکنیک ریلکسیشن در کارگاه دو روزه جهت کارشناسان مامایی توسط استاد دانشگاه 

 که در طول زایمان تاثیر بسیار مفید دارد در دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد.

وی گفت: این کارگاه با هدف آموزش پرسنل مامایی بیمارستانهای ساوه و زرندیه در خصوص تکنیک ریلکسیشن در جهت کاهش دردهای 

 دوران بارداری برگزار شد.

 انگلستان در طی دو روز برگزار گردید. ROBERTGORDONگفتنی است این دوره توسط خانم مژده طبیب غفاری استاد دانشگاه 
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انگلستان /اولین قدم برای یک  Robert Gordonاستاد دانشگاه 

  زایمان خوب و بدون درد، فرهنگ سازی در مورد روشهای کاهش درد است.

انگلساتاان کاارگااه آماوزشای            Robert Gordonبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، خانم مژده طبیب نیا استاد دانشگاه            

 تکنیکهای کاهش درد را جهت کارشناسان مامایی دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار کرد.

وی اولین قدم برای کاهش درد در مادران باردار را فرهنگ سازی عنوان کرد و گفت: اولین قدم برای کاهش درد و یک زایماان خاوب ،اناجاام          

 فرهنگ سازی در مورد روشهای کاهش درد و استفاده از تکنیکهای روانشناسی است.

وی گفت : وی گفت فکر و بدن متاثر از یکدیگر است و هر فکری می تواند بر درد یا کاهش آن در بدن اثر بگذارد و بعنوان مثال بناده باجاای                                     

 .کلمه درد در مراجعه خانم باردار از کلمه موج استفاده می کنم چون با گفتن کلمه درد ناخودآگاه این احساس درد را به وی منتقل می کنیم

یان  وی انقباضات زایمان را به موج دریا تشبیه کرد که هر موجی خانم باردار را به ساحلی نزدیک می کند که کسی در آنجا منتظر شماست و با ا                             

 طرز تلقی بسیاری از خانمهایی را دیده ام که با لبخند زایمان کرده اند. 

این استاد دانشگاه در خصوص اهمیت ریلکسیشن گفت: باید در آموزشهای مامایی از سال اول تحصیل در دانشگاه جزء واحادهاای آماوزشای                    

 کنجانده شود و ریلکسیشن جز تکنیکهایی است که از مامایی جدا نیست.

 وی افزود: زایمان مانند درست کردن یک شربت خوشمزه است که سه تا آیتم اصلی در آن کاربرد دارد.

وی گفت: یکی از این مواد هورمون استرس است، دیگری هورمون اندورفین که ضد دردهای طبیعی بدن است و شاد کننده است و مای تاواناد                           

بیست بار قویتر از یک آمپول مورفین عمل کند و هورمون سوم اکسی توسین است که موجب انقباض رحم و بیرون فشار دادن بچه از رحم ماادر           

 شود.

سای  اک   وی گفت: اگر بتوانیم هورمون آدرنالین را به پایین ترین حد ممکن برسانیم و هورمون اندورفین را باالترین میزان خود برسانیم ، هورمون               

 توسین فعال شده و جادویی عمل می کند.

ریلکسیشن هورمون زایمان را فعال می کند و سبب می شود خانم زایمان با آرامش و با کاهش درد داشته باشد که این آراماش روانای خاوب                                

 موجب می شود بعد از آن اتصال مادر و نوزاد بعد از زایمان به خوبی شکل بگیرد.

وی افزود: این تکنیک یک ترفند روانی معجزه آساست و روشی جهت کاهش اضطراب که شامل یک سری تعلیمات و حرکاتی اسات کاه در                              

راحت شدن از وضعیت هایی که کشش های عصبی ایجاد می کند موثر است و روش درمانی است که از طرف سازمان جهانی بهاداشات بارای                             

 ارتقا کیفی سالمت پیشنهاد شده است.

  725/ تعداد نمایش:  134224/ شماره خبر:  11:46 - 1374مرداد  22پنج شنبه 
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  قائم مقام وزیر وزارت بهداشت از مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر کرد؛

به گزارش خبرنگار " وب دا" در ساوه، دکتر حریرچی در خصوص بازدیدهای سرزده خود اظهار داشت: در بیمارستان مدرس که بیاماارساتاان                             

ماه پیش شخصا شاهد تحوالت جدی بودم، افتتاح بخش اورژانس مناسب، آغاز به کار بخش روان پزشکای،          14اصلی شهر است نسبت به بازدید       

 اصالح قابل توجه هتلینگ بیمارستان و اقدامات اصالحی در مورد درمانگاه و آزمایشگاه از موارد قابل توجه بود.

از موارد قابل توجه ارتقاء خدمت  ICUساعته متخصصین طب اورژانس، جراحی، ارتوپدی، بیهوشی، داخلی و    24وی ادامه داد:هم چنین حضور       

 رسانی به مردم محترم شهرستان ساوه است که در نتیجه تالش مسئوالن دانشگاه و با اجرای برنامه تحول نظام سالمت اجرا شده است.

خات  دکتر حریرچی افزود: خوشبختانه کارانه سه ماه اول سال کارکنان پرداخت شده و کارانه این سه ماهه پزشکان هم در یکی دو روز آینده پاردا  

 ماهه وجود دارد. 6برابر پرداخت شده است و امکان بازنگری برای پرداختهای این  1.5هم بر مبنای  73ماهه دوم سال  6خواهد شد و 

 وی از مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه و مسئولین و کارکنان بیمارستانها در مورد افزایش قابل توجه سطح خدمت رسانی به مردم قادردانای                  

و  کرد و یادآور شد: با افزایش سطح خدمت رسانی به مردم انتظارات و مطالبات مردم هم طبق تجارب بین المللی به سطح باالتری منتقل می شود        

 مدیران و بدنه کارشناسی وزارتخانه و ارائه کنندگان خدمت باید آمادگی الزم برای پاسخگویی این مطالبات را کسب کنند.

شهریور در چند ماه آینده و انتقال بیمارستان به محل جدیاد، شااهاد       15در پایان وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل ساختمان جدید بیمارستان  

 افزایش ارائه خدمت به مردم در زمینه بیماریهای زنان و زایمان باشیم.

 

  1446/ تعداد نمایش:  134274/ شماره خبر:  16:14 - 1374مرداد  24شنبه 
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حضور دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی ساوه در دوازدهمین دوره 

  المپیاد ورزشی دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،تیم دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی ساوه در سه رشته ورزشی شنا، دو میادانای و                         

 تنیس روی میز در دوازدهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویی در ارومیه شرکت کردند.

 23دانشگاه علوم پزشکی کشور از تاریاخ     45مرتضی صبوحی مسئول تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: در این دیدار که با حضور           

مرداد ماه برگزار شده است تیم ورزشی دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی ساوه هم در سه رشته ورزشی شنا، تنیس روی میز و دو میادانای                    

 شرکت کردند.

نفر شرکت کننده دانشکده علوم پزشکی سااوه     67و در دو میدانی از تعداد      25نفر شرکت کننده تیم ساوه        51وی گفت: در مسابقات شنا از بین         

 جای گرفت. 5در رتبه 

مرداد ادامه خواهد داشت خانم زهرا بابایی بعنوان مربی تربیت بدنی تیم، خانم زهرا میرزایی شارکات             34وی افزود: در این دوره مسابقات که تا          

کننده در رشته شنا، خانم مژگان فراهانی شرکت کننده در رشته دو میدانی و خانم فاطمه نصرتی شرکت کننده در رشته تنیس روی میز از طارف       

 دانشکده علوم پزشکی ساوه شرکت کردند.

 

 527/ تعداد نمایش:  134464/ شماره خبر:  12:57 - 1374مرداد  25سه شنبه 
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مراسم معارفه روئسای شبکه 

بهداشت و درمان زرندیه و 

  بیمارستان آسیابک برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، صبح روز پنجشنبه ، مراسم معارفه روئسای شبکه بهداشت و درمان زرندیه و بیماارساتاان                    

رئیس و مسئولایان دانشاکاده        آسیابک با حضور حضور فرماندار زرندیه، نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ،           

علوم پزشکی ساوه در محل سالن اجتماعات فرمانداری زرندیه برگزار شد.محمد کردی فرماندار شهرستان زرندیه در این جلسه بیان کارد : باا                           

توجه به اجرای طرح تحول نظام سالمت در کشور، پیشرفت های بسیاری را در بیمارستان آسیابک داشته ایم که حاصل تالش همه مسائاولایان                             

 دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد ولی به دلیل مشکالت گذشته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.وی گفت : امیدواریم در سال جدید با                    

عنایت به تخصیص اعتبار به دانشکده علوم پزشکی ساوه این مشکالت نه چندان بزرگ در مسیر تحقق اهداف نظام سالمت مرتفع گردد.گفاتانای             

است در این مراسم طی حکمی از طرف دکتر کوهپایه زاده ، رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر محمد رضا روحانی در سمت سارپارسات                           

شبکه بهداشت و درمان زرندیه ابقاء شد و دکتر حسین جبرئیلی به سرپرستی بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه منصوب گردید.الزم به ذکر اسات                

کای  در پایان این مراسم ، فرماندار زرندیه ، نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه در مجلس به همراه رئیس و مسئولین دانشکده علوم پازشا                         

 ساوه از بیمارستان آسیابک و بیمارستان در حال ساخت امام رضا )ع( بازدید کردند.

  1244/ تعداد نمایش:  134643/ شماره خبر:  15:46 - 1374مرداد  34جمعه 
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دانشکده علوم پزشکی ساوه در راستای اعتالی نظام آموزشی علوم پزشکی 

  کشور در سال تحصیلی آتی برگزار می نماید؛

به گزارش روابط عمومی دانشکدهخ علوم پزشکی ساوه، دکتر برادران، معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت، بمنظور دساتایاابای و                         

 اجرایی سازی بسته های تحول در نظام آموزش این دانشکده برنامه هایی را برای سالتحصیلی جدید در نظر گرفته است.

وی گفت: بدینظور دانشکده در صدد تدارک و تأمین زیر ساختهای الزم برای توسعه آموزش مجازی و همچنین ظرفیت سازی در برنااماه هاای                

 متداول آموزشی به منظور ارائه قسمتی از برنامه ها بصورت مجازی دارند.

زش وی افزود: برخی از برنامه های آموزشی بر اساس بار بیماریها و نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه بازنگری و تدوین می شود و آماو                      

 دانشجویان بر این اساس خواهد بود.

 

  553/ تعداد نمایش:  134553/ شماره خبر:  14:57 - 1374شهریور  1یکشنبه 
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رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه 

تجلیل از پرسنل نمونه را وسیله ای 

برای ایجاد انگیزه بیشتر و الگوسازی 

  بهتر برای سایر پرسنل دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، صبح امروز مراسم بزرگداشت روز کارمند در هفته دولت در دانشکده علوم پزشکی سااوه                       

برگزار شد.دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در این مراسم اظهار داشت:هفته دولت فرصت مناسبی است که در طاول ایان                      

های  های مسئوالن در حوزه     مدت خدمات و اقداماتی که در طول یکسال فعالیت انجام شده به نمایش گذاشته و مردم در جریان خدمات و فعالیت                    

 مختلف باشند.

ها در   های مختلف نه تن توانستیم در عرصه وی افزود: همه مسئوالن بنا به فرمایش رهبر معظم انقالب اگر مردم در کنار مسئوالن نبودند، امروز نمی  

سطح کشور بلکه در جهان مطرح باشیم.رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: مجموعه دانشکده علوم پزشکی با مردم و باه عاباارتای                          

سالمت جسم و روح مردم در تماس است و سعی کرده با مشارکت و همیاری مردم بتواند از حداقل امکانات و تجهیزات خدمات منااسابای باه                 

 مردم ارائه دهد.

مکاناات  ل ادکتر کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: باید قدر دان این مردم بود که با کمبودها و کاستی ها کنار آمدند و برای بازخورد مثبت از این حداق               

 اند. در کنار دانشکده و هم پای مسئوالن دانشکده همکاری خوب و رضایت بخشی داشته

وی با اشاره به خدمات و تالش پرسنل دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: مجموعه این دانشکده توانسته با هزینه کمتر خدمات قابل توجهی باه                          

ز مردم ارائه بدهند به طوری که این دانشکده در حوزه آموزش و پژوهش با توجه به نرمی که کشور در نظر گرفته بود توانست تفاوتی بااالتار ا                              

 میانگین کشوری در حوزه آموزش و پژوهش به خود اختصاص بدهد. 

هایی در سطح ملی مدنظر بوده که دانشکده علوم پزشکی سااوه باا وجاود           رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: در یکسال گذشته شاخص   

های خوبی را به خود اختصاص بدهد، در بازدید کمیساریای عالی منطقه خاورمیانه از مهمانشهر افاغنه شهید نااصاری در            مشکالت توانسته رتبه  

 حوزه خدمات بهداشتی درمانی مثبت ارزیابی شده و در بازدید دکتر حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت از بیمارستان مادرس         

ن از لحاظ ارائه خدمات درمانی و تجهیزات اظهار رضایتمندی کرد.وی بیان کرد: قبل از تشکیل دانشکده علوم پزشکی ساوه ما حتی ابتدائی تاریا       

های شهر نداشتیم ولی با مدیریت صحیح پرسنل بیمارستان با وجود همه کاماباودهاا و         در بعضی از بیمارستان       زیر ساختهای نرم افزاری و اداری     

هاای سااوه      کمبود بودجه توانستند با تالش این خالءها دیده نشود و امروز شاهد به روز رسانی بیشتر تجهیزات و امکانات پزشکی در بیمارستان               

 هستیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با مثبت ارزیابی کردن تالش و زحمات پرسنل این دانشکده افزود: روز کارمند فرصت مناسبی اسات کاه باا                       

دهند قدردانی کرد، تجلیل از پرسنال   تجلیل از پرسنل که با حداقل هزینه خدمات قابل توجهی هم در حوزه درمان و هم بهداشت به مردم ارائه می  

از سبب انگیزه، تشویق و الگوسازی برای دیگر پرسنل و نیز ارائه خدمات موثرتر و مفیدتری به مردم است.گفتنی است در این مراسم از تعادادی       

 کارمندان نمونه دانشکده علوم پزشکی ساوه با اهداء لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.

  745/ تعداد نمایش:  131477/ شماره خبر:  23:25 - 1374شهریور  5پنج شنبه 
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نمایندگان کشورهای قلب آسیا از 

مهمانشهر شهید ناصری ساوه بازدید 

  کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،نمایندگان سمینار بیماریهای واگیر کشورهای قلب آسیااز خدمات حوزه بهداشت و درماان                

مهانمشهر شهید ناصری ساوه بازدید کردند.دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: در ایان باازدیاد کاه                      

 یائات  نمایندگانی از کشورهای قلب آسیا شامل نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، نماینده ها                    

 دومیاری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان، رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران، رئیس امور فرهنگی وزارت خارجه افغانستان، دبیار                       

قاه  ماناطا   سفارت استرالیا در افغانستان بعنوان کشور حامی، نمایندگانی از آژانس پناهندگان سازمان ملل، نماینده مرکز مدیریت بیماریهایی واگیر                    

ن مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، نمایندگی از مرکز مدیریت بیماریهایی واگیر و همچنین حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت و همچنی                    

 یادن نمایندگی از کشورهایی ترکیه، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و قرقیزستان حضور داشتند ، از مرکز بهداشت مهمانشهر شهید ناصری ساوه د                   

 کردند.وی گفت: در این بازدید کلیه خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده توسط تیم سالمت مرکز بهداشتی درمانی مهمانشهر مورد بررسی باازدیاد                

کنندگان قرار گرفت که از خدمات ارائه شده به مهاجرین بسیار شگفت انگیز شدند.وی گفت : در این مرکز بهداشتی درمانای کالایاه خادماات              

دماات  ر خ بهداشتی نظیر مراقبتهای مادران و نوزادان، کنترل بیماریهایی واگیر دار و غیر واگیردار، واکسیناسیون و ایمنسازی، بهداشت محیط و سای                   

 و همچنین خدمات درمانی توسط پزشک عمومی ارائه می گردد.

دکتر محمود سروش رییس اداره مراقبت بیماریهای مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در خصوص این بازدید گفت: بازدید کنندگان                

از مهمانشهر شهید ناصری بسیار ابراز رضایت کردند و مقرر شد کلیه فعالیتهای بهداشتی درمانی به صورت مصور تهایاه شاود و در اخاتایاار                      

 1365نمایندگان این کشورها بعنوان الگوی مطلوب ارائه خدمات به مهاجرین قرار داده شود.گفتنی است مهمانشهر شهید ناصری ساوه در ساال                

پناهنده در آن سکونات   5444هکتار به منظور پذیرایی از پناهندگان افغانی احداث شده است و در حال حاضر بیش از         544در زمینی به مساحت     

 دارند.

 

  744/ تعداد نمایش:  131244/ شماره خبر:  17:16 - 1374شهریور  5شنبه  
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  با حضور استاندار مرکزی ، چهار طرح بهداشتی درمانی در زرندیه کلنگ زنی شد.

طرح بهداشتی درمانی با حضور زماانای قامای،               4به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، در ششمین روز از هفته دولت، تعداد                

 استاندار استان مرکزی و سایر مسئولین شهرستانی کلنگ زنی شد.

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت: چهار طرح عمرانی در شبکه بهداشت و درمان زرندیه توسط استانادار              

 استان مرکزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی و سایر مسئولین شهرستان زرندیه روز گذشته کلنگ زنی شد.

متر مربع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال ، احداث خانه باهاداشات           364وی افزود: احداث مرکز بهداشتی درمانی پرندک در زمینی به مساحت             

 554متر مربع با اعتباری حدود یک میلیارد ریال، احداث کلینیک ویژه تخصصی در زمینی به وسعت     75روستای حسین آباد در زمینی به وسعت        

متر مرباع   544متر مربع در دو طبقه با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد ریال و همچنین احداث بلوک زایمانی بیمارستان آسیابک در زمینی به وسعت                      

 با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

 .دندگفتنی است بعد از اجرای برنامه کلنگ زنی، استاندار استان مرکزی بهمراه سایر مسئولین شهرستان زرندیه از بیمارستان آسیابک بازدید کر
 

  

   

 

 

 

 

 

 

  657/ تعداد نمایش:  131242/ شماره خبر:  14:44 - 1374شهریور  7یکشنبه 
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با حضور استاندار مرکزی ، دو طرح عمرانی در بیمارستان شهید مدرس 

  ساوه کلنگ زنی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،احداث کلینیک ویژه تخصصی و بخش تشخیصی و درمان سرپایی سرطان در بیمارساتاان             

 شهید مدرس ساوه با حضور استاندار مرکزی و مسئولین شهرستانی کلنگ زنی شد.

دکتر کوهپایه زاده در اینخصوص عنوان داشت: شش طرح بهداشتی درمانی در مجموع با حضور استاندار مرکزی و سایر مسئولین شهرستاناهاای         

 طرح در ساوه آغاز خواهد شد. 2طرح در زرندیه و  4ساوه و زرندیه در دانشکده علوم پزشکی ساوه کلنگ زنی شد که احداث 

میلیارد  34متر مربع در سه طبقه در بیمارستان شهید مدرس با هزینه ای بالغ بر         1544وی افزود: احداث کلینیک تخصصی در زمینی به مساحت           

مایالایاارد      15متر مربع در دو طبقه با اعتباری حدود  744ریال و همچنین احداث بخش تشخیص و درمان سرپایی سرطان در زمینی به وسعت               

 ریال آغاز خواهد شد.

  564/ تعداد نمایش:  131313/ شماره خبر:  14:26 - 1374شهریور  7یکشنبه 
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  مراسم جشن روز بهورز در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید؛

شهریور روز بهورز ، مراسم جشنی در دانشکده علوم پزشکی ساوه بارگازار    12به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، بمناسبت          

 گردید.

س با حضور معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه، فرماندار زرندیه، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ، رئیا               این مراسم    

 برگزار گردید که ضمن اجرای برنامه های مختلف از بهورزان نمونه با اهاداء          دانشکده و کلیه بهورزان شهرستانهای ساوه و زرندیه          و مسئولین 

 لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.

 

 1265/ تعداد نمایش:  131557/ شماره خبر:  16:25 - 1374شهریور  12پنج شنبه 
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حضور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در هفتمین المپیاد علمی 

  دانشجویان علوم پزشکی کشور؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر حمید رضا برادران معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه از حضور و رقابات                       

 علمی سه تیم سه نفره دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور خبر داد

شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد   26الی    21وی گفت: هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از تاریخ             

 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در این دوره از رقابتهای علمی شرکت کردند. 7که 

 شهریور اعالم خواهد گردید. 26وی افزود: این مسابقات در دو مرحله انفرادی و گروه انجام خواهد شد که نتایج آن در روز 

 

  555/ تعداد نمایش:  131714/ شماره خبر:  47:26 - 1374شهریور  21شنبه 
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در راستای ابالغیه دفتر امور بین 

الملل مقام معظم رهبری، تعداد 

نفر از دانش آموزان اتباع غیر  221

مجاز مورد سنجش سالمت قرار 

  گرفتند؛

نفر از دانش آموزان اتباع غیر مجاز کشور افغانستان در ساوه و زرنادیاه در       514به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،معاینات         

 راستای تاکید مقام معظم رهبری انجام پذیرفت.

رقیه خرم مدیر گروه سالمت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: در راستای اجرای ابالغیه دفاتار                         

رت وزاامور بین الملل مقام معظم رهبری مبنی بر نظر معظم اله برای ثبت نام دانش آموزان غیر مجاز افغانستانی در واحدهای آموزشی وابسته به                 

آموزش و پرورش، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه پس از برگزاری نشستهای مشترک با نمایندگان دفاتر کفالت و اشتغال اتابااع                        

 طرح بررسی وضعیت سالمت این گروه را آغاز کرد. 5/15خارجی از تاریخ 

 وی افزود: در این طرح، ضمن بررسی وضعیت ایمنسازی دانش آموزان و انجام واکسیناسیون الزم، توسط پزشک مورد معاینه قرار می گرفتند.  

نفر از دانش آموزان غیر مجاز افغانستانی در شهریور ماه به اتمام رسید و ناتاایاج     514ایشان در ادامه اظها ر داشت: این برنامه با بررسی سالمت      

 حاصله جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دفاتر کفالت و اشتغال اتباع خارجی شهرستان ساوه ارسال گردید.

 

  534/ تعداد نمایش:  131717/ شماره خبر:  14:24 - 1374شهریور  21شنبه 
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  اعضای بیمار مرگ مغزی، حیاتی دوباره به پنج بیمار نیازمند اهداء کرد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، اعضاء " حسین عباسی" فرزند یازده ساله خانواده عباسی به پنج بیمار نیاازماناد اهاداء                  

 گردید.

مسئول اهداء عضو دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: بدنبال بستری شدن پسر بچه یازده ساله به نام " حسین عباسی" از روستاای یااتاان از                           

ا توابع شهرستان ساوه به علت خونریزی مغزی و جراحی وی، متاسفانه نامبرده دچار مرگ مغزی شد که با اجازه ولی وی کلیه ها، کبد، قرنیه ها                          

 به پنج بیمار نیازمند اهداء گردید.پ

 وی گفت: جهت اهداء اعضاء نامبرده به تهران اعزام گردید.

 

  673/ تعداد نمایش:  131772/ شماره خبر:  12:33 - 1374شهریور  22یکشنبه 
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  رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با ارسال پیامی از خانواده "حسین" تقدیر کرد؛

 11به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، خانواده"حسین عباسی" ساکن روستای یاتان از توابع ساوه بدنبال مرگ مغزی فرزند                       

 ساله خود، با رضایت در اهداء اعضای فرزند خود جان دوباره ای به چند انسان دیگر بخشید.بر طبق این گزارش، بدنبال این عمل خداپسناداناه                   

خانواده عباسی، دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در راستای ترویج فرهنگ اهداء عضو با ارسال پیامی در اولایان ماراسام                           

خانواده محتارم ایاثاارگار و           ترحیم "حسین" از خانواده عباسی تقدیر کرد. متن پیام بدین شرح میباشد: ومن احیا ها فکانما احیا الناس جمیعا              

از این که با هدف خیر خواهانه و عمل خداپسندانه ، با ایثار و از خود گذشتگی و با مناعت طبع بی بدیل و عزت نفس بی نظایار                             عباسیبخشنده  

 به زندگانی و حیات چند انسان ، جان دیگری بخشیدید به شکرانه توفیق و سپاس و در کمال ارادت و اخالص، این 

 لوح ساپاس

در سالمت ، سعادت روزگار را با قادرت و اقاتادار و                   تقدیم حضور ایثار گرانه و محضر رفیع و منیع شما می گردد.با امید به این که همواره                 

 سربلند ی سپری سازید و این عمل خدا پسندانه شما مرضی درگاه حق قرار گرفته ، و بهشت برین منزلگاه ابدی آن فقید سعید باشد.

 دکتر کوهپایه زاده

 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

 

 

 

/    132131/ شماره خبر:      14:44  -  1374شهریور    25چهارشنبه  

  547تعداد نمایش: 
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رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه بر ضرورت احداث یک واحد انستیتوی 

  تحقیقاتی بهداشت حرفه ای در ساوه تأکید کرد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، سومین نشست چهار جانبه بین دانشگاههای علوم پزشاکای ایاران، اراک و سااوه و                              

استانداری مرکزی جهت اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه آموزشی فرهنگی با حضور نمایندگان معاونت آموزشی ، پژوهشی و بهداشتای آناان در                         

 دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

در این نشست دکتر کوهپایه زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه ساوه یک شهر صنعتی است و همچنین بزرگترین شهر صنعتی کشاور در ایان                       

 شهرستان وجود دارد احداث یک انستیتوی آموزشی تحقیقاتی بهداشت حرفه ای در این شهرستان ضرورت دارد.

بر این اساس در این نشست مقرر شد یک تیم تحقیقاتی جهت ارزیابی سالمت محیط ، سالمت ساکنین شهر صنعتی و نقشه آلاودگای هاوا را                    

 بررسی نمایند و الویتهای تحقیقاتی به صورت طرح پژوهشی ارائه گردد.

 

 651/ تعداد نمایش:  132274/ شماره خبر:  13:21 - 1374شهریور  27یکشنبه 
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مراسم گرامیداشت چهلمین 

سال تأسیس اوژانس پیش 

بیمارستانی در دانشکده علوم 

  پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، در چهلمین سال تأسیس اوژانس پیش بیمارستانی ، از پرسنل مرکز مدیریت حاوادث و                   

 فوریتهای پزشکی ساوه تقدیر شد.

این مراسم گرامیداشت با حضور رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور و مدیران مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکای                      

 تهران، همدان ، اراک ، مسئوالن شهرستانی ومسئولین و مدیرا دانشده علوم پزشکی ساوه برگزار شد .

 در این مراسم دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از تالش و زحمات پرسنل فوریتهای پزشکی تقدیر کرد.

در این مراسم دکتر قربانلی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه تاریخچه ای از آغاز به کار اورژانس ساوه و عملکرد آن در                       

 حال حاضر ارائه داد.

گفتنی است در چهلمین سال تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی، از زحمات پرسنل بازنشسته و پرسنل نمونه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاای                   

 پزشکی ساوه با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.

 

/    132344/ شماره خابار:        14:22  -  1374شهریور  27یکشنبه  

  571تعداد نمایش: 
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه/قابلیت مرکز 

  فوریت های پزشکی کشور برای ارتقا به سازمان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،دکتر قربانلی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاای پازشاکای سااوه در ماراسام                              

بیمارستانی که در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد، افازود: باه دلایال حاجام بااالی                         گرامیداشت چهلمین سال تاسیس اورژانس پیش     

 ها و خدماتی که این مرکز به مردم ارائه می دهد، قابلیت ارتقا به سازمان در این مرکز وجود دارد. ماموریت

بیمارستانی به لحاظ کمی و کیفی در حل مشکالت درآمدی و  های اورژانس پیش    وی افزود: احقاق حقوق کارکنان این مجموعه و ارتقای فعالیت          

 معیشتی کارکنان، از دستاوردهای ارتقای این مرکز به سازمان خواهد بود.

مرکز در استان مرکزی استقرار دارد، افازود: از ایان           44های پزشکی کشور  پایگاه زمینی فوریت 2154دکترقربانلی با اشاره به اینکه از مجموع      

 مرکز در ساوه و زرندیه مشغول به فعالیت هستند. 11تعداد نیز 

نفر پرسنل امدادی و ستاادی مشاغاول باه          54رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه گفت :در مراکز اورژانس ساوه و زرندیه  

سال فعالیات،   14با برخورداری از دو آمبوالنس در بیمارستان شهید مدرس ساوه آغاز به کار کرد و پس از      57فعالیت هستند. این مرکز در سال        

 به ساختمانی مستقل منتقل شد.

 دکتر قربانلی در ادامه افزود: این مرکز با استقالل دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز اورژانس ساوه به مرکز مدیریت حوادث و فاوریاتاهاای                    

 پزشکی ارتقا یافت.

  

 574/ تعداد نمایش:  132327/ شماره خبر:  24:24 - 1374شهریور  27یکشنبه 
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور/ اورژانس به دنبال 

  کاهش میانگین حضور در صحنه حوادث است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، در مراسم چهلمین سال تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی که در دانشکده علوم پزشاکای         

ساوه برگزار شد دکتر صابری نیارئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گفت: بناست با تامین نیروی انسانی و تجهیز آمبوالناس      

درصاد     74و امکانات مورد نیاز، ضمن برطرف کردن خالء های موجود، میانگین حضور در صحنه حوادث را کاهش دهیم.وی گفت: بیش از                         

دقیقه اسات، نازدیاک         14ها    دقیقه و در جاده     7های این مرکز به استانداردهای کشوری حضور در صحنه وقوع حوادث که در شهرها                 ماموریت

نیا با اشاره به میزان وقوع حوادث در شهرهای مختلف کشور افزود: در شهرهایی همچون تهران، مشهد و شیراز که جماعایات       است.دکتر صابری  

ی هایی که به لحاظ برخوردار باالیی داشته و به لحاظ بافت شهری از ترافیک باالیی برخوردارند، آمار حوادث شهری باالتر است.وی افزود: جاده             

اند.رئیس امرکز مدیریت حوادث و فاوریاتاهاای              از گردنه دارای حجم ترافیک باالیی هستند نیز باالترین میزان سوانح را به خود اختصاص داده               

پزشکی کشور در خصوص میزان وقوع سوانح در محورهای مواصالتی گفت: از جمله محورهای مواصالتی پرتردد که باالترین آماار حاوادث                

های اورژانس هوایی را نیز به خود اختصاص داده است.وی باا    ترافیکی را در خود جای داده است، محور کرج تهران است که بیشترین ماموریت    

پایگاه هوایی و دو پایگاه دریایی نیز مشغول باه   15های پزشکی در سطح کشور افزود: در حال حاضر   پایگاه زمینی فوریت 2154اشاره به وجود    

پایاگااه کاار       15در کشور تاسیس شد، افزود: این مرکز با   1354شهریور  26فعالیت هستند.ایشان با اشاره به اینکه اورژانس پیش بیمارستانی از   

هاا و       گیری انقالب اسالمی و جنگ تحمیلای و ساایار عارصاه            های مختلفی همچون شکل    سال در آزمون    44خود را آغاز کرد و با گذشت        

بیمارستانی گفت: حق الزحمه ایان   آمیز عمل کرده و سربلند بیرون آمده است.وی با اشاره به مشکالت کارکنان اورژانس پیش ها موفقیت  ماموریت

کنیم از ساایار        ها جوابگوی این بخش نیست و تالش می شود، اما این پرداخت  افراد از محل درآمدهای حاصل از خدمات بیمارستانی تامین می         

منابع درآمدی کمبودها را جبران کنیم.وی در پایان از زحمات کلیه برگزار کنندگان مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیاس اورژاناس پایاش                

ه بیمارستانی در دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر کرد.گفتنی است در این مراسم از تعدادی از پرسنل فوریتهای پزشکی ساوه و پرسنل بازنشست                      

این مرکز با حضور دکتر صابری نایاا         

رئیس مرکز مادیاریات حاوادث و           

 فوریتهای پزشکی کشور تقدیر شد.
 

/  21:11  -  1374شهریور    27یکشنبه  

/ تعداد نمایش:      132327شماره خبر:    

546  
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رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه /اورژانس پیش بیمارستانی نیازمند 

  بیشترین امکانات اجرایی، تجهیزاتی و رفاهی می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر کوهپایه زاده رئیس علوم پزشکی ساوه در مراسم چهلمین سال تأسایاس اورژاناس                

ی پیش بیمارستانی که در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید گفت: اورژانس پیش بیمارستانی نیازمند بیشترین امکانات اجرایی، تجهیازاتا             

 و رفاهی می باشد.

 وی افزود: هنوز بسیاری از کمبودها و نواقص در این حوزه برطرف نشده و امید است با تخصیص اعتبارات این کمبودها برطرف شوند.

های الزم برای تجهیز اورژانس پیش بیمارستانی در ساوه و زرندیه را بارخاورداری از                     رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از جمله زیرساخت       

های حوربالگرد برای انتقال مصدومان عنوان کرد و افزود: به دلیل قرار گرفتن این دو شهرستان در شاهراه مواصالتی و حجم تردد بسیار باال در م          

 این دو شهرستان برخورداری از چنین امکانی الزم است.

های کشور، برخورداری از بالگرد عامل مهمی برای ارتقای سالمت و حفظ جان هموطنانی است که ساالمات      وی تصریح کرد: براساس اولویت  

 آنان ناخواسته مورد تهدید قرار گرفته است.

 دیرگفتنی است در این مراسم دکتر کوهپایه زاده، با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از تالشگران مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه تق                        

 کرد.

 

  616/ تعداد نمایش:  132334/ شماره خبر:  21:45 - 1374شهریور  27یکشنبه 
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  مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ،ههمزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، معاونت دانشجویی فرهناگای دانشاکاده عالاوم                

 پزشکی ساوه مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود را برگزار کرد.

در این مراسم دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تبریک سال جدید تحصیلی به دانشجویان جدیادالاورود و گارامای              

داشت هفته دفاع مقدس و همچنین تسلیت شهادت امام باقر )ع( گفت: دانشجویان باید عالوه بر تحصیل علم، تهذیب نفس را نیز باه ماناظاور         

 رشد و شکوفایی علمی سرلوحه کارها قرار دهند.

وی افزود: تالش هر کدام از شما و هر یک از افراد در جای خود سبب پیشرفت و پیشبرد اهداف کشور خواهد شد و این روحایاه تاالش و                      

 انگیزه را باید در خود حفظ کرد.

 گفتنی است در این مراسم دانشجویان جدیدالورود در رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و بهداشت عمومی حضور داشتند.

  

 

 

 

 

 

 

  674/ تعداد نمایش:  132354/ شماره خبر:  13:44 - 1374شهریور  34دوشنبه 
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باهمکاری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر شریعتمداری مدیر درمان دانشکدهعلوم پزشکی ساوه از برگزاری کارگااه دو روزه           

 پای دیابتی ویژه پرستاران شاغل در دانشکده علوم پزشکی ساوه و بیمارستان تأ مین اجتماعی خبر داد.

 وی با اشاره به هدف از برگزاری این کارگاه گفت: این کارگاه دو روزه که باهمکاری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پازشاکای                       

تهران برگزار گردید با هدف ارتقاء سطح دانش و عملکرد پرستاران در خصوص نحوه مراقبت از پای دیابتی، نحوه پانسمان، دبریدمان زخمهاای            

 دیابتی و غیره عنوان کرد.

وم مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه در ادامه گفت: در پایان این کارگاه دو روزه دو نفر به عنوان فوکال پوینت زخم پا در دانشکاده عالا         

 پزشکی ساوه جهت پیگیریهای بعدی انتخاب گردیدند.

 

  545/ تعداد نمایش:  132452/ شماره خبر:  14:31 - 1374شهریور  31سه شنبه 
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  اجرای کمپین ایمنی وارتقای سالمت مسافران در هفته آخر تابستان؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علو پزشکی ساوه، دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه، از اجرای طرح کشوری کماپایان          

 ایمنی وارتقای سالمت مسافران در روزهای آخر تابستان خبر داد.

وی گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمارهای بدست آمده در سالهای گذشته بیشترین تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهریور بوده است، لاذا             

این معاونت با انجام تبلیغات محیطی در خصوص رعایت قوانین و مقررات و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی و غیره اقدام به فرهنگ سازی                        

 در جهت ارتقاء سالمت مسافران کرد.

 اکرم نوری مدیر گروه آموزش وارتقاء سالمت معاونت بهداشتی در خصوص این خبر افزود: از آنجاییکه آمار تصادفات جاده ای در هفته پایانای   

شهریور افزایش می یابد گروه آموزش و ارتقاء سالمت دانشکده علوم پزشکی ساوه همزمان با سراسر کشور باهمکاری معاونت فرهنگی راهاور                      

 ناجا و اداره راه و شهر سازی ساوه ، اقدام به برگزاری این کمپین کردند.

وی گفت: تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد که خسارات جانی ناشی از این تصادفات عموما مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی بخصوص            

در سر نشینان عقب خودرو ،خواب آلودگی راننده ،سبقت های غیر مجاز واستفاده راننده از تلفن همراه در حین رانندگی می باشد که بماناظاور                   

ارتقا سطح سواد سالمت رانندگان و سرنشینان وهچنین کاهش خسارات ناشی از موارد ذکر شده تعدادی بیل برد با مضامین مرتباط ،در جااده                         

 های کمربندی و مبادی ورودی و خروجی منتهی به شهرستانهای ساوه و زرندیه نصب گردید.

 

  625/ تعداد نمایش:  132615/ شماره خبر:  13:15 - 1374مهر  4شنبه 
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درصدی مرگ و میر نوزادان با تغذیه شیر مادر در  12کاهش حدود 

  ساعات اول پس از تولد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، کنفرانس علمی" برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیرمادر                        

یه در ساعت اول تولد با حضور متخصصین اطفال ، زنان و زایمان ، بیهوشی ،کارشناسان بیهوشی ، پرستاران شاغل در بیمارستانهای ساوه و زرند                    

و کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان زرندیه توسط گروه سالمت جمعیت خانواده و مدارس معاونات باهاداشاتای                 

دانشکده علوم پزشکی ساوه در بیمارستان شهید چمران برگزار شد.دکتر راوری متخصص اطفال و عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر                   

میلیون مرگ نوزاد، نزدیک به یک میلیون         4در خصوص اهمیت برقرای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیرمادر گفت: از                    

از این موارد فقط با تغذیه ساعت اول کاهش می یابدهمچنین باعث تولید شیر کافی برای تغذیه بعدی ، پیشگیری از بروز هیپو گالایاسامای ،              

استفاده از رفلکس مکیدن نوزاد )که در طول یکساعت اول بسیار قوی است( برای گرفتن صحیح پستان ، انقباض رحم و خروج جفت و کاهش                 

 ، گرمای مورد نیاز نوزاد می شود.

وی افزود: برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد به شروع موفق تغذیه انحصاری با شیرمادر کمک می کند . وی گفت: مطالعات صورت گرفته در                           

جهان نشان می دهد که تماس پوستی زودرس مادر و نوزاد منجر به افزایش قابل توجه میزان تغذیه باشیرمادر و طول مدت شیردهی خواهد شد                     

و سبب آرامش مادر و شیرخوار شده و همچنین ضربان قلب و تنفس شیرخوار را ثبات می بخشد .دراین کنفرانس ، دکتر نیری متخصص زناان            

و زایمان در خصوص دستورالعمل کشوری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و موانع احتمالی گفت: کارکنان بیمارستان باید بدون توجه باه                          

ن زمان وقوع زایمان وقت کافی برای هر مادراختصاص دهند تا زنان قبل از ترخیص آموزش های مورد نیاز را دریافت نمایند. وی افزود: کارکناا             

ساعت اول پس ازتولد برای تصحیح وضعیت شیردهی، پستان گرفتن وکفایت بلاع           47تا24آموزش دیده باید رفتار شیردهی مادر و نوزاد را طی           

 نوزاد ارزیابی نمایند.

گفتنی است در این کنفرانس عالوه برآموزشهای شفاهی، شرکت کنندگان آموزش های عملی را نیز در بخش زنان ، زایاماان و ناوزادان در                       

  بیمارستان شهید چمران ساوه فرا گرفتند.

 

  654/ تعداد نمایش:  132627/ شماره خبر:  14:44 - 1374مهر  4شنبه 
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  هزار کودک در جهان را به کام مرگ می کشاند؛ 321سوانح و حوادث ساالنه حدود 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، کارگاه آموزشی " پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان و نوجوانان " باا حضاور                          

پزشکان ، کارشناس و کاردان مامایی، کارشناس و کاردان بهداشتی ،کارشناس و کاردان فوریتهای پزشکی ، پرستاران ، کاارشانااساان ساتاادی                     

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان زرندیه در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی ساوه توسط گروه سالمت جمعیت ، خاناواده و                       

 مدارس معاونت بهداشتی دانشکده برگزار شد.

رقیه خرم مدیر گروه سالمت جمعیت و، خانواده با اشاره به اهمیت سوانح و حوادث در جهان گفت: به گزارش سازمان جهانی بهداشت ساالناه               

 هزار کودک در اثر حوادث می میرند 754بیش از 

ای و سوختگی است. در سنین باالتار    سال، غرق شدگی و بعد از آن تصادفات جاده 4-1وی افزود: علت اصلی مرگ ناشی از آسیب در کودکان         

های ترافیکی، غرق شدگی و سوختگی از دالیل اصلی مرگ کودکان هستند و به همین دلیل ارتقائ مهارت والدین / مراقبیان    سال نیز آسیب  5از  

 ماهه می باشد.  1-57کودک و کارشناسان واحدهای محیطی و ستادی یکی از راهکارهای موثر در راستای کاهش مرگ کودکان 

هاای نااشای از آتاش              دکتر راجی متخصص جراحی عمومی در این کارگاه با اشاره به سحوادث ایجاد شده در اثر سوختگی گفت: سوختگی     

 سال است .  7تا  1سوزی، یازدهمین دلیل عمده مرگ و میر کودکان بین 

ماهه ایران،سوختگی با آب داغ یکی از بیشترین عوامل سوختگی کودکان این سنین می                1-57وی گفت:براساس آمار نظام مراقبت مرگ کودکان         

 باشد.  

ساالاه   14تا  14و  7تا  5سال و دومین علت مرگ  17تا  15دکتر مومنی متخصص ارتوپدی، آسیبهای ترافیکی را علت اصلی مرگ در بین سنین     

 ها عنوان کرد.

ای که قابلیت انتقال افراد یا اجناس را از جایی باه جاایای       روز پس از تصادف با وسیله  34وی گفت به مرگی که در حین تصادف یا در عرض            

 دیگر دارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی می گویند.  

 % مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی، در کودکان اتفاق می افتد .21وی در پایان گفت: 

 

  654/ تعداد نمایش:  132644/ شماره خبر:  14:33 - 1374مهر  4شنبه 
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  گزارش تصویری؛

تجلیل از خانواده معظم شهدای 

شهریور ساوه  27بیمارستان شهدای 

  در هفته دفاع مقدس؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  744/ تعداد نمایش:  132675/ شماره خبر:  13:47 - 1374مهر  5یکشنبه 



 

297 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

مراسم جشن عید غدیر در 

دانشکده علوم پزشکی ساوه 

  برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، به مناسبت دهه والیت، مراسم عید سعید غدیر خم در دانشکده علوم پازشاکای سااوه                            

 برگزار شد.

در این مراسم که با همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد جمعی از پرسنل دانشکده،رئیس نهاد مقام معاظام    

رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی،معاون سیاسی فرماندار، معاون سازمان تبلیاغاات                      

اسالمی ساوهبرخی مسئولین شهرستان و همچنین رئیس و مسئوالن دانشکده علوم پزشکی ساوه حضور داشتند.دکتر کوهپایه زاده در این مراسام     

ضمن عرض تبریک اعیاد بزرگ مسلمین و همچنین هفته دفاع مقدس، گفت: عید غدیر سر آغاز و منشا تحولی شگرف و عظیم در اساالم و                               

ول روزی است که پیامبر گرامی اسالم، امیر المومنین )ع( را به جانشینی و امامت منصوب کردند و این واقعه را هم اهل تسنن و هم شیعیان قابا     

آن به دن دارند.وی با اشاره به فاجعه منا افزود: این فاجعه ،مصیبت بزرگی را در جهان اسالم بوجود آوردکه دل هر انسان آزاده ای با دیدن و شنی              

درد می آید .در این مراسم حجت االسالم رضا زاده و همچنین نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس، حجت االسالم شریفی دوسات رئایاس        

ه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز سخنرانی کردند .مولودی خوانی و اهدائ جوایز به برندگان و شرکت کنندگان برنااما   

 های قرآنی و فرهنگی از جمله فرزندان پرسنل و همچنین پرسنل نیز از دیگر برنامه های این مراسم با شکوه بود.گفتنی است در این ماراسام ،          

 قاام شروع به کار دفتر نهاد دانشکده علوم پزشکی ساوه با حکم رئیس نهاد مقام معظم رهبری ابالغ گردید و دکتر تمیزی به عنوان مسئول نهاد ما  

 معظم رهبری در دانشکده علوم پزشکی ساوه انتخاب گردید.

/ تعداد نماایاش:     132751/ شماره خبر:    12:41  - 1374مهر  7پنج شنبه  
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  پرونده سالمت الکترونیک کارگران در ساوه و زرندیه راه اندازی شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، کارگران کارخانجات شهرستانهای ساوه و زرندیه دارای پرونده سالمت الکترونایاک مای                       

 شوند.

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در جمع کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانجات ساوه و زرندیه گافات: کاارشانااساان                

 بهداشت حرفه ای نمایندگان علمی دانشکده در کارخانجات می باشند که در حال ارائه خدمات سالمت به قشر بزرگ کارگران هستند.

وی افزود: توجه به سالمت این جمعیت بزرگ ، نیازمند دسترسی و نظارت بیشتر بر روی اطالعات سالمت کارگران می باشد که برای اولین قادم      

 راه اندازی سامانه پرونده الکترونیک کارگران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: اطالعات سالمت کارگران در کارخانجات ساوه و زرندیه در قالب پرونده سالمت الکترونیک با کاماک                      

کارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان طب کار قابل دسترسی توسط کارگران، کارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان طب کار می باشد و باه                         

 طور متمرکز اطالعات کلیه کارگران توسط معاونت بهداشتی در مدیریت و نظارت بهتری قرار می گیرد.

 مهرماه در کارخانجات ساوه و زرندیه راه اندازی می گردد. 24گفتنی است این سامانه از 

در این نشست دکتر میر اسالمی رئیس شبکه دامپزشکی ساوه در خصوص نحوه بررسی سالمت مواد گوشتی و نگهداری آنان در صنایع صحبات                        

 کرد.

وی توصیه کرد: از مصرف قسمتی از گوشت مرغ که دارای خون مردگی است پرهیز نمائید چون خون آن تخلیه نشده و ضریب هضم و جاذب                        

 آن کاهش یافته و بسیاری از بیماریهای خونی از آن طریق قابل انتقال می باشد.

 ساعت در دمای یخچال نگهداری شود و بعد مصرف شود . 24الی  3وی افزودگوشت قرمز و مرغ باید بعد از ذبح 

 دکتر میر اسالمی افزود: شما کارشناسان بهداشت حرفه ای بعنوان ناظر از مصرف گوشت تازه ذبح شده در کارخانجات جلوگیری نمائید و اجاازه                        

ساعت در دمای سردخانه قرار بگیرد چون عضالت بعد از ذبح فرایندهای انقباضی انجام می دهند که در نهایت اسیاد الکاتایاتاک در                               24دهید  

 گوشت تولید می شود و ضریب هضم و جذب آن افزایش می یابد و بسیاری از بیماریهای مشترک در محیط اسیدی از بین می رود.

 روز بیشتر نمی توان نگهداری کرد. 15وی افزود: در دمای یخچال تا سه روز می توان گوشت مرغ را نگهداری کرد و در سردخانه منزل، حدود 
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رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه /باید برای شرایط جمعیتی کشور یک 

  ریزی کنیم و مطابق برنامه پیش برویم. برنامه معقوالنه و منطقی برنامه

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در همایش "سیاستهای کلی جمعیت مبتنی بر سالمات                به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،       

 فات: مادر و کودک در راستای ارتقاء نرخ باروری کلی " که به بهانه هفته ملی سالمت بانوان ایرانی در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد گا                

کوهپایه زاده افزود: باید برای شرایط جاماعایاتای          این همایش به دنبال ارائه راهکارهایی به منظور بهبود جمعیت و رشد معقوالنه آن است. دکتر              

 ریزی کنیم و مطابق برنامه پیش برویم. کشور در یک برنامه معقوالنه و منطقی برنامه

های مرتبط و فصلی به دنبال تاحاقاق     های محوله در این راستا با برگزاری همایش وی بیان کرد: دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در میان ماموریت      

یال  اهداف کشور در افزایش نرخ جمعیت است.به گفته وی تالش ما بر این است که بتوانیم با همه توان و هماهنگی بین بخشی و استفاده از پتانس         

ای انجام شده در این حوزه گافات:      های افزایش جمعیت را ارتقا دهیم.دکتر کوهپایه زاده با اشاره به پژوهش های منطقه موجود شرایط و شاخص 

ای است که در تحقق اهداف مورد نظر کارگشاست.گفتنی است همایش یک روزه   های انجام شده و شرایط منطقه       ها مشتمل بر فعالیت     این پژوهش 

های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت مادر و کودک به منظور ارتقای نرخ باروری کلی در ساوه به همت گروه سالمت جمعیت، خاناواده و                            سیاست

مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه و با مشارکت دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در سالن سالاماان                        

های جمعیتی و مسایال   های آینده، سیاست ساوجی برگزار شد و در آن کارشناسان و مسئوالن به تشریح وضعیت کنونی جمعیت ایران و پیش بینی          

های جدید جمعیتی و پیامدهاای        های اجتماعی در زندگی و باروری جامعه و رویکردهای مجلس در سیاست             ناشی از تهاجمات فرهنگی و نگرش     

 طالق پرداختند.
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ریزی و  معاون برنامه

هماهنگی دبیرخانه شورای 

عالی انقالب فرهنگی/ از خط 

قرمز کاهش جمعیت عبور 

  کردیم

ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: کاهش جمعیت در ایران منجر به عبور از خط قرمز جمعیتی براسااس   معاون برنامه 

ریزی و هماهنگی دبیرخانه      معاون برنامه "دکتر محمد اسحاقی"     روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،      به گزارش نرخ باروری دنیا شده است.     

که صاباح       های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت مادر و کودک به منظور ارتقای نرخ باروری کلی     در همایش سیاست    شورای عالی انقالب فرهنگی   

نارسایاده و هایاچ           2.1: نرخ باروری در دنیا زیر       گفت ساوه برگزار شد   امروز به بهانه هفته ملی سالمت بانوان ایرانی در دانشکده علوم پزشکی           

های اخیر حتی از این خط قرمز عبور کردیم و نارخ     تر از این میانگین نبوده است.وی افزود: در ایران در سال     کشوری شاهد کاهش جمعیتی پایین    

به اهداف کاهش جمعیتی تا چهار فرزند باه ازای هار        51وی بیان کرد: در سال .رساندیم که این خود زیر حد جایگزینی است 1.5باروری را به  

به گفته وی تغییاراتای کاه در شارایاط            .درصدی نزول کردیم 2.1به حد خط قرمز باروری و نرخ رشد جمعیتی     57خانواده رسیدیم و در سال      

درصد در روستاها سکونت دارند.معاون بارنااماه      27درصد جمعیت کشورمان در شهرها و    51ای است که      جمعیتی کشور به وجود آمده، به گونه      

ریزی شورای انقالب فرهنگی در ادامه با بیان اینکه هدف نظام سلطه در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی کاهش خروج دین از زندگی اسات، افازود:        

های نظام سلطه در جاناگ نارم            کاهش ازدواج، باالرفتن سن ازدواج، افزایش طالق، نداشتن فرزند، سقط جنین و کاهش جمعیت از جمله برنامه                

است.وی خواستار مهندسی فرهنگی در نقشه کالن کشور برای برطرف کردن این مشکالت شد و افزود: یکی از ابعاد کالن در این راستا شناسایی                          

در صحن شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح و تصویب شد.وی خواستار   1374های موجود و تربیت نسل صالح و سالم است که در سال               چالش

سازی و اصالح باورها در خصوص افزایش نرخ جمعیت کشور شد و افزود: نظام سلطه بارای ماوضاوعااتای در                            یک حرکت ملی برای فرهنگ    

ب ریازی شاورای اناقاال          های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاسی برنامه دارد و ما باید برای مقابله با آن برنامه داشته باشیم.معاون برنامه                     حوزه

 هاای    هاا و شاباکاه         های خارجی، ماهواره با یک معضل جدی در ارتباط با استقبال از رسانه  ها  فرهنگی در ادامه با اشاره به مواجه بودن خانواده        

ای ها    مندی از این فضاها به صورت مفرط اصرار دارند که این خود توسعه برناماه            اجتماعی اظهار کرد: در کنار کودکان افراد بزرگسال نیز در بهره           

به گفته وی در کنار این کاهش زاد و ولد با افزایش طالق در کشور روبرو هستایام و     .ساز شده است ضدفرهنگی و ضداخالقی را در جامعه زمینه 

کند، در حالی که در ساایار کشاورهاای          رسد ایران یک مرحله سقوط آزاد در وضعیت جمعیتی با شیبی تند را سپری می            در این زمینه به نظر می     

درصدی شارایاط    1.5وی تصریح کرد: باید برای نرخ باروری   .کند  اروپایی این شیب کاهش جمعیت اصالح شده و یک روند تعادلی را سپری می             

های جمعیتی که از سوی مقام معظم رهبری انجام شده، باید در راستای بارطارف کاردن       جایگزین و مناسبی را پیدا کنیم که قطعا با ابالغ سیاست     

سال است و ماا   27تا  22وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین سنی در کشورمان            .های فرهنگی و اقتصادی در این حوزه تالش کنیم          چالش

 های پیر را سراغ داریم که در آنها به سرعت جمعیت سالمند در حال افزایش است. بسیاری از استان
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس /

طرح جامع جمعیت به زودی وارد صحن 

  شود علنی مجلس می

میرگلوبیات" نماینده مردم شهرهای ساوه و زرندیه در خانه ملت در همایاش               روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، "دکتر شهال         به گزارش 

های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت مادر و کودک به منظور ارتقای نرخ باروری کلی در ساوه با بیان اینکه جمعیت یک مقوله بانایاادیان                               سیاست

های جدی را در دستور کار دارند.وی با اشاره به سابقه رشد جماعایاتای در         ساله برنامه ها برای کنترل جمعیت همه   است، افزود: بسیاری از دولت     

شاهد رشد جمعیتی به دلیل عدم توازن نرخ جمعیت بودیم و یک باار     1346به بعد اظهار کرد: در این مدت یک بار در سال             1334ایران از سال    

 1352های بین  گر بودیم.وی با بیان اینکه در سال  به دلیل نیاز به تراکم بعد از جنگ تحمیلی رشد جمعیتی را در کشور نظاره     1367در هم در سال     

شاهد کاهش نرخ جمعیت در کشور بودیم، اضافه کرد: برای کنترل جمعیت باید هر پنج سال یک بار نرخ بااروری در کشاور ماورد                             1374تا  

ها سطح جاایاگازیانای       کاهش یافت، افزود: در این سال  1.7به    74بازنگری قرار گیرد.دکترمیرگلوبیات با بیان اینکه نرخ باروری در ایران در سال              

گیرند، گفت: اگار ایان ساطاح             در نظر می 2.1باروری از یک نسل به نسل بعدی کاهش یافت.وی با بیان اینکه به طور میانگین نرخ باروری را          

جمعیتی زیر حد جایگزینی داشتیم.به گفته وی در صاورت    1374جایگزینی کاهش یابد در واقع شاخص جمعیتی کاهش یافته است و ما در سال               

سال آینده به  24این میزان به صفر خواهد رسید و حد جایگزینی رشد منفی خواهد داشت و ساختار جمعیتی در  1415تداوم این موضوع تا سال      

های تشویقی بارای رشاد        کند که یک تهدید است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اعمال سیاست سمت سالمندی حرکت می 

ریزی مناسب برای جمعیت جوان کشور یک سیاست مهم در راستای تشویق مردم به افزایش جماعایات     نرخ باروری در کشور تصریح کرد: برنامه    

های فرهنگی و آمایش سرزمینی در حوزه افزایش نرخ جاماعایات        است.وی بیان کرد: برطرف کردن مشکل اشتغال، بهبود معیشت، ارتقای برنامه            

بسیار موثر است.وی با تاکید بر اینکه افزایش کمی جمعیت هدف نیست، افزود: مهمترین مسئله در افزایش نرخ باروری افزایش کیفی جماعایات                           

یاح  است که باید مورد توجه قرار گیرد.وی با بیان اینکه اقتدار، قدرت و نشاط کشور بستگی به میزان برخورداری آن از جمعیت جوان دارد، تصار       

گیرد تا هاماواره      یافته افزایش جمعیت براساس یک کار تیمی و گروهی و یک اقدام فرابخشی مورد توجه قرار می           کرد: در تمام کشورهای توسعه     

نیروی جوان آن حفظ شود و شرایط الزم برای رشد جسمی و روحی فرزندان فراهم شود.نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت در اداماه باا           

ای مشترک بین سه کمیسیون مجلس و باا حضاور               ماده با تشکیل کمیته     54اشاره به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز گفت: این طرح در               

گذار بررسی و بزودی وارد صحن علنی مجلس می شود.وی بیان کرد: چون ایان طارح زماانابار باوده و                                های دولتی و تاثیر     نمایندگان دستگاه 

ماه و نیاز   7ماه به  6گیری از آن طوالنی خواهد شد، لذا یک طرح کوتاه مدت را مجلس عملیاتی کرد و آن طرح افزایش مرخصی زایمان از                نتیجه

ای در حال اجراست، اما در سازمان تامایان    های خدماتی بیمه اکنون در مجموعه برداشتن محدودیت بیمه فرزند چهارم بود.وی افزود: این طرح هم      

رح اجتماعی به دلیل محدودیت منابع مالی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است که امیدواریم زمینه اجرای آن فراهم شودبه گفته وی در اجرای طا                        

هاای     است که نقش دستگااه  1444درصد و رشد کیفی جمعیت تا سال      2.5جامع جمعیت و تعالی خانواده هدف مجلس رسیدن به نرخ باروری            

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، انتقال ژن نخبگی در فرایند بین نسالای                دولتی نیز در آن مشخص شده است.وی افزود: تدوین سیاست           

کشور، باروری مطلوب، سن مناسب باروری، فاصله کوتاه بین سن تولد و سبک زندگی ایرانی اسالمی از جمله مواردی است که در ایان طارح                            

گار  پیش بینی شده و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب زمینه اجرای آن را به خوبی فراهم کنیم.دکتر میرگلوبیات همچنین کنترل طاالق را از دیا                  

مسایلی دانست که در افزایش جمعیت موثر است و افزود: بر اساس آمار وزارت کشور در سال جاری نرخ طالق نسبت به مدت مشابه سال قابال     

 درصد افزایش یافته است و به طور میانگین از هر سه ازدواج یک ازدواج منجر به طالق می شود. 11
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  مردگی است پرهیز کنید. از مصرف قسمتی از گوشت مرغ که دارای خون

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر میراسالمی کارشناس اداره دامپزشکی در جمع کارشناساان باهاداشات حارفاه ای                            

مردگی است پرهیز کانایاد.وی      کارخانجات ساوه و زرندیه در دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: از مصرف قسمتی از گوشت مرغ که دارای خون      

و همچنین بسیاری  مردگی است، خون آن تخلیه نشده و ضریب هضم و جذب آن کاهش یافته است،      افزود: قستمی از گوشت مرغ که دارای خون        

 های طیور سازمان دامپزشاکای   های خونی از آن طریق قابل انتقال است.وی تصریح کرد: براساس اعالم دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری          از بیماری 

مردگی دلیل مشکال   مردگی روی پوست و ظاهر اسکلت باشد، اگرچه وجود خون کشور گوشت مرغ سالم، تازه و بهداشتی باید فاقد هرگونه خون          

شود که این مرغ استعداد بیشاتاری    مردگی روی پوست و گوشت مرغ ایجاد می    در الشه نیست، اما گاهی اوقات بر اثر ضربه در هنگام کشتار خون            

وی با بیان اینکه گوشت مرغ تازه باید رنگ صورتی مطلوب و روشنی داشته باشد، اضافه کرد: در هنگام خرید یا استافااده                       .زایی دارد   برای عفونت 

وی در ادامه افزود: گوشت قرمز و مارغ       .بدن مخصوصا سینه که سفید رنگ است، دقت کنید.       ها و بقیه    از گوشت مرغ، حتما به رنگ ماهیچه ران       

ساعت در دمای یخچال نگهداری شود و بعد مصرف شود.میراسالمی بیان کرد: به منظور رعایت بهداشت و کااهاش                       24باید بعد از ذبح سه الی       

 24مرغ، باید از مصرف گوشت تازه ذبح شده در کارخانجات باه مادت         های احتمالی انتقالی در نتیجه مصرف گوشت قرمز و یا گوشت            بیماری

سبب میشود که عضالت بعد از ذبح فرایندهای انقباضی اناجاام     در سردخانه  ساعت جلوگیری کرد.به گفته وی این مدت زمان نگهداری گوشت    

و بااعاث افازایاش       .روند   های مشترک در محیط اسیدی از بین می         شود و بسیاری از بیماری      دهند که در نهایت اسید الکتیک در گوشت تولید می           

توان گوشت مرغ را نگاهاداری کارد و در               ضریب هضم و جذب می شوداین کارشناس دامپزشکی ساوه افزود: در دمای یخچال تا سه روز می                 

 توان آن را نگهداری کرد روز بیشتر نمی 15سردخانه منزل، حدود 
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  واحد تولیدی مواد غذایی بهداشتی و آرایشی در ساوه و زرندیه؛ 221نظارت مستقیم بر 

 اکتبر به عنوان روز جهانی غذا نامگذاری شده است . 16مهر ماه مصادف با  24به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، 

 ی و  دکتر عباسی معاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه، با توجه به مناسبت روز جهانی غذا گفت: اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایش                    

بهداشتی به عنوان بازوی اجرایی سازمان غذا و دارو در دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد.وی گفت: این واحد در راستای صیانت از ساالمات     

واحد مواد غذایی بهداشتی و آرایشی در ساوه و زرندیه نظارت مستقیم می نماید.ماعااون دارو و درماان            114آحاد مردم جامعه بر فرایند تولید  

 هایدانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: این واحد عالوه بر نظارت مستقیم بر فرایند تولید و بررسی فنی و بهداشتی کارخانجات در بررسی نمونه                    

واحدبا تولایاد    44تولیدی جهت ارزیابی و کنترل کیفیت و قابلیت مصرف پیشرفت قابل توجهی داشته است.وی گفت : از این تعداد کارخانجات                

کارخانه با تولید محصوالت پلیمری و آلومینیومای و باا         34واحد با تولید محصوالت بهداشتی و آرایشی و           44محصوالت غذایی و آشامیدنی ،      

مصارف بهداشتی و غذایی در حوزه نظارتی معاونت غذا و دارو ودرمان دانشکده علوم پزشکی ساوه قرار دارد.دکتر عباسی در خصاوص اهام                            

بازدید بابرنامه ریزی ماهانه از هاریاک از         4فعالیت های اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت:ساالنه حداقل                 

واحدهای تحت نظارت انجام می گیرد و از کارخانجاتی که محصوالتی با خطر آلودگی پذیری باالتری دارند نظیر تولید شیار و ساوسایاس و                           

بازدید در طول سال از واحدهای تحت نظارت بعمال   444کالباس و ساالد و ساندویچ و .....حداقل یک بار در ماه بازدید می شوند و در مجموع                     

 می آید.

نمونه محصوالت جهت آزمایشات قابلیت مصرف به آزماشگاه مرجع ارسال می گردد و در صاورت   444وی افزود: در این بازدیدها ساالنه تعداد         

محرز شدن هرگونه عدم انطباق میکروبی یا شیمیایی اقدامات قانونی الزم انجام می گیرد که بر این اساس در سال گذشته دو ماورد پالاماب و               

 معرفی به مراجع قضایی صورت گرفته است.

تان ماواد        134درمجموع    73دکتر عباسی در بحث گشت های مختلف با بخشهای مختلف از جمله اداره صنعت معدن تجارت گفت: در سال                   

 غیرمجاز اعم از محصول نامنطبق،تاریخ مصرف گذشته ،مواداولیه غیرقابل مصرف کارخانجات ضبط و توقیف و معدوم سازی گردیده است.

وی گفت : این واحد در طول سال در جهت فرهنگ سازی در بخش های غذایی و بهداشتی اقدام به برگزاری جلسات آموزشی متعادد جاهات                             

 دانش آموزان مدارس و مسئولین فنی کارخانجات نموده است.

ف وی یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام معاونت دارو و درمان دانشکده رااحداث و راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت و قابلیت مصار                        

 قادم مواد غذایی و بهداشتی در ساوه عنوان کرد که تاثیر مهمی جهت پیگیری و کشف سریع محصوالت غیرمجاز دارد و نهایتا با این اقدام میتوان                          

 مهمی در حفظ سالمت عموم مردم برداشت.
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  همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه:همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی کاروان نشاط و سالمت با حضور پارشاور خااناواده                           

 کارکنان دانشکده علوم پزشکی ساوه از مقابل ستاد دانشکده تا دریاچه تفریحی امام علی)ع( این شهرستان برگزار گردید.

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه هدف از برگزاری اینگونه ورزشها را رتقای فرهنگ ورزش همگانی، سالمت و تندرستی در    

 جامعه عنوان کرد.

وی گفت:اشاعه الگوهای مناسب در راستای توسعه ورزش همگانی در بین افراد جامعه با توجه به شیوه سبک زندگی و همچنین پیشاگایاری از                        

 بیماریهای غیر واگیر که از چاقی و اضافه وزن سرچشمه می گیرد راامری ضروری دانست.

 عدد دوچرخه به شرکت کنندگان اهدا شد. 3گفتنی است در پایان این مراسم به قید قرعه 
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مانور آمادگی برای پیشگیری و 

کنترل کرونا ویروس در دانشکده 

  علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پازشاکای سااوه،             

مانور آمادگی برای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در دانشکده علوم پزشکی ساوه با حضور معاون دارو و درمان دانشکده و رئایاس مارکاز                              

 مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده برگزار شد.

 دکتر عباسی معاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه هدف از برگزاری این مانور را کسب آمادگی در زمان شیوع احتمالی کرونا ویاروس   

 و نحوه مقابله با موارد این بیماری عنوان کرد.

و    وی گفت: ارتقاء سطح آگاهی و دانش پرسنل بهداشتی و درمانی بویژه پرسنلی که مستقیما با بیمار مبتال در ارتباط قرار می گیرند مهاماتاریان                            

 موثرترین کار در اجرای موفق پیشگیری از این بیماری و نحوه برخورد با بیمار مبتال می باشد.

صبح در بیمارستاان   5وی افزود: با توجه به بازگشت حجاج شهرستانهای ساوه و زرندیه و نیز شیوع این بیماری در عربستان این مانور در ساعت           

 شهید مدرس برگزار گردید.

گفته می شود جهت پیشگیری از این بیماری دستها مکرر با آب و صابون شستشو شود،در دید و بازدیدها و هم نشینای هاا از دسات دادن و                

روبوسی، در آغوش گرفتن خودداری شود، هنگام عطسه و سرفه حتما از دستمال استفاده نموده ، در صورت مشاهده تب باال، سرفه و تاناگای                             

 نفس، سردرد شدید ، تهوع و استفراغ مکرر و اسهال به نزدیکتری مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمائید.

 گفتنی است تا کنون هیچ موردی از ابتال به این بیماری در ایران و این شهرستانها گزارش نشده است .
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گزارش تصویری از برگزاری همایش 

سمینار سیاستهای کلی جمعیت مبتنی بر 

سالمت مادر و کودک به منظور ارتقاء 

نرخ باروری کلی در دانشکده علوم 

  پزشکی ساوه؛
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همایش تجلیل از بازنشستگان 

دانشکده علوم پزشکی ساوه 

  برگزار شد؛

پزشکی ساوه تاوساط     لومبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، بمناسبت روز جهانی سالمند با تاخیری چند روزه همایش تجلیل از بازنشستگان دانشکده ع                     

 گروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده در تاالر پذیرایی مهرگان در ساوه برگزار شد.

 تسلیت گفت.را در این همایش دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن عرض خوشامدگویی به میهمانان ، ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان 

 وی گفت: همه ساله نهم مهرماه بعنوان روز جهانی سالمند نامگذاری شده است تا بتوانیم گامی در جهت تکریم بزرگانمان برداریم .

ند " ازما نیسات کسای کاه باه            مایدکتر کوهپایه زاده افزود: فرهنگ دینی ما توجه بسیاری به احترام به بزرگان و سالمندان کرده است تا جایی که پیامبر بزرگ اسالم می فر             

 سالمندان احترام نگذارد".

م اینکه ضمن بارگازاری     دو وی گفت: این همایش به دومنظور برگزار شده است اول اینکه مسئوالن دانشکده دیداری در راستای تکریم پرسنل بازنشسته خود داشته باشند و        

ت:هر مرحلاه از زنادگای         داشاین همایش آموزشهایی را هم برای سالمت دوران سالمندی داشته باشیم.دکتر میرگلوبیات نماینده مردم ساوه و زرندیه در این همایش اظهار                       

 های مثبت و منفی است و شما نباید سالمندی را پایان زندگی بدانید چرا که ممکن است از نظر   دارای جنبه

 کنند. های ارزشمندی هستید که جوانان از آن استفاده می جسمانی توانایی خود را تا حدودی از دست دهید ولی در عوض دارای تجربه

د و اختالفاات و از      تواند در سبب هدایت زندگی جوانان در مسیر درست شو   نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تجربیات بازنشستگان می              

 ها کمتر اتفاق افتد. هم پاشیدگی در خانواده

های سید و ساالر شاهایادان     د رشادتبایمیرگلوبیات ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه محرم باید توجه داشت فقط در این ایام به عزاداری توجهشود و در این ایام                     

 انجام واجباتبود.و  نیر توجه شود و تببین شود که قیام ایشان برایاحیای دین و حفظ ارزش های اسالمی، برپا داشتن امر به معروف و نهی از منکر، ترک محرمات

  525/ تعداد نمایش:  134216/ شماره خبر:  41:55 - 1374مهر  27چهارشنبه 



 

308 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

  آموزش نحوه حفظ تندرستی در دوران سالمندی را فرهنگ سازی نمائیم،؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر فدایی وطن متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پازشاکای            

ایران در همایش تجلیل از بازنشستگان دانشکده علوم پزشکی ساوه، قدم اول در حفظ سالمتی سالمندان را دادن آگاهی و آموزش های الزم در                  

 زمینه سالمتی به سالمندان دانست.

وی گفت: بافت جمعیتی شهرستان ساوه طوری است که افراد به دلیل مشاغلی که دارند از جمله کشاورزی، کار فیزیکی زیادی را اناجاام مای                  

 دهند و در نتیجه در سنین پایینتر شکسته می شوند و نیاز است برنامه های سالمتی خاصی برای انان طراحی شود.

وی افزود: بخش زیادی از حفظ سالمتی در دوران سالمندی به خود افراد بر می گردد و افراد خود مسئول سالمتی خود هستند و قدم اول بارای         

 این کار دادن آگاهیهای الزم به افراد سالمند است.  

دکتر فدایی وطن گفت: پدیده سالمندی از بدو تولد شروع می شود و با گذشت زمان ویژگیهای مثبتی را با خود همراه دارد مثال به تاجاربایاات              

ماافزوده می شود ولی از طرف دیگر ممکن است بعضی از تواناییهای جسمیمان کاهش پیدا کند و مشکل زمانی بوجود می آید که در این دوران                 

 نتوانیم از تحربیات استفاده کنیم.

 وی افزود: باید با واقعیات زندگی کنار بیائیم و همه مراحل زندگی را بپذیریم و از آن دوران بهره کافی ببریم.

سالگی زندگی کنید باید به تغذیه، تحرک و فعالیت بدنی خود و مراقبتهای بهداشتی     144این متخصص طب سالمندی گفت : اگر می خواهید تا            

اهمیت بدهید که این سه فعالیت دست ماست و مورد بعدی هم قضا و قدر الهی است که باید بعد از رعایت سه مورد ذکر شده از خدای متعاال       

 خواسته شود که عمر با سالمتی عنایت کند.
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  بیمار مرگ مغزی ساوجی، زندگی دوباره ای به چند انسان نیازمند بخشید؛

ه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، خانواده فداکار شادروان محمد پوراعتمادی، چهارمین بیمار مرگ مغزی ساوجی، روز                    ب 

 افازود:  گذشته با اعالم رضایت اهداء اعضاء فرزند خود جان دوباره ای به چند انسان نیازمند بخشیدند.دکتر تمیزی مسئول پیوند اعضا دانشکده           

بر اثر تصادف با یک دستگاه خودرو پراید دچار خونریزی مغزی شد.وی ادامه داد: این جوان که بر اثر تصادف وضاعایات       ساله ، 16این جوان  

شوند و بالفاصله تحت عمل جاراحای قارار         مطلوبی نداشته به همراه دو دوست دیگر مصدوم خود به بیمارستان شهید مدرس ساوه اعزام می         

پس از اتمام عمل جراحی بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری شده و با انجام نوار مغزی و معاینات الزم، مرگ مغری وی محارز و                    گیرد که   می

که بیمار طی هماهنگی با بیمارستان امام خمینی)ره( تهران، اعزام شد.وی ادامه داد:پس از محرز شدن مرگ مغزی برای خانواده این جوان مومن              

سازی مسجد محل برای ایام محرم دچار سانحه تصادف شده بود، در اقدامی خداپسندانه به اهدای تماامای اعضااء               به هنگام مشارکت در آماده    

ه گفته  اهداء شد .ب    ها به بیماران نیازمند     های قلب و کبد، قرنیه      بدن این انسان فداکار برای تجدید حیات بیماران رضایت دادند و دو کلیه، دریچه             

 بخشد. وی این چهارمین بار است که در سال جاری اعضای بیمار مرگ مغزی به بیماران دیگری حیات دوبار می

  647/ تعداد نمایش:  133773/ شماره خبر:  14:47 - 1374مهر  27چهارشنبه  
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  درصد سرطانها در سنین سالمندی قابل درمان قطعی می باشند؛ 61امروزه 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر محسن سلمان نژاد متخصص طب سالمندی در همایش تجلیل از باازنشاساتاگاان                     

دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت، به شرط دیدن اولین تغییرات غیر طبیعی در بدن اگر با پزشک معالج خود مشورت ناماائایاد بسایااری از                     

 بیماریها و حتی بیش از نیمی از سرطانها در سنین سالمندی قابل درمان قطعی می باشند.

باه بااال را          74ساله را سالمند میانسال و  77تا  55ساله را سالمند جوان،  54تا  64وی گفت: بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت افراد      

 سالمند سالخورده می گویند.

این متخصص طب سالمندی افزود: ما هر چه پیرتر می شویم بیماریها در کمین ما هستند پس خود مراقبتی یکی از بهترین روشها و کم هزیاناه             

 ترین کارها برای حفظ تندرستی است.

سال دارنداز جمله تغییر رنگ ادرار،    64دکتر سلمان نژاد گفت : به مح  روئیت هر گونه تغییر غیر طبیعی در بدن مخصوصا افرادی که باالی         

 کاهش طوالنی مدت اشتها، یبوست طوالنی مدت، تغییر رنگ یا اندازه خال پوستی ، مشکل بلع باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند

 درصد از سرطانها امروزه قابل درمان قطعی در سنین پیری می باشند. 64وی گفت:در صورت اقدام سریع بسیاری از بیماریها از جمله 

 

  551/ تعداد نمایش:  134251/ شماره خبر:  14:27 - 1374مهر  27چهارشنبه 
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  ؛32ماهه نخست سال  6درصدی موالید در دانشکده علوم پزشکی ساوه در  7افزایش 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، فرخنده کتابچی مسئول امور مامائی معاونت درمان دانشکده علوم پازشاکای سااوه از                          

 ماهه امسال نسبت به سال گذشته در دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد. 6درصدی موالید در  5افزایش 

ماهه نخست سال  6نفر تولد در بیمارستانهای ساوه و زرندیه ثبت شده است که این تعداد نسبت به       2723تعداد    74ماهه سال     6وی گفت: در     

 مورد تولد بیش از سال گذشته تا کنون به ثبت رسیده است. 174درصد افزایش داشته است و تعداد  5گذشته 

شهریور ساوه نسبت به سال گاذشاتاه     15مسئول امور مامایی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: این تعداد زایمان در بیمارستان         

 برابر رشد داشته است.   4درصد افزایش و در بیمارستان آسیابک  23

درصد زایمانها به روش طبیعی انجام شده است و میزان سزارین نسبات باه ساال گاذشاتاه در                64وی گفت: از ابتدای سال تا کنون حدود  

 درصد کاهش داشته است. 14بیمارستانهای ساوه و زرندیه 

کتابچی افزود: زایمان طبیعی رایگان، جذب متخصصین زنان و زایمان، آموزش و توانمندسازی ارائه کنندگان خدمت و استفاده از بای دردی                      

 های مختلف جهت زایمان طبیعی از مهمترین علل افزایش میزان زایمان به روش طبیعی در بیمارستانهای ساوه و زرندیه بوده است.

 

  555/ تعداد نمایش:  134263/ شماره خبر:  13:17 - 1374مهر  27چهارشنبه 
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مدیرکل بهبود تغذیه/ تغذیه و الگوی 

غذایی صحیح یکی از مهمترین 

فاکتورهایی است که جهت دستیابی به 

  زندگی سالم باید مورد توجه قرار داد.

سالم گی به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر زهرا عبداللهی مدیرکل بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در سمینار علمی سبک زند    

 که بمناسبت روز جهانی غذا در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد بر الگوی تغذیه ای سالم جهت دستیابی به زندگی سالم تأکید کرد.

درصد سرطانهاا از     34، 2درصد دیابت نوع  74درصد بیماریهای قلبی عروقی،  74وی با اشاره به نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریها اظهار داشت: حدود        

قیمی با مستطریق رژیم غذایی صحیح قابل پیشگیری هستند.دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه براساس مطالعات انجام شده مصرف چربی و نمک ارتباط             

دداری ها، روغن و نمک خو های معده دارد، افزود: باید در الگوی مصرف غذایی صحیح از مصرف قندها، چربی      های قلبی، عروقی، سرطان و بیماری       بیماری

گارم در روز       66گرم و میزان مصرف قندو شکر  35گرم است که حد استاندارد آن  46شود.وی گفت : میزان مصرف روغن بصورت روزانه در کشور ما            

گرم مصرف شود و همچنین مصرف شیر و لبنیات نیز در کشور ما کمتر از حد معمول مصرف می شود.وی باا               44است که بر اساس استاندارد باید حدود        

میلیون نافار را تشاکایال           45درصد مردم کشورمان که جمعیتی بالغ بر  73بیان اینکه بارزترین علت سکته قلبی ، تغذیه ناسالم و اضافه وزن است، افزود:  

هاناد.وی    د   دهد تغذیه ناسالم دارند که از این میزان نزدیک به هفت هزار نفر در سال به دلیل عدم رعایت الگوی صحیح تغذیه جان خود را از دست می     می

و    ها باید مصرف سبزیجات، میوه، لابانایاات          تصریح کرد: برای کاهش آمار مرگ و میرهای ناشی از اضافه وزن بر اثر مصرف بیش از اندازه نمک و چربی                     

جهت تامین  -گرم میوه و سبزی  444حبوبات همواره در هرم غذایی مورد توجه باشد.به گفته وی در حالیکه یک فرد برای حفظ سالمتی خود باید روزانه                  

درصد مردم کشورمان این  12مصرف کند اما، متاسفانه تنها  -ویتامین و فیبر که نقش قابل توجهی در کاهش قند و فشار خون و نیز بیمارهای های قلبی دارد

ار مجااز  مقدمیزان میوه و سبزی می خوردند که این زنگ خطری برای سالمت افراد بشمار می آید.وی با بیان اینکه مصرف نمک در ایران بیش از دو برابر                            

درصاد     74است، افزود: نمک مهمترین عامل ازدیاد فشار خون است و استفاده از نمکدان در سر سفره یک رفتار غذایی ناصحیح است که متاسفانه حدود              

گرم که توصیه سازمان جهانی بهداشت است منظور کل میزان ناماک و      5مردم کشور ما به آن عادت دارند.وی افزود: این میزان مصرف نمک روزانه یعنی     

سال و افرادی  54سال سن توصیه شده و برای افراد باالی  54سدیمی است که با مصرف مواد غذایی مختلف وارد بدن می شود و این میزان برای افراد زیر  

 گرم در روز توصیه شده است. 3که ریسک بیماریهای قلبی عروقی دارند کمتر از 

درصد میزان نمک دریافتی افراد در هنگام طبخ و سرو غذا در کناار      54وی با ابراز نگرانی از این میزان مصرف نمک در کشور ما افزود: بر اساس مطالعات                  

 32یاش از      ه با سفره و همچنین استفاده از نمکدان است که بهترین کار فرهنگ سازی برداشتن نمکدان از سفره می تواند موثر باشد.وی با بیان اینکه ساالن               

افازود:     شود، که نتیجه کمبود کلسیمدر بدن است.دکتر عبداللاهای         میلیارد ریال برای درمان شکستگیهای قابل انتساب به پوکی استخوان در کشور هزینه می             

تا سه واحد از این گروه  2کلسیم در تنظیم فشار خون نقش موثری دارد که مهمترین منابع آن منابع حیوانی مثل شیر و لبنیات کم چرب است و باید روزانه                     

 76،   71در بین کودکان و زنان باردار نیز اشاره کرد و افزود: براساس مطالعات انجام شده در ساال                   Dدر رژیم غذایی استفاده شود.وی به کمبود ویتامین          

می باشند.به گفته وی کمبود این ویتامین خطر بیماریهای غیر واگیر نظیر   Dدرصد کودکان دچار کمبود ویتامین        61درصد نوجوانان ،    56درصد زنان باردار،    

 آلرژی،آسم، ام اس و غیره را افزایش می دهد و مطالعات نشان داده است که با مکمل یاری می توان این کمبود را جبران کرد.

ست که کند مسئله حذف تولید روغن جامد و نیمه جامد در کشور ا     هایی که وزارت بهداشت و درمان امسال پیگیری می          وی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه       

ب بطور کلی روغن نیمه جامد تولید نخواهد شد.ایشان در ادامه به رهنمودهای غذایی در کشورمان پرداخت و افزود: رعایت تنوع، تعادل و تناس                      75تا سال   

دقیقه در روز، افزایش میزان فیبر دریافتی بر اثر خوردن میوه و سبازیاجاات،     34روی تند به مدت      در مصرف مواد غذایی، حفظ و کنترل وزن مطلوب، پیاده         

 کاهش مصرف چربی و روغن از رهنمودهای غذایی در کشور ماست.

  624/ تعداد نمایش:  134324/ شماره خبر:  12:14 - 1374مهر  34پنج شنبه 
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متخصص پزشکی وزرشی/ بزرگترین مشکل سالمت در قرن حاضر مشکل 

  کم تحرکی است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر فرزین حلبچی متخصص پزشکی ورزشی مدیر گروه پزشکی ورزش و عضو هیات   

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سمینار علمی سبک زندگی سالم که در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد کم تحرکی را بزرگتاریان    

 دانست که کمتر به آن توجه می شود. 21مشکل سالمت قرن 

وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده کاهش فعالیت فیزیکی در مقایسه با مصرف دخانیات، چاقی، دیابت ، مرگ و میر بیشتری را بادناباال        

 داشته است و به این دلیل بحث کم تحرکی بیشتر از موارد دیگر پیشگیری از بیماریها مورد غفلت واقع شده است.

وی گفت : چهارمین علت مرگ در دنیا عدم فعالیت جسمانی بوده است و کاهش فعالیت فیزیکی یک پدیده شوم جهانی است که به کشور ماه                           

 هم سرایت کرده است.

درصد نوجوانان فعالیت فیزیکی کمی دارند که می تواند منجر به ابتال به انواع بیماریاهاای غایار        74وی گفت: در مطالعات انجام شده بیش از  

 واگیر شوند.

دقیقه فعالیت فیزیکی در هفته می توانند به فوائد سالمتی دست یابند و الزم نایاسات     154به گفته این متخصص پزشکی ورزشی افراد با انجام          

 ورزش خیلی شدید داشته باشد.

قدم در روز یعنی کمتر از سه کیلومتر در روز پیاده روی می کنید زندگی بی تحرکی داشته ایاد کاه در          5444وی در ادامه گفت: اگر کمتر از  

 قدم پیاده روی در طول روز می باشد. 14444اینصورت خطر بیماریها شما را تهدید خواهد کرد و ایده آل تحرک حدود 

 

  545/ تعداد نمایش:  134321/ شماره خبر:  14:47 - 1374مهر  34پنج شنبه 
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گزارش تصویری بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از بخش 

  اطفال و نوزادان بیمارستان شهید مدرس ساوه؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک رئیس دانشکده علوم پزشکی سااوه باهاماراه               

 مسئولین دانشکده و معاونت بهداشتی از بخش اطفال و نوزادان بیمارستان شهید مدرس ساوه بازدید کردند.

 

 

 

  

  751/ تعداد نمایش:  134323/ شماره خبر:  14:35 - 1374مهر  34پنج شنبه  
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  به مناسبت روز جهانی غذا جلسات آموزشی در مدارس ساوه برگزار شد؛ 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، بمناسبت روز جهانی غذا معاونت غذا و داروی با همکاری معاونت بهداشتی جالاساات      

 آموزشی در مدارس ساوه با رویکرد آشنایی دانش آموزان با ایمنی مواد غذایی برگزار کردند.

محمود فضائلی مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت دارو و درمان دانشکده در اینخصوص گفت: بمنظور آشنایی دانش آموزان با ایمنای                     

مواد غذایی، آشنایی با نشانگرهای رنگی تغذیه ای ، آشنایی با برچسب اصالت و سالمت مواد غذایی و غیره و همچنین در راساتاای تارویاج                             

 تغذیه سالم و بهداشتی بمناسبت روز جهانی غذا جلسات آموزشی ویژه دانش آموزان مقاطع راهنمایی در شهر ساوه برگزار شد.

 وی گفت در این جلسات آموزشی تعدادی بسته های صبحانه سالم و کامل به طور نمادین در بین دانش آموزان توزیع گردید.

 

 

 

  577/ تعداد نمایش:  134375/ شماره خبر:  12:14 - 1374آبان  3یکشنبه 
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  رشته تحصیلی دانشجوی بومی می پذیرد؛ 6دانشکده علوم پزشکی ساوه در 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،دکتر حمیدرضا برادران معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پازشاکای           

 خبر داد. رشته علوم پزشکی در دانشکده علوم پزشکی ساوه 6ساوه از پذیرش دانشجوی بومی در 

 وی با بیان این مطلب اظهار کرد: دانشکده علوم پزشکی ساوه به منظور تربیت و تامین نیروی مورد نیاز به ویژه در مناطق ماحاروم اقادام باه                                

 پذیرش دانشجوی بومی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کرده است.

شوند، افزود: در این پذیرش، متقاضیان باایاد دارای       وی با اشاره به این موضوع که دانشجویان بومی از شهرستانهای ساوه و زرندیه گزینش می               

 دانشگاهی باشند. ساله نظام جدید و دوره پیش3دیپلم متوسطه 

توانند با ماراجاعاه باه پاایاگااه             است و متقاضیان می 1374ماه  آبان 5پنجشنبه  لغایت روز  1374ماه  آبان 4دوشنبه  زمان شروع ثبت نام از روز  

 های تحصیلی مذکور اقدام نمایند. برای ثبت نام اینترنتی در رشتهwww.sanjesh.orgرسانی سازمان سنجش به نشانی  اطالع

 

 

 

 

 

 

  566/ تعداد نمایش:  134514/ شماره خبر:  12:56 - 1374آبان  5سه شنبه 
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 دکتر غالمرضا نوروزی بعنوان رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور انتخاب شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،دکتر غالمرضا نوروزی در دور دوم انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی که صبح اماروز              

رای ماخوذه باه عاناوان      44رای از مجموع    27در محل آکادمی المپیک به ریاست معاون آموزشی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، با کسب               

 رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب شد. 

 11رأی بیشتر از رقیب خود دکتر ابراهیم خاادم کاه             17دکتر غالمرضا نوروزی که از پزشکان دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد با کسب               

 رأی کسب نموده بود در صدر شرکت کنندگان در این دوره از انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی قرار گرفت.

گفتنی است دکتر غالمرضا نوروزی از پزشکان با تجربه دانشکده علوم پزشکی ساوه پیش از این ، ریاست کمیته پزشکی فدراسیون والایاباال،                          

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی، رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی، ریاست هیات پزشکی ورزشی استان مرکزی را سکانداری کرده                   

 است .

 سال بعنوان رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور انتخاب شد. 4دکتر غالمرضا نوروزی بمدت 

 

 774/ تعداد نمایش:  134647/ شماره خبر:  22:43 - 1374آبان  6چهارشنبه 
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پیام تبریک رئیس دانشکده 

علوم پزشکی ساوه بمناسبت 

انتصاب رئیس فدراسیون 

  پزشکی ورزشی کشور؛

دکتر غالمارضاا    به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در پیامی، انتصاب              

را به ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی کشور ، تبریک گفت. متن این پیام بدین شارح مای                      نوروزی از پزشکان دانشکده علوم پزشکی ساوه      

 باشد:

 جناب آقای دکتر غالمرضا نوروزی

 سالم علیکم

، بادون              نوید مسرت بخش انتصاب حضرت عاااالی را به ساامت ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی کشور ، تبریک و تهنیت عرض ناماوده                     

شک تجارب و درایت ارزشامند جناب عالی در جایگاه های مختالف مدیریت اجتماعی ، ورزشی نویااد بخاااش حارکاتای ناو و تاالش                     

 مضاعف در خدمت به ورزش و سالمت کشور خواهد بود.

گیری از رهنمودهای ماقاام ماعاظّام             ازدرگاه ایزدمنان عزت و سربلندی همه خدمتگزاران به اسالم ونظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بابهره              

رهبری )مدظله( و تدابیر دولت محترم را مسالت می نمایم وبرای جناب عالی توفیق هر چه بیشتر در جهت خدمت باه ماردم کشاورماان را                  

 آرزومندم.

 پ  رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه -دکتر کوهپایه زاده 

  555/ تعداد نمایش:  134614/ شماره خبر:  14:25 - 1374آبان  5شنبه نج 
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 سمینار  کودک سالم، خانواده سالم در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه : سمینار " کودک سالم، خانواده سالم " با همکاری و مشارکت واحد سالمات روانای ،         

اجتماعی و اعتیاد و گروه سالمت جمعیت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه و همچنین اداره آموزش و پرورش                      

ساوه با محوریت شناسایی و تشخیص کودک آزاری و مهارتهای برقراری ارتباط با کودک با حضور مسئولین شهرستانی ، مسئولیان دانشاکاده،                        

مسئولین و مدیران آموزش و پرورش شهر ساوه، متخصصین اطفال ، مسئولین بخش کودکان ، نوزادن ، مددکار اجتماعی و مربای ماهادکاودک                           

بیمارستانها، مشاورین مدارس ، مسئولین و مربیان مهدهای کودک و مراقبین سالمت در مراکز بهداشتی درمانی و کارشناسان ستاادی دانشاکاده                     

 علوم پزشکی ساوه در سالن همایش سلمان ساوجی برگزار شد.

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در این سمینار عنوان کرد : هر کودک فردی است که در آینده بااعاث باه وجاود آمادن             

پیمان جهانی کودک،"هر کودک حق دارد از سطحی از زندگی برخوردار شود   25تغییرات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. وی گفت: طبق ماده             

که رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی او را تا مین کند". وی افزود : بر این اساس مهم نیست که آن کودک در کجا زندگی خواهد کرد و یاا           

 چه نقشی در آینده ی آن مملکت خواهد داشت بلکه مهم این است که در هر روز از زندگی خود از سالمت بهره مند باشد.

 باا  دکتر غفاززاده مدیر گروه سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه شهید بهشتی در این سمینار در خصوص مهارتهای برقرای ارتباط والدین          

 کودک گفت: از اصولی که در تربیت فرزندان باید مورد توجه قرار داده شود ایجاد محیط امن برای یادگیری ، وجود انضباط قاطعانه و داشاتان                            

 انتظارات واقع بینانه از کودک و ... می باشد.وی گفت: متاسفانه والدین زمانی که میخواهند رفتار های کودک خود را توصیف نماایاناد رفاتاار                                

نامطلوب کودک بیشتر خودنمایی می کند تا رفتار مطلوب و در واقع والدین به رفتارهای مطلوب کودک خود بی توجهی می کنند که این یاکای                     

 از معضالتی است که می بایست به آن توجه شود.

عبداله سالمی معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و رئیس اداره آموزش و پرورش ساوه در این سمینار ضمن تشریح عامالاکارد              

آموزش و پرورش، در راستای بهداشت و سالمت جسمی و روانی دانش آموزان گفت : کودک توانمند حاصل خانواده بابصیرت است که منجار                       

به ایجاد جامعه با فضیلت می شود. وی افزود : در تربیت کودک سالم ، خانواده و مدرسه هر دو موثر هستند. لذا آموزش و پرورش باه عاناوان       

نهادی که هم در آموزش کودکان و هم در فرهنگ سازی میان والدین از طریق مدرسان آموزش خانواده سهیم است، در تربیت کودک ساالام و                      

ایجاد جامعه ای توسعه یافته نقش بسزایی دارد. وی با اشاره به افزایش آمار آسیب های اجتماعی و اختالالت روانی و رفتااری نااشای از آن                                

گفت : عدم یادگیری مهارت های زندگی در میان کودکان سبب عدم استقالل فکری در دوره جوانی و عدم ثبات شخصیت در دوره بزرگساالای               

 می شود که در نتیجه منجر به بروز پدیده هایی چون فقر فرهنگی ، اعتیاد ، طالق و ... در جامعه میشود.
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  رشد و شکوفایی کودکان در سایه محیطی امن و آرام؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر رازجویان فوق تخصص اختالالت روانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه                   

علوم پزشکی شهید بهشتی ، در سمینار علمی " کودک سالم، خانواده سالم" که در دانشکده علوم پزشکی ساوه بارگازار شاد در خصاوص                       

شناسایی، تشخیص و درمان کودک آزاری گفت: کودک آزاری از جمله آسیب های اجتماعی است که به دلیل گستردگی عوامل ایجاد کناناده و                 

تاثیرات عمیقی که این عوامل بر رشد و شخصیت کودک، خانواده و اجتماع می گذارد امروزه به عنوان یکی از اولویات هاای ماهام مساائال                

 اجتماعی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.

وی گفت: در واقع کودک آزاری به هر نوع بدرفتاری و غفلت از کودکان اطالق می شود که منجر به ضربه عمدی به آنان شده ولی از نظر عقلی                

 نتوان توضیحی برای آن ارائه داد.

وی افزود: کودکانی که مورد بدرفتاری جسمی قرار گرفته اند ممکن است دچار مشکالت متعددی از قبیل مشکالت طبی، جسمی، اخاتاالالت                         

روانی، مشکالت مربوط به اعتماد به نفس، مشکالت تکاملی، تحصیلی و رفتاری شامل رفتارهای عدم تطابق اجتماعی و مشکالت مارباوط باه                         

 عواطف و تبادالت شوند .

دکتر رازجویان اظهار داشت: سوءرفتار عاطفی با کودکان شامل بد رفتاری و غفلت از کودکان است که اثرات بسیار منفی بر روی عزت نفاس و        

 تصویر ذهنی کودک دارد و موجب نتایج بسیار مخربی در سراسر زندگی فرد می شود.

وی تصریح کرد: کودکان بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند و باید در شرایط بحرانی در شمار نخستایان کساانای            

 باشند که از حمایت و امداد برخوردار گردند.

 

  514/ تعداد نمایش:  135573/ شماره خبر:  17:52 - 1374آبان  24یکشنبه 
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جلسه کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکی با حضور دبیر کمیته 

  ملی اخالق در پژوهش در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش زیست پزشکای ضامان                        

حضور در جلسه کمیته اخالق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی ساوه، فعالیت پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی ساوه را با توجه به نوپا بودن             

 آن بسیار خوب توصیف کرد.

 وی عنوان کرد: هدف از تشکیل این جلسات این است که حساسیت های الزم را در خصوص اخالق در پژوهش را زیاد نمائیم.

وی گفت: با توجه به اینکه تعداددانشجویان و تعداد اعضای هیئت علمی و سابقه دانشکده علوم پزشکی ساوه نسبت به دانشگااهاهاای بازرگ                       

 کمتر است اما امیدواریم که با انجام کارهای کیفی مسیری ایجاد شود تا دانشگاههای کوچک به یک نهاد علمی بزرگ تبدیل شوند.

وی افزود: در حال حاضر رویکرد وزارت بهداشت، از فاز توسعه کمی به سمت توسعه کیفی تر شدن تحقیقات تغییر پیدا کرده است و بر ایان                             

 بر اساس شاخصهای کیفی سنجیده خواهند شد. 74اساس رتبه بندی دانشگاههاو دانشکده های علوم پزشکی در سال 

 گفتنی است، در ادامه این جلسه چند طرح پژوهشی بررسی و دکتر شمسی گوشکی به سواالت اعضاءکمیته اخالق پاسخ گفتند.

 

  575/ تعداد نمایش:  135577/ شماره خبر:  11:45 - 1374آبان  27پنج شنبه 
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  همایش بزرگ بیماران دیابتی در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

ه پیشگـیـری   گروبه گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، بمناسبت روز جهانی دیابت، همایش علمی دیابت با حضور بیماران دیابتی شهر ساوه توسط       

هـای     رئیس اداره غدد و متابولیسم مرکز مدیریت بـیـمـاری     از بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.       

دکتر علـیـرضـا    در این همایش گفت: توسعه شهرنشینی یکی از مهمترین علت های افزایش بیماری دیابت است.      غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      

سال اخیر تغییرات جوامع بشری باعث شده است تا دیابت و مرگ و میر زیـاد     41اظهار کرد: در طول     مهدوی مدیر برنامه کشوری دیابت در همایش بیماران دیابتی        

ن مواجه می شـود    ترین دلیل آن افزایش بی رویه زندگی شهرنشینی و ماشینی است.وی ادامه داد: دیابت یکی از جدی ترین تهدیداتی است که انسان با آ شود و مهم 

یت کرد.وی با بـیـان      توان این بیماری را مدیر های کارشناسان امر می زند. در صورت خودمراقبتی و انجام توصیه  و تمام اعضای بدن را درگیر کرده و بدان ضربه می    

میلیون نفر فراتر رود.وی در ادامه   911شود طی دو دهه آینده این میزان از مرز  میلیون نفر در دنیا مبتال به دیابت هستند، اظهار کرد: پیش بینی می  411اینکه هم اکنون  

دهند.وی   سال که اضافه وزن دارند و در معرض چاقی هستند، بیشترین مبتالیان به دیابت را تشکیل می 91با اشاره به جامعه هدف بیماران دیابتی افزود: افرادی باالی            

یت مربیان، بهبود شـیـوه     تربدر ادامه با اشاره به برنامه کشوری وزارت بهداشت برای پیشگیری از ازدیاد مبتالیان به دیابت اظهار کرد: اجرای برنامه های آموزشی و                

هزار بیمار دیابتی روستایی و شهرهای  441همه بهورزان کشور،  2989زندگی مبتالیان به دیابت و اطالع رسانی به آنها از جمله این برنامه هاست.به گفته وی از سال        

نیز در شهرهای باالی یک میلیون نفر این کار انجام داده و این افراد را تحت حمایت قرار        2988گری شناسایی کرده اند و در سال          هزار نفر را در طرح غربال       11زیر  

هزار بیمار دیابتی در شهرهای سراسر کشور شناسایی شده و تحت مراقبت هستند و بنا داریم در برنامه کشـوری هـزیـنـه                     119داده اند.وی اضافه کرد: هم اکنون         

نیز از صدور کارت خطر برای بیماران دیابتی خـبـر             دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه       اقتصادی دیابت و مرگ زودرس و ناتوانی را کاهش دهیم.          

تـه کـارت خـطـر         گرفداد.وی افزود: بیماران دیابتی که در طرح غربالگری شناسایی شده اند پس از تکمیل پرسشنامه طبق اطالعاتی که در اختیار پرسشگران قرار            

ای مقابله بـا ایـن       بر دریافت کرده و تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.وی بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه تحت نظارت دقیق با ایجاد پرونده های الکترونیک انجام و            

نیز در این همایش گفت: ورزش     دکتر علی مظاهری متخصص طب ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانبیماری برنامه های مدونی در نظر داریم.       

به طور مـعـجـزه       را عامل مهمی در پیشگیری از بیماری هایی نظیر دیابت است.وی افزود: فعالیت فیزیکی یک اثر جادویی در کنترل دیابت دارد و می تواند دیابت             

دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشد تا بیماری وی    251آسایی کنترل و مدیریت کند.وی با اشاره به میزان فعالیت ورزشی و تحرک اظهار کرد: یک دیابتی باید هفته ای      

دقیقه ورزش کنند می تواند این میزان را تقسیم کرده و در      251کنترل شود.وی افزود: افرادی که مشکل پادرد و زانو درد دارند و نمی توانند بطور مستمر هفته ای           

 زمان های مختالف ورزش کنند.

دکتر فـاطـمـه سـادات امـیـری           دقیقه در هفته فعالیت ورزشی و فیزیکی داشته باشند تا بتوان بیماری دیابتی را کنترل کرد.  911سال باید  28به گفته وی افراد زیر  

نیز گفت: کنترل دیابت با صرف سه وعده غذای کامل به همراه میان وعده امکان پـذیـر اسـت.وی           متخصص تغذیه وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران        

ای کنترل دیابـت  بر  افزود: یک بشقاب غذای سالم شامل سبزیجات، برنج و نان به مقدار الزم و میوه و لبنیات است.وی خواستار اصالح رژیم غذایی و انجام ورزش                          

دکتر شریعتمداری متخصص داخلی به اهداف درمان دیابت، دکتر شهال میرگلوبیات متخصـص زنـان و                  به عنوان یکی از بیماری های خطرناک شد.در این همایش            

اشاره و به ایراد سـخـن    زایمان به دیابت بارداری، دکتر منتهایی متخصص چشم پزشکی به عوارض چشمی دیابت و دکتر ذبیحی متخصص داخلی به عوارض دیابت   

 پرداختند و در ادامه این مراسم پرسش و پاسخ انجام شد.
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  شروع فعالیت پزشکان متخصص جدید الورود در دانشکده علوم پزشکی ساوه ؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، مراسم معارفه و استقبال از پزشکان متخصص جدید الورود به دانشکده علوم پازشاکای                      

ساوه با حضور رئیس و مسئولین دانشکده برگزار گردید.دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تبریک و خوشامد گویی باه       

پزشکان جدید که در دانشکده علوم پزشکی ساوه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد با اشاره به طرح تحول سالمت گفت: با اجرای طرح تحاول                          

نظام سالمت در کشور بسیاری از مشکالت حوزه بهداشت و درمان برطرف شده است و خدمات آن طی گذشت یکسال و نیم در کشور تحولی                    

بزرگ در بخش سالمت ایجاد کرده است.وی افزود: ما و همه مسئولین دانشکده تمام تالشمان را می کنیم تا بتوانیم بصورت یک تیم باهاتاریان                

عملکرد را در این حوزه به مردم عزیزمان ارائه نمائیم.در ادامه دکتر عباسی معاونت دارو و درمان دانشکده ضمن عرض خاوش آماد گاویای                          

وضعیت خدمات درمانی شهرستان را تشریح و به طور جامع سیاست ها و موقعیت دانشکده را برای حاضرین بیان نمودند.گفتنی است ، تاعاداد                 

پزشک متخصص در رشته های مختلف از جمله زنان زایمان، بیهوشی، چشم، جراحی عمومی، داخلی و... به پزشکان دانشکده علوم پزشکی               21

 ساوه اضافه شدند که بر حسب نیاز در بیمارستانهای دولتی ساوه و زرندیه شروع بکار خواهند کرد.

 

 

 

 

 

  614/ تعداد نمایش:  136456/ شماره خبر:  24:52 - 1374آذر  3سه شنبه  
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  برگزاری جلسات با مدیران مدارس جهت ارتقاء سالمت دانش آموزان؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،در راستای ارتقاء سالمت دانش آموزان و راهکارهای اجرایی تفاهم نامه فی مابین وزارت          

رقایاه   .بهداشت و وزارت آموزش و پرورش،این جلسات با حضور معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه و مدیران مدارس برگزار شاد     

خرم مدیر گروه سالمت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفات:در راساتاای ارتاقااء                   

جلسه به تفکیک مراکز بهداشتی درمانی با مدیران مدارس تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و پایگااهاهاای      13سالمت دانش آموزان ، تعداد      

وی افزود: در این جلسات در خصوص راهکارهای اجرایی مفاد تفاهم نامه فی ماابایان وزارت                     .بهداشتی شهری شهرستان ساوه برگزار گردید     

بهداشت و وزارت آموزش و پرورش،رویکردهای وزارت بهداشت در خصوص سیاست های جدید جمعیتی،برنامه ریزی جاهات بارگازاری                       

وی در ادامه گفت: در نهایات   .جلسات آموزشی و راهکارهای بهبود خدمات سالمتی در مدارس مروج سالمت بحث و تبادل نظر صورت گرفت 

 مقررگردید که اولویتهای بهداشتی مورد نیاز جهت آموزش به گرو ههای هدف دانش آموز،اولیاء دانش آموز و اولیاء مدرسه توسط اولیا مدرساه                      

تعیین شده و جهت برنامه ریزی برای اجرا به مسئول مرکزبهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی مربوطه اعالم گردد و همچنین دانش آماوزان                         

 .دارای مشکل بلوغ جهت ارجاع به پزشک و دریافت خدمات رایگان شناسایی گردند

  533/ تعداد نمایش:  136535/ شماره خبر:  23:55 - 1374آذر  13جمعه 
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بازدید سرزده رئیس و اعضائ هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه 

  نیمه شب گذشته از بیمارستان شهید مدرس؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر کوهپایه زاده بهمراه اعضاء هیئت رئیسه دانشکده به طور سرزده در نایاماه شاب                         

 گذشته از بخشهای مختلف بیمارستان شهید مدرس بازدید کرد.

ه سید مصطفی مرتضوی مدیر بیمارستان شهید مدرس با اشاره به این بازدید گفت: دکتر کوهپایه زاده نیمه شب گذشته به همراه مسئولین دانشکد           

 از بیمارستان شهید مدرس بازدید کردند.

 وی هدف از بازدید را نحوه ارائه خدمات به بیماران عنوان کرد و مشکالت پرسنلی را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: دکتر کوهپایه زاده در بخش دیگری از این بازدید در دیدار با متخصصین مقیم در بیمارستان ضمن تقدیر از زحاماات آناان ارائاه                 

 خدمات سریع و با کیفیت به بیماران را مورد تأکید قرار داد.

ت وی تصریح کرد: در پایان این بازدید رئیس دانشکده حضور فعال پزشکان مقیم و تالش بی وقفه و ارزشمند تیم پرستاری بیمارستان را از نکا                      

 اعالم کرد.مثبت این بازدیاد    

 

 

 

 

 

  555/ تعداد نمایش:  136554/ شماره خبر:  12:35 - 1374آذر  15سه شنبه 
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تا کنون هیچ موردی از ابتال به آنفوالآنزا در شهرستانهای ساوه و زرندیه 

  گزارش نشده است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه بدنبال شیوع این بایامااری در                       

 برخی مناطق کشور اظهار کرد، تا کنون هیچگونه موردی از ابتال به بیماری آنفلوآنزا در شهرستانهای ساوه و زرندیه گزارش نشده است.

سال ، مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی مزمن ، خانم های بااردار   5سال ، کودکان زیر  65وی در خصوص افراد پرخطر گفت:افراد باالتر از  

د ستنا ، مبتالیان به سرطان که تحت درمان هستند، مبتالیان به بیماری دیابت و نارسایی کلیه و کسانی که به هر دلیلی دچار نقص سیستم ایمنی ه        

جار  از جمله افراد در معرض خطر هستند که بیماری آنفوالنزا در این افراد عارضه شدیدتری دارد و اگر بیماری به موقع تحت درمان نگیرد ، منا               

 به مرگ می شود.

وی افزود: با توجه به سرد شدن هوا، احتمال ابتال به این بیماری ممکن است افزایش پیدا کند و مردم عزیز باید نکات پیشگایاری را رعاایات                  

 نمایند.

دکتر نظری گفت: رعایت شستشوی دستها، استفاده از دستمال در هنگام عطسه یا سرفه، عدم بوسیدن و در آغوش گرفتن در هنگام احوالپرسای،                   

 و مراجعه به پزشک در صورت بروز اولین نشانه های بیماری از ابتال به بیماری جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت: در این زمینه اقدامات مهمی در سطح این دو شهرستان بعمل آمده و همکاران ما در واحد پیشگیری از بیماریها در معاونت بهداشاتای                   

 آماده پاسخگویی به سواالت مردم می باشند. 

 

  511/ تعداد نمایش:  136557/ شماره خبر:  14:43 - 1374آذر  15سه شنبه 
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  ارمغان دیگری از طرح تحول نظام سالمت در شهرستان زرندیه؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر محمد رضا روحانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان زرنادیاه از اناجاام اولایان                               

 آندوسکوپی تشخیصی در بیمارستان شهدای آسیابک خبر داد.

وی افزود: یکی دیگر از برکات طرح تحول نظامت سالمت در این شهرستان راه اندازی آندوسکوپی تشخیصی می باشد که پیش از این بیمااران              

ران یمابرای انجام این خدمت یا باید بود به تهران و یا به ساوه مراجعه نمایند که با راه اندازی این خدمت در شهرستان زرندیه، مشکل عزیمت ب                          

 به شهرهای همجوار مرتفع گردید.

 وی گفت: تجهیزات آندوسکوپی تهیه شده در این بیمارستان از به روز ترین و بهترین کیفیت برخوردار می باشد .

 رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه گفت: در آینده نزدیک خدمت آندوسکوپی درمانی نیز به این خدمت اضافه خواهد شد.

 

  555/ تعداد نمایش:  136736/ شماره خبر:  17:24 - 1374آذر  22یکشنبه 
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  مراسم روز دانشجو و روز پژوهش در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، این مراسم با حضور رییس و مسئولین دانشکده علوم پزشکی سااوه، ناماایاناده ناهااد                   

نمایندگی مقام معظم رهبری ، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم                     

 پزشکی ساوه برگزار شد.

در این مراسم دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه به سؤاالت دانشجویان در خصوص مشکالت و مطالبات آنان پاسخ دادند و            

 جهت حل این مشکالت دستور پیگیری الزم را صادر کردند.

دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکای،      

 در آستانه روز پژوهش، حمایت مالی از تکمیل کتابخانه بیمارستان شهید مدرس را به مسئولین و دانشجویان مژده داد.

گفتنی است در پایان این مراسم از دانشجویان برتر دانشکده ، فعاالن فرهنگی و شرکت کنندگان در هفتمین جشنواره فرهنگی دانشاگااه هاای                        

 با اهدای لوح وجوایزی تقدیر به عمل آمد.  علوم پزشکی کشور، فعاالن فعالیتهای دانشجویی فرهنگی و برندگان مسابقات کتابخوانی خوابگاه

 

  644/ تعداد نمایش:  135172/ شماره خبر:  44:22 - 1374آذر  25جمعه 
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  نشست صمیمانه رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با مسئولین اوقاف در هفته وقف؛

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،دکتر کوهپایه زاده بهمراه مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه با مسئولین سازمان اوقااف                    

 و امور خیریه ساوه در هفته وقف دیدار کردند.

 دکتر کوهپایه زاده در این نشست ضمن تبریک هفته وقف، در خصوص تفاهم نامه وزارت بهداشت با سازمان امور خیریه صحبت کرد.

وی گفت: باید در امر توسعه سنت حسنه وقف در حوزه سالمت فرهنگ سازی شود تا مردم از نیات خیر واقفین در حوزه سالمت بهاره ماناد                    

 گردند.

 در این نشست حجت االسالم طباطبایی ، بر همکاری همه جانبه سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش سالمت قول مساعدت داد.

 

  637/ تعداد نمایش:  135173/ شماره خبر:  44:46 - 1374آذر  25جمعه 
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  کارگاه مدیریت بحران در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، کارگاه آموزشی مدیریت بحران با همت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاای پازشاکای                       

دانشکده علوم پزشکی ساوه با حضور رئیس و مسئولین و مدیران دانشکده علوم پزشکی ساوه در سالن مجمع خیرین سالمات شاعاباه سااوه             

 برگزار گردید.

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، با اشاره به اهمیت این کارگاه گفت: حوادث طبیعی به هر دلیلی که رخ دهد مای تاواناد                               

تهدیدی برای حیات انسانی باشد لذا کسب آموزشهای الزم جهت آمادگی در برخورد با این بحرانها و تدارک تجهیزات الزم برای حفظ سالمت                       

 مردم ضروری است.

 وی افزود: باید در همه بخشهای دانشکده برنامه ریزی جامعی در جهت برخورد صحیح با حوادث و بحرانهای منطقه صورت گیرد.

، نحوه مصاحاباه در باحاران،         EOCگفتنی است دراین کارگاه مسائلی همچون آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه ، مدیریت سالمت در بحران،  

 توسط دکتر عزیزی، مهندس فالحتی، صیدی و طمرازی آموزش داده شد.

 

  644/ تعداد نمایش:  135174/ شماره خبر:  41:15 - 1374آذر  25جمعه 
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اولین گردهمایی دانشکده علوم پزشکی ساوه با مدیران کارخانجات ،در 

  خصوص ضرورت ایجاد شرکتهای دانش بنیان سالمت؛

در وه   به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، اولین گردهمایی مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه با مدیران کارخانجات شهر صنعتای کاا     

خصوص ضرورت ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد شرکتهای دانش بنیان با حضور دکتر حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری و ساالمات وزارت                             

دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به اهمیت این گردهمایی گفت: بیشتر پیشرفتهای امروزه در جهان             .بهداشت در ساوه برگزار شد    

وی افزود: در کشو شرکتهای دانش بنایاان زیاادی در         .بر گرفته شده از ارتباط صنعت با علم بوده است و این ارتباط در حوزه سالمت اهمیت بیشتری دارد           

 وزهحوزه سالمت تأسیس شده است که ما هم در دانشکده علوم پزشکی ساوه تالش می کنیم تا در کنار شما بتوانیم ارتباط درستی را بین صاناعات و حا           

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در ادامه .سالمت برقرار نمائیم تا بتوانیم افزایش بهره وری اقتصادی و افزایش سطح سالمت را بیش از پیش بهوراه بیاوریم 

انشاکاده   ی د  گفت: شهر صنعتی کاوه که بزرگترین شهر صنعتی کشور می باشد از پتانسیل باالیی در صنایع مختلف برخوردار است ، و این امتیاز مثبتی بارا                         

دکتر کوهپایه زاده در بخش دیگری از   .علوم پزشکی ساوه است تا ارتباط تنگا تنگ و هر چه بیشتر برای توسعه فناوری در حوزه سالمت با آنان برقرار نماید  

انیم ساالمات     بتوصحبتهای خود با اشاره به راه اندازی پرونده الکترونیک سالمت کارگران افزود: تمام تالشمان این است که با حمایت شما مدیران صنایع ،     

وی تصریح کرد: توسعه صنایع ما در گرو سالمات روانای      . هزار نفر می باشند با اجرای این برنامه بهتر رصد کنیم 64خانواده کارگری را که تعدادی بالغ بر  

دکتر وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری و سالمت وزارت بهداشت در این گردهمایی گافات:                 .اجتماعی کارگرانی است که در آن مجموعه فعالیت می کنند         

ترین هدف برگزاری این گردهمایی توسعه فرهاناگ تااسایاس         وی گفت: مهم .بحث شرکتهای دانش بنیان از مباحث کالنی است که در دنیا مطرح می باشد     

وی گفت: در بحث دانش بنیان دنبال این هستیم که ببینیم از دانش چگونه می توانیم باه نافاع       . های دانش بنیان در دانشکده علوم پزشکی ساوه است  شرکت

در .به گفته وی : برای این منظور باید پژوهش کرد که پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به توسعه همه جانبه کشاور اسات                    .اقتصاد استفاده بکنیم  

 .گرفت رارادامه این گردهمایی ، طرح یکی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه که ثبت اختراع کرده بود مورد حمایت یکی از شرکتها جهت تولید ق
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  مراسم جشن داوطلبین سالمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، با گذشت تأخیر چند روزه به دلیل ایام ماه صفر، مراسم جشن روز جهانی داوطلب صباح      

ه زادامروز در شهرهای ساوه و زرندیه با حضور مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه و مسئولین ادارات و سازمانها برگزار گردید. دکتر کوهپایه               

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای مراسم با تبریک این روز به داوطلبین سالمت گفت:از نیت ارزشمند شما که بدون چشمداشت در                     

بحث سالمت فعالیت می کنید تقدیر می گردد.وی افزود: باید در تمامی سال با کمک مربیان و کارشناسان و دلسوزی و تعهد شما داوطالابایان              

سالمت گرامی تالش کنیم تا به مردم سبک زندگی سالم را آموزش دهیم.فاطمه قسمتی مسئول مشارکتهای مردمی معاونت بهداشتی دانشاکاده                        

علوم پزشکی ساوه گفت: هدف از برنامه داوطلب سالمت ، جلب مشارکت مردم جهت ارتقاء سطح سالمت وافزایش سواد سالمت جامعه مای                

ه ا با   باشد.وی افزود: داوطلبین سالمت در مراکز بهداشتی درمانی توسط مربیان و کارشناسان آموزشهای بهداشتی را فرا می گیرند و این پیامها ر    

خانوارهای تحت پوشش خود انتقال می دهند.مسئول مشارکتهای مردمی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: در حال حااضار                        

نافار      35داوطب اتباع بیگانه داریم که در میهمانشهر شهید ناصری فعالیت می کاناناد،             54نفر در زرندیه،      57داوطلب سالمت در ساوه،       244

نفر خیر پشتیبان داوطلب داریم که بدون چشمداشت در فعالیتهای بهداشتی با معاونت بهداشتی مشارکت می کنناد.وی                     64داوطلب تخصصی و    

خانوار را تحت پوشش قرار می دهد که با جمعیتی که شهر ساوه دارد برنامه هایی پیش بینی شده است تاا نسابات باه                   44افزود: هر داوطلب     

 افزایش و جلب مشارکتهای مردمی اقدام شود.
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سمینار ترویج زایمان طبیعی و آمادگی برای زایمان در دانشکده علوم پزشکی 

  ساوه برگزار گردید.

آنان به همت گـروه  ان به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه؛ اولین سمینار ترویج زایمان طبیعی و آمادگی برای زایمان با حضور زنان باردار و همسر    

وهپایه زاده   ر کسالمت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در سالن اجتماعات جمعیت هالل احمر این شهر برگزار گردید.دکت             

اجرا می باشد و  حالرئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای این سمینار گفت: یکی از دغدغه های بسیار مهم برنام تحول نظام سالمت که در دولت یازدهم در                 

شـتـی و درمـانـی         هـدا دانشگاهها باید به نوبه خود به آن بپردازند ترویج فرهنگ زایمان طبیعی در کشور می باشد.وی گفت: با توجه به تالشهای همکاران محترم ب  

کتر شهال میـرگـلـو    د.د دانشکده توانسته ایم در این مدت درصدی از زایمانهایهای سزارین را کاهش دهیم و این هدف را تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهیم دا                       

سال و آمـار   5ر بیات جراح و متخصص زنان و زایمان دراین سمینار گفت: یکی از شاخصهای رشد و توسعه هر کشوری آمار میزان مرگ و میر مادران و کودکان زی    

ر بیشتر به سـمـت   ردازایمانهای طبیعی است.وی افزود: متاسفانه طی سالها در کشور ما به علت ترویج فرهنگ غلط و یا نغییر سبک زندگی با عث شد که خانمهای با        

عی تالش و فرهنـگ  طبیزایمان سزارین بروند .وی گفت: در کشورهای پیشرفته که هم امکانات و هم میزان سرانه سالمت شان باالتر از ماست برای ترویج زایمانهای           

درصداست .وی ادامه داد: باید آموزشهای در اینخصوص را از دوران مدارس شروع کـنـیـم و         25سازی زیادی می کنند و آمار آنان در زایمانهای سزارین کمتر از  

بشر در امـری  ست متناسب با سنشان به شکلی آموزش دهیم تا آنان عوارض سزرین و مزیتهای زایمان طبیعی را فرا بگیرند.وی گفت: سزارین یک دخالتی است که د            

ادش ضـرری را      نوزکه باید به صورت طبیعی اتفاق بیفتد ، صورت می گیرد و باید فقط در زمانهای خاصی که شرایط بیمار اقتضا می کند و برای سالمت ایشان و           

دار در یـک    بارایجاد می کند صورت گیرد.این متخصص زنان و زایمان درادامه گفت: میزان خون از دست رفته در یک عمل سزارین دو برابر خونی است که خانم                       

ی گفت: مادری که  . و زایمان طبیعی از دست می دهد.دکتر میرگلو بیات افزود: عفونتی که مادر در عمل سزارین دچار آن می شود خیلی بیشتر از زایمان طبیعی است             

شـود  اد   سزارین انجام داده است ممکن است دچار عوارض متعددی در آینده شود مثال ممکن است دچار چسبندگی جفت شود، یا ممکن است جفت سر راهی ایج               

 که با خطر باالی مرگ مادر همراه است و زایمان زودرس ممکن است باعث بروز عوارض برای نوزاد و مادر شود.

وری مـتـخـصـص     را وی عنوان کرد : همه ما وظیفه داریم تا با آموزشهای الزم به مادران باردار و فرهنگ سازی در خصوص زایمان طبیعی تالش کنیم.دکتر محمود    

اری پوست با پوست مـادر  رقراطفال و عضو کمیته کشوری تغذیه با شیرمادر در این سمینار با اشاره به فوائد زایمان طبیعی برای نوزاد گفت: بعد از زایمان طبیعی ، ب          

الت تنـفـسـی در      مشکو نواد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعات اول بعد از تولد سبب بهبودی سریع مادر می شود.وی با اشاره به مضرات سزارین افزود: بروز                      

عضو کمیـتـه کشـوری      ین نوزادان سزارینی پنج برابر بیشتر از نوزادان زایمان طبیعی است واختالالت ناشی از سزارین در طول عمر نوازد با وی همراه خواهد بود.ا 

نوزاد سزارینی تا دو روز         ود: تغذیه با شیرمادر اظهار داشت: یکی از دالیل ابتال نوزادان سزارینی به چنین اختاللتی را استفاده از داروهای بیهوشی عنوان کرد و افز                       

چنین مشکلی نـدارد.  عی بعد از تولد خواب آلود است و توانایی تغذیه با شیر مادر را ندارد که این موضوع سبب کاهش وزن او می شود در حالیکه نوزاد زایمان طبی 

ن نوزاد بر روی سـیـنـه      اشتدکتر راوری همچنین شیوع افسردگی در میان مادرانی که سزارین می کنند را بیشتر از مادران با زایمان طبیعی اعالم کرد و ادامه داد: گذ   

 مادر پس از زایمان طبیعی، به آرامش مادر و نوزاد کمک زیادی می کند.

  615/ تعداد نمایش:  135526/ شماره خبر:  15:12 - 1374دی  3پنج شنبه 
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  مراسم جشن وحدت در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، مراسم جشنی بمناسبت میالد پیامبر )ص( و امام جعفر صادق )ع( با حضور مسئولیان و                          

پرسنل دانشکده توسط معاونت دانشجویی فرهنگی در هفته وحدت برگزار گردید. در این مراسم نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر ساوه ضمن          

تبریک هفته وحدت و سالروز والدت نبی مکرم)ص( اسالم و امام جعفر صادق)ع(، این عید بزرگ را برای تمام مسلمانان جهان دارای اهمایات              

ی ویژه دانست. وی همچنین در ادامه سخنان خود با استناد به آیات قرآن به تشریح ابعاد شخصیتی و وجودی پیامبر گرامی اسالم پرداخت و برخ           

اباقاه   مسا  از فضائل و مناقب آخرین فرستاده الهی را یادآور شد. در ادامه این مراسم، از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی کارکنان تقدیر به عمل آمد.     

کتابخوانی با محوریت پاسخگویی به سواالت طرح شده از کتاب "همنام گل های بهاری" بود که به توصیف شخصیت واالی پیامبر اسالم)ص(                   

 می پردازد. 

  1535/ تعداد نمایش:  135765/ شماره خبر:  47:43 - 1374دی  14پنج شنبه 
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  دیدار مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید ساوه؛

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، رئیس و جمعی از مسئولین دانشکده علوم پزشکی ساوه طی دیداری با امام جمعه جدیاد           

 شهر ساوه ، انتصاب وی را به این سمت تبریک گفتند.

، در این دیدار دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمن تبریک انتصاب ایشان به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعاه سااوه                          

 گزارشی از عملکرد دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان کرد.

 در ادامه هر یک از مدیران مجموعه از وضعیت بخشهای مختلف دانشکده گزارش مختصری را بیان نمودند.

 گفتنی است در حال حاضر حجت االسالم والمسلمین دکتر حسینی ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید شهر ساوه می باشند.

 

 1524/ تعداد نمایش:  135754/ شماره خبر:  47:15 - 1374دی  14پنج شنبه 
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کارگاه آموزشی دستورگذاری برنامه ترویج زایمان طبیعی وتحلیل 

  ذینفعان در داشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، کارگاه آموزشی دستورگذاری برنامه ترویج زایمان طبیعی وتحلیل ذینفعان توسط معاونت                   

درمان دانشکده باهدف مهارت آموزی در نقد برنامه ترویج زایمان طبیعی ،بررسی چالشهای موجود وتحلیل ذی نفعان در دانشکده علوم پزشکی               

 ساوه برگزار گردید.

ی این کارگاه با حضور معاون ومدیر درمان ،مدیران خدمات پرستاری ،سوپروایزرین وکارشناسان مامایی شاغل در بلوکهای زایمانی بیمارستاناهاا              

  تابعه برگزار شد .

 

 

 

 

 

  537/ تعداد نمایش:  135745/ شماره خبر:  47:23 - 1374دی  12شنبه 
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  مهمترین علل مرگ در کشور کدامند؟

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، در حال حاضر بیماریهای غیر واگیر نظیر بیماریهای قلبی عروقی ، دیابت و سرطانهاا در                         

اغلب کشورها در حال افزایش است که بر اساس بررسیهای به عامال              

آمده این بیماریها مهمترین علل مرگ در کشاورماان را باه خاود                    

 اختصاص داده اند. 

دکتر نظری معاون بهداشتی دانشکاده عالاوم پازشاکای سااوه در                    

اینخصوص گفت: عوامل متعددی در بروز و شیوع ایان بایامااریاهاا                

مؤثرند که نقش تغذیه نامناسب در این بین بسیاار حاائاز اهامایات                   

است.وی گفت: طی سالهای اخیر الگوی غذای مردم کشورمان دچاار           

تغییرات قابل توجهی شده است به طوری که مصارف لابانایاات ،                   

سبزیجات و میوه ها کاهش چشمگیری داشته است اما در مقابل مصرف قند ، نمک و چربی افزایش یافته است.وی افزود: بر اسااس تاوصایاه          

قاشق چایخوری ( مصرف ناماایاد ، در          6گرم شکر ) حدود   25سازمان جهانی بهداشت یک فرد سالم در طول روز به طور متوسط می تواند           

 344گرم برآورد شده است. تحقیقات نشان داده است که مصرف یک قوطی        66حالی که مصرف متوسط شکر برای هر فرد در کشورمان حدود            

کیلو گرم در سال می شود.معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشااره باه       5میلی لیتری نوشابه در هر روز باعث افزایش وزنی حدود         

اثرات مضر مصرف قند و شکر افزود: مهمترین تأثیر منفی مصرف اینگونه خوراکیها افزایش وزن و چاقی است که خاود زمایاناه سااز باروز                              

ر بیماریهایی نظیر دیابت ، فشار خون باال ، بیماریهای کلیوی ، بیماریهای قلبی عروقی ، آلزایمر است.وی با اشاره به افزایش مصارف ناماک د                              

کشور گفت: بر اساس مطالعات انجام گرفته مصرف متوسط نمک در کشورمان بیش از دوبرابر توصیه سازمان جهانی بهداشت است که مصارف                        

گرم ) کمتر از یک قاشق چایخوری ( نمک در روز را برای افراد سالم مجاز می داند.وی در ادامه گفت: یکی از علال افازایاش         5آن را کمتر از  

مصرف نمک ، مصرف غذاهای آماده و صنعتی نظیر انواع سوسیس و کالباس ، چیپس ، پفک ، انواع کنسروها ،رب و سسهای تجاری و .. مای             

 باشد.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه همچنین با اشاره به افزایش مصرف روغن گفت: افزایش مصرف روغن ها و چاربای از طاریاق                              

افزایش مصرف غذاهای چرب و سرخ شده و فست فودها از مهمترین علل بروز چاقی و بیماریهای قلبی عروقی و سرطانهایی نظایار سارطاان                   

 46نشان داد که سرانه مصرف روزانه روغن و چربی حادود              71پستان ، پروستات است.وی عنوان کرد: مطالعات سبد غذایی مطلوب در سال               

گرم ( بیشتر است.مینا اسدی کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی در خصوص اقداماات اناجاام         35گرم است که از سبد مطلوب غذایی )  

شده جهت کاهش مصرف قند، نمک و روغن افزود: جهت افزایش آگاهی همشهریان می توان به اجرای اقداماتی از قبیل برگازاری جالاساات                            

آموزشی متعدد برای عموم مردم ، دانش آموزان و رابطین ادارات شهرستان، برگزاری جشنواره بزرگ ساالد ، برگزاری مسابقه عکااسای مان و              

 غذای سالم ویژه دانش آموزان، برگزاری جشنواره های متعدد صبحانه سالم و میان وعده سالم در مدارس، برگزاری جشنواره های غذا در مراکاز   

دی ماه، توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشاکای،    13آذر ماه تا  27بهداشتی درمانی شهری و روستایی اشاره کرد.گفتنی است از تاریخ     

بعنوان بسیج ملی کاهش مصرف قند ، نمک و چربی نامگذاری شده است تا با آگاهی بخشی به مردم عزیزمان در کاهش مصرف این ماواد در                             

 ارتقاء سالمتی آنان تالش نمائیم.

 2557/ تعداد نمایش:  135755/ شماره خبر:  14:35 - 1374دی  12شنبه 
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کارگاه آموزشی تربیت مربی مهارتهای زندگی در دانشکده علوم پزشکی 

  ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،اولین کارگاه تربیت مربی مهارتهای زندگی در توسط واحد سالمت روانی، اجتامااعای و            

 اعتیاد معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

این کارگاه با حضور دکتر محمد رضا غفارزداه مدیر گروه واحد سالمت روانی ، اجتماعی . اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتای و روان                            

 شناسان مرکز سالمت جامع و کارشناسان مراکز بهداشتی و درمانی ساوه و زرندیه طی سه روز برگزار گردید.

 هدایتی مسئول واحد سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی ، هدف از برگزاری این کارگاه را تربیت مربی برای برگزاری جلسات و                      

 سال شهرستان عنوان کرد. 47-15کارگاههای آموزشی مهارتهای حل مساله ، جرات ورزی ، ارتباطی و خودآگاهی برای گروه سنی 

 

 547/ تعداد نمایش:  137446/ شماره خبر:  13:34 - 1374دی  13یکشنبه 

 

 

 

 

 



 

339 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 

  کارگاه مدیریت شوک در مادر باردار در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،شوک وبه دنبال آن ایست قلبی در مادر باردار می تواند بطور همزماان دوحایاات ماادر                            

 وجنین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

فرخنده کتابچی مسئول مامائی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص این کارگاه گفت: با توجه به اینکه تشخیص زود هناگاام     

شوک ،اداره صحیح وکارگروهی مدیریت شده از جمله عوامل موثر در نجات جان مادر هستند،آشنایی با علل شوک واقدامات صحیح احیا بارای              

 کارکنانی که به نحوی با مادر باردار سر وکار دارند ضرورت دارد.

 

  535/ تعداد نمایش:  137144/ شماره خبر:  11:47 - 1374دی  15سه شنبه 
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دکتر محمودسروش در جشن سفیران سالمت اتباع /میهمانشهر شهید ناصری ساوه 

  بهترین الگوی کشوری و بین المللی است.

ه علوم پزشکی   گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، جشن داوطلبان سالمت اتباع افاغنه در میهمانشهر شهید ناصری توسط معاونت بهداشتی دانشکد                     به

سـاوه و     های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست دانشکده علوم پزشکی       ساوه با حضور دکتر سروش رئیس مرکز مراقبت و کنترل بیماری          

تقای سطح سـالمـت   ار سایر مسئولین برگزار شد.دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای این مراسم ضمن تبریک به داوطلبان سالمت افاغنه،            

المت عـمـومـی    ح سعمومی جامعه را منوط به میزان مشارکت کارشناسان و رابطان بهداشتی و درمانی دانست و افزود: هرچه میزان مشارکت رابطان بیشتر باشد سط                 

حوریت پیشگیری مدت آموزشی با م های بلندمدت و کوتاه ارتقا خواهد یافت.وی افزود: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، جذب خیرین بخش سالمت، ارایه برنامه       

ـ                از بروز بیماری   یـان ایـنـکـه       ها و توسعه راهکارهای خود مراقبتی از جمله راهکارهایی است که دستگاه سالمت در اولویت کاری خویش قرار داده است.وی با ب

زود: ارائـه خـدمـات         های نگهداری اتباع افغانی جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر را در خود جای داده است، اف               مهمانشهر شهید ناصری ساوه به عنوان یکی از اردوگاه        

ن سفیران سـالمـت      نوابهداشتی و درمانی در این اردوگاه به نحو مطلوبی در حال انجام است.رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از رابطان و داوطلبان بهداشتی به ع                        

ود سروش رئیس رسانند.دکتر محم  اجتماعی جامعه یاد کرد که با ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه هدف، وزارت بهداشت را در تحقق اهداف خود یاری می                      

اوه با اشاره بـه     از داوطلبان سالمت میهمانشهر شهیدناصری س       های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم تجلیل            مرکز مراقبت و کنترل بیماری    

هداشت را بـه    وزارت ب کنند رسالت و اهداف وظایف داوطلبان سالمت اظهار داشت: داوطلبان سالمت به عنوان رابط بین مردم و مجموعه وزارت بهداشت باید سعی              

شوند آنهـا   اسایی میپذیر که از سوی وزارت بهداشت شن     های پیشرفته نه در سطح ابتدایی به گروه و قشر آسیب            گیری از آموزش    مردم منتقل کنند و سعی کنند با بهره       

میهمان شهر داریم که میهمانشهر شهید ناصری ساوه توانسته در حوزه بـهـداشـت و         11را شناسایی و خدمات بیشتری را به آنها ارائه شود.وی افزود: ما در کشور           

داوطلب سالمت در این اردوگاه نشان از توجه و اهمیت دانشکده علوم پزشکی ساوه به ایـن                   91سالمت رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص بدهد که وجود            

ی خوشبختانه تـا    و درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: ما شاهد بیماری آنفلوانزا در بیشتر مناطق و شهرها بودیم ول  میهمانشهر است.رئیس مراقبت وزارت بهداشت   

 امروز به این اردوگاه سرایت پیدا نکرده که جای تقدیر از داوطلبان سالمت این اردوگاه دارد.

برای بـهـبـود    و رفاه مردم بصورت افراد خیراندیش و داوطلبانه بدون هیچ چشم داشتی  وی تصریح کرد: داوطلبان سالمت به منظور مشارکت در حفظ سالمت جامعه     

رد ولی باید داوطلبان کنند.وی ادامه داد: باید از مجموعه دانشکده علوم پزشکی ساوه در حوزه ارائه خدمات بهداشتی به این اردوگاه تقدیر ک                زندگی جامعه تالش می   

مرگ و میر مردم را کـاهـش   توانیم دردها و  کنیم و می ها را بشناسند چراکه ما در تمام تجمعات انسانی کار می  ها آشنا شوند، مرز تفاوت بین بیماری        با ماهیت بیماری  

امیداشت روز گر دهیم.دکتر سروش در پایان افزود: نظام سالمت چیزی جز هماهنگی فرابخشی و انسجام درون بخشی نیست.گفتنی است در این مراسم که به مناسبت          

 داوطلب سالمت میهمانشهر شهید ناصری با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد. 91جهانی داوطلبین سالمت برگزار شد از 
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  کشف یک کارگاه غیر مجاز تولید پودر لباسشوئی تقلبی در ساوه؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر مریم سعیدی مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ساوه از کشف و پلمپ یک                        

واحد کارگاه غیر مجاز تولید پودر لباسشوئی تقلبی در ساوه خبر داد.وی گفت : در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تهایاه و تاوزیاع پاودر                                  

لباسشویی تقلبی در یک کارگاه غیرمجاز، با تالش بازرسان دانشکده علوم پزشکی ساوه و همراهی نیروی انتظامی و پلیس آگاهی ،این کاارگااه                         

ساوه کشف شد.وی افزود: با هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضایی، بازرسان به محال ایان        -غیرمجاز در محدوده ی ابتدای جاده قدیم تهران   

 ا و کارگاه غیرمجاز وارد شده و مقادیر قابل توجهی پودر لباسشویی، دستگاه و تجهیزات تولید و بسته بندی موادشوینده را کشف کردند.مدیر غذ                      

داروی دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: بازرسان دانشکده علوم پزشکی ساوه این واحد غیرمجاز را پلمپ و وسایل داخال آن را تاوقایاف                 

کردند.وی گفت: محصول تولید شده در این مرکز غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز بهره برداری بوده است.دکتر سعید در ادامه گافات: از ماردم                                

تقاضا می شود تا در هنگام خرید هرگونه فرآورده غذایی و بهداشتی به مشخصات و مجوز بهداشتی کاال و تاریخ مصرف درج شاده روی آن                

به اطالع بازرسان دانشکاده عالاوم       47642216243دقت کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با استفاده از شماره تلفن  

 پزشکی ساوه برسانند.

 

 

 

 

 

 

 

  532/ تعداد نمایش:  137551/ شماره خبر:  17:16 - 1374دی  25یکشنبه 

 



 

342 

 

94الی اسفند  92برگزیده اخبار دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر  

 

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در حاشیه هفدهمین اجالس روسای 

  دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح کرد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، در حاشیه هفدهمین اجالس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور دکتر کوهپایه زاده                   

 رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه بر اهمیت افزایش رضایتمندی مردم در ارائه خدمات بهداشتی درمانی تأکید کرد.

وی در این خصوص با اشاره به پرداخت معوقات به بیمارستانها از طرف بیمه ها در این اجالس گفت: اقدام ارزشمند وزارت بهداشت در تفاهم           

 با وزارت رفاه جهت حل مشکالت پرداخت معوقات بیمه ها به بیمارستانها ، افزایش بیش از پیش رضایتمندی مردم را بدنبال خواهد داشت.

 گفتنی است با حضور فعال بانکهای عامل در این تفاهم نامه عالوه بر پرداخت معوقات بیمارستانها، پرداختهای آتی نیز به موقع خواهد شد.

 

  534/ تعداد نمایش:  137646/ شماره خبر:  11:37 - 1374دی  25جمعه 
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یک متخصص زنان و زایمان/ترویج فرهنگ غلط و یا نغییر سبک زندگی در کشور 

  ما یکی از علل گرایش به خانمهای باردار به سمت زایمان سزارین بوده است.

ن به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه،اولین سمینار ترویج زایمان طبیعی و آمادگی برای زایمان با حضور زنان باردار و همسارا     

 آنان به همت مرکز بهداشت شهرستان زرندیه برگزار گردید.

 اماه دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در ابتدای این سمینار گفت: ترویج فرهنگ زایمان طبیعی در کشور ، امروزه یکی از برن            

 های مهم در نظام سالمت کشور تعیین گردیده و همه سازمانها در کنار وزارت بهداشت و درمان باید به فرهنگ سازی در این زمینه بپردازند.

دکتر شهال میرگلو بیات جراح و متخصص زنان و زایمان دراین سمینار گفت:متاسفانه طی سالها در کشور ما به علت ترویج فرهنگ غلط و یاا                   

 نغییر سبک زندگی با عث شد که خانمهای باردار بیشتر به سمت زایمان سزارین بروند .

وی گفت: در کشورهای پیشرفته که هم امکانات و هم میزان سرانه سالمت شان باالتر از ماست برای ترویج زایمانهای طبیعی تالش و فرهاناگ                

 درصداست . 15سازی زیادی می کنند و آمار آنان در زایمانهای سزارین کمتر از 

وی ادامه داد: باید آموزشهای در اینخصوص را از دوران مدارس شروع کنیم و متناسب با سنشان به شکلی آموزش دهیم تا آنان عوارض سزرین             

 و مزیتهای زایمان طبیعی را فرا بگیرند.

وی گفت: زایمان طبیعی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مطرح است و دولت ها سعی دارند تاا جاایاگااه                               

 زایمان طبیعی را در چرخه فرزند آوری تثبیت کنند.

دکتر محمود راوری متخصص اطفال و عضو کمیته کشوری تغذیه با شیرمادر نیز دراین سمینار در خصوص فوائد زایمان طبیعی بارای ناوزادو          

 همچنین عوارض سزارین بر روی نوزاد مباحث با ارزشی را ارائه داد.

 نفر از خانمهای باردار و همسرانشان شرکت کرده بودند که در پایان هدایایی به آنان اهداء گردید. 114گفتنی است در این سمینار 

 

  415/ تعداد نمایش:  137552/ شماره خبر:  17:44 - 1374دی  25یکشنبه 
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هشدار دکتر حاجبی به همه دستگاههای 

اجرایی کشور/ آمار خودکشی در کشور در 

  سال رو به افزایش است. 12تا  22بین سنین 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر احـمـد             

حاجبی مدیرکل دفتر سالمت اجتماعی، روان و اعـتـیـاد وزارت                

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیته دانشگاهی پیشگیـری از            

خودکشی در دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: قرار گرفتن بیشتریـن            

کننده اسـت      سال نگران   14تا    25آمار خودکشی در نمودار سنین بین       

واز خودکشی به عنوان یک مشکل بهداشتی یاد کرد که به وسیله وقوع          

کنند، مشکل روانشناختی دارند.وی با تاکید بـر انـجـام          درصد از آمار افرادی که در ایران اقدام به خودکشی می           41گیرد.وی اظهار کرد:حدود        یک علت صورت می   

ـ                   ی رورغربالگری در برخی نقاط کشور که دارای بیشترین آمار خودکشی هستند، افزود: قطعا مداخالت اجتماعی سریع برای پیشگـیـری از وقـوع خـودکشـی ض

یادی با عالئم افسردگی در د زاست.دکترحاجبی با اشاره به اینکه سواد سالمت روانی در کشور ما پائین است، افزود: به دلیل پائین بودن میزان سواد سالمت روانی، افرا               

ای اجتماعی کـاهـش     ه کنند که خود عاملی برای بروز خودکشی است.وی با تاکید بر اینکه هر چه سواد سالمت روانی باالتر باشد، میزان بروز آسیب                ایران زندگی می  

ها را تهدید نکند.مدیر کـل     ای باشد که مردم عالئم افسردگی را بشناسند و آسیبی آن هایی که در این حوزه باید انجام شود باید به گونه     پیدا خواهد کرد، افزود: آموزش     

های اجرایـی   دستگاه همهدفتر سالمت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به اینکه آموزش مستمر و مداوم با مشارکت   

انشـنـاسـان و      بخشی و آموزش از طریق رو   تواند آمار خودکشی در کشور را به طور محسوسی کاهش داده یا از بین ببرد، افزود: وظیفه آموزش و پرورش آگاهی               می

کنند و جزو بیشترین آمار هستند.وی با تاکید بر اینکه نباید با افسردگی کنار         سال در مجموعه آموزش و پرورش تحصیل می         25مرییان آموزشی است چرا که افراد سن        

نکند.دکترحاجبی بـا       دیدآمد، افزود: درمان افسردگی با آموزش جمعیت عمومی امکانپذیر است. باید به دنبال درمان بود تا آسیبی مانند خودکشی سالمت انسان را ته                        

ن اینکـه طـی     ترین و پربالترین خطر خودکشی برای کسی است که سابقه خودکشی داشته و باالتر از آ تاکید بر اینکه خودکشی یک ضد ارزش است، افزود: پرریسک  

یشترین وسیله دستـرسـی   د بچند روز یا چند ماه گذشته اقدام به خودکشی کرده باشد، این فرد نیازمند مراقبت بیشتر است.وی با اشاره به اینکه براساس آمارهای موجو                    

ـ         برای انجام خودکشی استفاده از سموم کشاورزی است، تصریح کرد: وظیفه جهاد کشاورزی است تا نسبت به رقیق                   آور در      هـوع سازی سموم و نیز بکارگیری مواد ت

شد تاثیرگـذاری آن    با سموم کشاورزی اقدام کند تا فرد استفاده کننده از سموم برای خودکشی، در این اقدام موفق نشود.وی تصریح کرد: هر چقدر میزان سموم غلیظ  

ر ادامه با اشـاره  هایی صادر شده است.حاجبی د  آور بودن سموم دستورالعمل     سازی و تهوع    اکنون در برنامه کشوری از سوی وزارت بهداشت برای رقیق           بیشتر است. هم   

کشی شهرستان را به    خودبه آمار خودکشی در شهرستان ساوه نیز گفت: با بازدید میدانی که از شهرستان انجام شد یکی از روستاهای بخش مرکزی ساوه، بیشترین آمار                          

آن دارد کـه      کننده است.وی تصریح کرد: باال بودن آمار خودکشی در این روستا نشـان از                     خود اختصاص داده است که با توجه به جمعیت آن، نامتعارف و نگران            

ر هستند، امـا از    ردامداخالت میدانی به خوبی در آن انجام نشده است.وی افزود: براساس بررسی های صورت گرفته در این روستا مردم آن از رفاه نسبی خوبی برخو                         

 آنجا که موضوع خشونت در این روستا جدی است بیشترین آمار خودکشی شهرستان در این روستاست.

کاوهاپاایاه زاده رئایاس           تر حاجبی ناسازگاری خانوادگی، اعتیاد و خشونت و نیز سطح تحصیالت پائین مردم این روستا را دلیلی برای انجام خودکشی ساکنین آن دانست.دک                     

اقدام به خودکشی در این شهرستان دو مورد آن موجب فوت شده است.وی افزود: در سال جاری نایاز از          7دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز گفت: در سال گذشته از مجموع          

آمار خودکشی را باه      پذیر در این شهرستان که بیشترین  اقدام صورت گرفته سه مورد منجر به فوت شده است که آمار خوبی نیست.وی با اشاره به شناسایی نقاط آسیب         7بین  

ست.ایشان با بیان ایاناکاه     های آموزشی در این نقاط در حال انجام ا های زندگی و نیز کارگاه های مهارت فرزندپروری و مهارت      خود اختصاص داده است، گفت: برگزاری دوره       

گردد.در این جلسه مسئوالن شهرساتاان، روانشانااساان و            درصد مابقی به مشارکت جمعی بر می 54درصد عامل اجرایی حوزه سالمت است، افزود:  34وزارت بهداشت تنها  

کشی تشکیل شاده و در        ای در قالب پروژه پیشگیری از خود کارشناسان دانشکده علوم پزشکی ساوه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان مصوب شد یک تیم حرفه                  

 اند، فعالیت کند. نقاطی که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده

  536/ تعداد نمایش:  144264/ شماره خبر:  24:53 - 1374بهمن  24سه شنبه 
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مدیرکل دفتر سالمت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت/ آنکالی 

  روانشناس بالینی در بیمارستانها امری ضروری است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر احمدحاجبی مدیرکل دفتر سالمت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت، درماان                

و آموزش پزشکی در کمیته دانشگاهی پیشگیری از خودکشی در دانشکده علوم پزشکی ساوه، بدنبال بازدید از بخش روانپزشکی بایاماارساتاان               

 شهید مدرس ساوه بر ضرورت آنکالی روانشناس بالینی در بیمارستانها تأکید کرد.

شود عالوه بر درمان و تخلیه ماده مصرفی و سموم، ویزیت روانشناسای هام      وی اظهار کرد: فردی که با عالئم خودکشی به بیمارستان منتقل می           

 شناسی شده و مشکل روانی وی نیز درمان شود، از این رو آنکال بودن روانشناس بالینی ضروری است. بشود تا آسیب

یابی شود، تاثایارپاذیاری      وی تصریح کرد: اگر در همان موقعی که این فرد به بیمارستان مراجعه کرده از نظر روانشناسی نیز ویزیت شده و علت                    

 اقدامات، بیشتر خواهد بود و اگر بخواهیم کار را به بعد واگذار کنیم دیگر اثری نخواهد داشت.

 

  474/ تعداد نمایش:  144265/ شماره خبر:  21:44 - 1374بهمن  24سه شنبه 
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  رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه/ یاد و نام انسانهای بزرگ باید گرامی داشته شود.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، در اولین سالگرد درگذشت مرحوم                  

 یاک  دکتر علی اکبرآبیار مدیر اسبق کوی دانشگاه تهران در جمع همکاران طبیب وی در مرکز بهداشتی درمانی زادگاه مرحوم ، از ایشان به عنوان      

 الگوی مردم دار و مدیر موفق یاد کرد.

وه دکتر کوهپایه زاده در ضمن حضور یافتن همکاران طبیب دکتر آبیار در مرکز بهداشتی درمانی دکتر علی اکبر آبیار در روستای طرازناهیاد ساا                         

 گفت؛مرحوم دکتر آبیار پزشکی اخالق مدار ، مهربان و مردمی و از مدیران دلسوز و پر تالش دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که عمر خاود را                        

 صرف مسائل رفاهی دانشجویان کرد.

وی در ادامه از حضور و اقدام خداپسندانه پزشکان همکار مرحوم دکترآبیار در جهت ویزیت رایگان مردم روستای طرازناهید از تاواباع سااوه                  

 برای گرامی داشت یاد و خاطره آن مرحوم ، تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است در اولین سالگرد مرحوم دکتر علی اکبر آبیار، جمعی از همکاران طبیب وی که در تخصصهای مختلف از جاملاه رومااتاولاوژی،                          

ژنتیک، پوست و مو، روانپزشک، آنکولوژی، سونوگرافی، رادیو تراپی، مشاوره نازایی و اختالالت کرموزومی، آسم و آلارژی، تاغاذیاه، طاب                     

 تسکینی و سرطان بودند با هماهنگی و میزبانی دانشکده علوم پزشکی ساوه در مرکز بهداشتی درمانی طرازناهید که زادگاه آن مرحوم می بااشاد                        

 حضور یافته و برای گرامی داشت و شادی روح آن مدیر مهربان و الیق، به ویزیت رایگان مردم آن منطقه پرداختند.

 

  457/ تعداد نمایش:  144544/ شماره خبر:  15:24 - 1374بهمن  25یکشنبه 
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بمناسبت والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار در دانشکده علوم پزشکی 

  ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، بمناسبت والدت حضرت زینب )س( جشن روز پرستار با حضور مسئولین و دانشجویان                       

 پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه با همت معاونت دانشجویی فرهنگی در سالن سلمان ساوجی ساوه برگزار گردید.

ن دکتر کوهپایه زاده در این مراسم با تبریک والدت حضرت زینب و فرا رسیدن روز پرستار این روز را به دانشجویان رشته پرستاری و پرساتاارا            

 تبریک گفت.

های خاص  آور بودن زیبایی کنند و این شغل سخت با وجود مشقت وی گفت: پرستاران با تأسی از حضرت زینب)س( به بیماران بذل محبت می               

 خود را دارد.

دکتر قربانلی مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده در این مراسم ضمن تبریک این روز به همه دانشجویان پرستاری، تحصیل علم و تهذیب نافاس                     

 را در دوران دانشجویی رمز موفقیت دانشجویان پرستاری در میدان عمل عنوان کرد.

 گفتنی است در این مراسم برنامه های شاد متعددی برگزار گردید.

 

  454/ تعداد نمایش:  144546/ شماره خبر:  15:54 - 1374بهمن  25یکشنبه 
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روز پرستار در بیمارستان 

  شهید مدرس ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پازشاکای سااوه،              

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه بهمراه نماینده مردم ساوه         

و زرندیه در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئاولایان             

شهرستانی به همراه خدام آستان مقادس اماام زاده سایاد                

 اسحاق بن موسی بن جعفر )ع( با اهداء گل و شیرینی از مقام پرستار تقدیر کردند.

 این مراسم به طور نمادین در بیمارستان شهید مدرس ساوه برگزار گردید.
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  آزمون استخدامی قرارداد کار معین در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، آزمون قرارداد کار معین جهت تأمین نیروی مورد نیاز بر اساس مجوز معااون تاوساعاه                           

 در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد. 74/11/34مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صبح جمعه 

دکتر حبیب اهلل رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینخصوص گفت:این آزمون با توجه به ماجاوز شامااره                             

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تأمین نیروی مورد نایااز      24/4/1374/د مورخ  2377/247

 واحدهای تحت پوشش دانشکده برگزار گردید.

، کارشناس تأسیسات، کارگزیان و کاارشانااس ماواد               ITوی افزود: این آزمون در رشته های کارشناس حقوق، تجهیزات پزشکی، کارشناس              

 خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شده است.

نفر در این آزمون جهت خدمت در واحدهای تاحات پاوشاش        6معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: در مجموع       

 دانشکده پذیرفته خواهند شد.

دکتر رضایی تصریح کرد:واجدین شرایط با کسب بیشترین امتیاز بعد از طی کردن مراحل گزینش به صورت قرارداد کار معین جذب خاواهاناد                          

 شد.

 وی عنوان کرد: نتایج آزمون حداکثر ظرف هفته آینده اعالم و نحوه انجام مراحل بعدی به اطالع پذیرفته شدگان خواهد رسید.
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