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دانشکده علوم پزشکی ساوه اولین دانشگاه دارای سامانه شفاوب

19 آرذ               والدت حضرت زینب )س( و روز رپستار                رگامی باد

شامره هفتم - آذر ماه 1400

افتتاح واحد دندانپزشکی درمانگاه 
تخصصی بیمارستان شهید مدرس 

ساوه با تعرفه دولتی

۲۱ آذرمــاه ۱۴۰۰ در مراســمی، واحــد 
تخصصــی  درمانــگاه  دندانپزشــکی 
ــه  ــا تعرف ــدرس ب ــهید م ــتان ش بیمارس
ــکده  ــس دانش ــور رئی ــا حض ــی و ب دولت

علــوم پزشــکی ســاوه افتتــاح شــد.
  دکتــر »مهــدی مصــری« از فراهم شــدن 
۳ یونیــت دندانپزشــکی در بیمارســتان 
ســاوه و یــک یونیــت در بیمارســتان 
امــام رضــا)ع( زرندیــه خبــر داد و گفــت: 
خدمــات ســرپایی دندانپزشــکی بــا تعرفــه 
دولتــی در دو نوبــت  صبــح و عصــر آمــاده 
خدمــت رســانی بــه همشــهریان ســاوجی 

مــی باشــد.
ــاخت  ــری س ــزود: پیگی ــه اف وی در ادام
در شهرســتان  دندانپزشــکی  کلینیــک 
ســاوه در دســتور کار قــرار  گرفتــه و 
ــه  ــه ب ــد اســت ک ــک، امی ــده نزدی در آین
ــه ذکــر اســت  ــرداری برســد. الزم ب بهره ب
در ایــن مراســم »مهــدی مصــری« رئیس 
ــر  ــاوه، دکت ــکی س ــوم پزش ــکده عل دانش
»کــوروش دالونــدی« معــاون درمــان 
دانشــکده  ، »حبیــب اهلل رضایــی« رئیــس 
ــی از  ــدرس و جمع ــهید م ــتان ش بیمارس

ــتند. ــور داش ــز حض ــران نی مدی

ــاح  ــن افتت ــوم پزشــکی ســاوه در آئی ــس دانشــکده عل  رئی
ــهید  ــتان ش ــاه در بیمارس ــه دوم آذرم ــفا وب ک ــامانه ش س
ــه  ــوم پزشــکی ســاوه ب مــدرس ســاوه گفــت: دانشــکده عل
ــتان های  ــه در بیمارس ــت ک ــگاهی اس ــن دانش ــوان اولی عن
می باشــد. شــفاوب  ســامانه  دارای  خــود  زیرمجموعــه 

دکتر » مهــدی مصری« 
ــه  ــک هفت ــن تبری ضم
جهــادی  کار  بســیج، 
شــایان  خدمــت  و 
بــه مــردم خصوصــا 
را  کرونــا  دوران  در 
از  و  متعالــی  عملــی 
ــان های  ــص انس خصای
شــفا  و  دانســت  واال 
در  ســامانه ای  را  وب 

ــار و خدمــت  ــات و آم ــه اطالع جهــت  دسترســی آســان ب
بــه مــردم و دسترســی آســان بــه اطالعــات بیمــار نــام بــرد.

وی در رابطــه بــا شــفا وب تصریــح کــرد: ایــن ســامانه باعــث 
تســهیل در گزارش  گیــری و  مدیریــت و رضایتمنــدی 
فنــاوری،  و  اطالعــات  دنیــای  در  می شــود.  بیمــاران 
مدیریــت اطالعــات ســالمت و آمــار مهمتریــن رکــن 
ــت. ــالمت اس ــات س ــاوری اطالع ــوزه فن ــرفت در ح پیش

دکتــر مصــری در ارتبــاط بــا راه انــدازی داشــبورد مدیریتی و 
پرســنلی نیز افزود: در داشــبورد مدیریتی و پرسنلی، تکالیف 
پرســنل هــا و تقســیم وظایــف در ایــن برنامــه تعریــف شــده 
کــه باعــث برنامه ریــزی منظــم و ســاماندهی امــور می شــود.

ــات  ــاوری اطالع ــروه فن ــی گ ــت علم ــن عضــو هیئ همچنی
ــن دانشــکده  ســالمت ای
ــه  ــفاوب ک ــامانه ش از س
می باشــد  وب  تحــت 
ســخن گفــت و تاکیــد 
ــه  ــامانه  ب ــن س ــرد: ای ک
ــت  ــوت اس ــورت پایل ص
کاربــری  بخــش  و 
شــده  راه انــدازی  آن 
داشــبورد  دارای  و 
ــد . ــز می باش ــی نی مدیریت

ــا  ویژگــی هــای ســامانه  دکتــر »مرتضــی همــت« در رابطــه ب
تحــت وب )HIS( گفــت: قابــل دســترس بودن در ۲۴ ســاعت 
شــبانه روز، امنیــت و ردگیــری بهتــر، اســتفاده از تکنولــوژی 
روز، مســتقل از پلتفــورم و قابــل اســتفاده در موبایــل بــودن، 
ــدوز  ــل وین ــه وجــود سیســتم عام ــکای شــفاوب ب ــدم ات ع
ــکی در آن  ــتندات پزش ــر و مس ــزاری تصاوی ــت بارگ ،قابلی
اســت از ویژگــی هــای ســامانه تحــت وب )HIS( می باشــد.
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ــالم  ــت االس ــور »حج ــا حض ــاه ۱۴۰۰ب ــد ۲۸ آذرم ــن بازدی  ای
والمســلمین حــاج آقــا ســبزی« نماینــده مــردم ســاوه و 
زرندیــه در مجلــس شــورای اســالمی و »مهــدی الیاســی« 

ویــژه  فرمانــداری  سرپرســت 
»مهــدی  ســاوه،  شهرســتان 
دانشــکده  رئیــس  مصــری« 
ــن  ــاوه، معاونی ــوم پزشــکی س عل
صــورت  دانشــکده  مدیــران  و 
مــورد  پــروژه هــای  پذیرفــت. 
ــر می باشــد: ــرح زی ــه ش ــد ب بازدی

اولیــن پــروژه مــورد بازدیــد پــروژه 
تختخوابــی   ۲۵۰ بیمارســتان 

اســت کــه دارای ۶ طبقــه در زمینــی به متــراژ ۳۰ هــزار مترمربع 
می باشــد کــه اســکلت آن طــی ۱۵ مــاه آینــده تکمیل می شــود.

ــه  ــی ب ــگاهی در زمین ــس دانش ــداث پردی ــروژه، اح ــن پ دومی
ــم  ــرم »حــاج ابراهی ــر محت ــع توســط خی وســعت ۶۵۰۰ مترمرب
عســگریان و حــاج علیرضــا عســگریان« در حــال ســاخت 
می باشــد کــه بــرآورد هزینــه آن 
بــا تاسیســات مبلغــی بالــغ بــر 
ــد. ــان می باش ــارد توم ۵۵ میلی

حــال  در  پــروژه  ســومین 
مــورد  امــروز  کــه  ســاخت 
فرمانــدار  و  نماینــده  بازدیــد 
قــرار گرفــت ســالن ورزشــی 
ــود  ــکی ب ــوم پزش ــکده عل دانش
کــه در زمینــی بــه وســعت 
میلیــارد   ۵ هزینــه  بــرآورد  بــا  و  مترمربــع  ۲هــزار 
می باشــد. )اســکلت(  تکمیــل  دســت  در  تومــان  

بازدید نماینده و فرماندار شهرستان ساوه از سه پروژه در حال ساخت دانشکده علوم پزشکی ساوه به مناسبت روز دانشجو صورت گرفت

بازدید سرپرست معاونت آموزش، 

تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از 

خوابگاه دانشجویی پسران

ــد  ــن بازدی ــت در ای ــی هم ــر مرتض دکت
ضمــن  تبریــک روز دانشــجو و آرزوی 
موفقیــت بــرای ایشــان، در گفتگویــی 
صمیمــی بــا دانشــجویان از نزدیــک در 
جریــان مشــکالت صنفــی آنــان قــرار 
گرفــت و دســتور الزم جهــت پیگیــری 
ــن  ــود. در ای ــادر نم ــکالت را ص ــل مش ح
ودود  هــادی  االســالم  حجــت  دیــدار 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــده نه نماین
دانشــکده نیــز ضمــن تبریــک روز دانشــجو 
ــر مشــارکت فعــال دانشــجویان در امــور  ب

ــود. ــد نم ــی تأکی فرهنگ

بازدید کارشناسان بهداشت محیط 

دانشکده علوم پزشکی ساوه از 

مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

کارشناســان بهداشــت محیــط، ۱ آذرمــاه 
غذائــی  مــواد  توزیــع  مراکــز   ،۱۴۰۰
کردنــد  بازدیــد  را  ســاوه  شهرســتان 
بازدیــد پیــرو طــرح ضربتــی  ایــن  کــه 
نظــارت صنــوف مــواد غذایــی می باشــد.

ایــن بازدیــد کــه از ۸ مرکــز توزیــع و در 
ــه  ــز تهی ــت از مراک ــرل بهداش ــتای کنت راس
ــاز   ــه نی ــه ب ــا توج ــی، ب ــواد غذای ــع م و توزی
ــه  ــوف ک ــی از صن ــرل و بازرس ــدید کنت تش
دارای ریســک پذیــری بــاال از نظر بهداشــتی، 
همچنیــن لــزوم کنتــرل میــزان پوشــش 
گرفــت. اصنــاف، صــورت  واکسیناســیون 

برگزاری کمیته اجرایی و برنامه ریزی مجمع سالمت شهرستان ساوه در دانشکده علوم پزشکی ساوه
ایــن کمیتــه ۷ آذرمــاه ۱۴۰۰ در ســالن شــهید رهنمــون 
ــای  ــارکت ه ــی و مش ــوزه اجتماع ــت »ح ــه هم ــکده، ب دانش
مردمــی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه« و بــا حضــور »آذری« 
معــاون مدیــر کل حــوزه اجتماعــی فرهنگــی اســتانداری 
ــذا و  ــت غ ــزی« مدیری ــت تمی ــر »حج ــزی، دکت ــتان مرک اس

دارو دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، دکتــر 
ریاســت  مقــام  قائــم  حافظــی«  »علــی 
ــور  ــاوه در ام ــکی س ــوم پزش ــکده عل دانش
ــتانی و  ــران اس ــی از مدی ــی و جمع اجتماع
نماینــدگان ســازمان ها و ادارات شهرســتان 
ــا موضــوع  ســاوه برگــزار شــد.این کمیتــه ب
» خودمراقبتــی آری، خوددرمانــی هرگــز 
ــور  ــالمت مح ــای س ــد کااله ــه خری ــه ب )ن
پیرامــون   ) غیرمجــاز  مســیرهای  از 
ــد:  ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــر بح ــائل زی مس
کاهــش مصــرف خودســرانه دارو توســط 

ــز دارو توســط پزشــک  ــار در تجوی ــت بیم ــدم دخال ــار و ع بیم
ــروش  ــاوه- ف ــهر س ــطح ش ــاز دام در س ــتارهای غیرمج -کش
ــا  ــی ب ــورد قضای ــا- برخ ــط عطاری ه ــاز  توس ــای غیرمج داروه
فروشــگاه هــای غیرمجــاز اینترنتــی در زمینــه لــوازم آرایشــی و 
ــگاه های  ــط فروش ــا توس ــاز مکمل ه ــروش غیرمج ــتی- ف بهداش
اینترنتــی و باشــگاه های ورزشــی- وجــود داروهــای تاریــخ 
ــاز و  ــتفاده غیرمج ــش اس ــازل- افزای ــازاد در من ــته و م گذش
از  اســتفاده  دام-  و  انســان  در  آنتی بیوتیک هــا  خودســرانه 
ظرفیــت دیگــر دســتگاه ها و ســازمان ها جهــت اطــالع رســانی 

ــالمت  ــای س ــد کااله ــه خری ــه ب ــدف »ن ــه ه ــیدگی ب و رس
ــا  ــر حافظــی دررابطــه ب محــور از مســیرهای غیرمجــاز«، دکت
ــالمت  ــای س ــت: کااله ــور گف ــالمت مح ــای س ــالک کااله م
ــه طــور  ــد ب ــا بای ــن کااله ــه ای محــور و مجــرای دسترســی ب
ــی آری،  ــال » خودمراقبت ــعار امس ــا ش ــود ت ــن ش ــل تبیی کام
خوددرمانــی هرگــز، نــه بــه خریــد 
کاالهــای ســالمت محــور از مســیرهای 
ــر  ــد. دکت ــدا کن ــق پی ــاز تحق غیرمج
ویژگــی  بــا  ارتبــاط  در  تمیــزی 
کاالهــای ســالمت محــور و افزایــش 
ســطح اطالعــات مصــرف کننــدگان 
نــام   )TTAC( تی تــک  ســامانه  از 
بــرد تــا مصــرف کننــدگان بــا مراجعــه 
ــالمت  ــد از س ــامانه بتوانن ــن س ــه ای ب
ــد. وی  ــل کنن ــان حاص ــا اطمین کااله
ــی  ــت آگاه ــتر جه ــب پوس ــزود: نص اف
ــده  ــام ش ــهر انج ــطح ش ــتان های س ــا و بیمارس در داروخانه ه
و رســانه ها و ســازمان های دیگــر نیــز می تواننــد در ایــن 
ــن  ــت در ای ــر اس ــه ذک ــوند. الزم ب ــع ش ــد واق ــه مفی زمین
ــه ســالمت و امنیــت غذایــی دانشــگاه  کمیتــه رئیــس دبیرخان
علــوم پزشــکی اراک، نماینــده معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 
ــی  ــی اجتماع ــی امنیت ــاون سیاس ــکی اراک  و مع ــوم پزش عل
ــده ســازمان دامپزشــکی،  ــداری شهرســتان ســاوه، نماین فرمان
نیــروی انتظامــی، اداره فرهنــگ  و ارشــاد، آب و فاضــالب 

ــتند. ــال داش ــور فع ــز حض ــاوه نی ــتان س شهرس

بازدید  دکتر»مهدی  مصری« از مرکز واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی 
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه در ۲ آذر مــاه  ۱۴۰۰  به 
مناســبت هفتــه بســیج از مرکــز واکسیناســیون بســیج جامعــه 

پزشــکی دانشــکده علوم 
ــد  پزشــکی ســاوه بازدی
بســیج  زحمــات  از  و 
در  پزشــکی  جامعــه 
واکسیناســیون  امــر 

ــرد. ــی ک قدردان
بازدیــد  ایــن  در 
دکتــر  بــر  عــالوه 
مصــری«  مهــدی   «
رئیــس دانشــکده علــوم 
 ، ســاوه  پزشــکی 

»رهبــر بختیــاری« رئیــس دفتــر ریاســت دانشــکده و » مرتضــی 
ــاوه در  ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ــاور رئی ــت« مش هم
ــی،  ــی، پژوهش ــور آموزش ام
نیــز  فرهنگــی  و  فنــاوری 
حضــور داشــتند. الزم بــه 
ــه  ــیج جامع ــت بس ــر اس ذک
در  اســتقرار  بــا  پزشــکی 
میــدان مخابــرات و بــا هــدف 
ــه  واکسیناســیون  رســیدن ب
ــایانی  ــک ش ــری کم حداکث
در مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا 

اســت.  داشــته  را 
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بازرسی شرکت های آالینده های هوا در شهر صنعتی کاوه
ــت،  ــورت گرف ــوا ص ــت ه ــه بهداش ــتای برنام در راس
ــت  ــترک بهداش ــی مش ــاه ۱۴۰۰ در بازرس ــم آذر م ده
محیــط و کادر دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه، محیــط 

زیســت شهرســتان و معاونــت 
ــی کاوه،  ــهر صنعت ــهری ش ش
شــرکت هــای ذوب فلــزات 
شــد.  بازرســی  و  بازدیــد 
اجــرای  در  بازدیــد  ایــن 
تبصــره  و  هفدهــم  مــاده 
هــوای  قانــون   ۳ مــاده   ،۳
پــاک، بمنظــور جلوگیــری 
آالینده هــای  انتشــار  از 
ــوده  ــت آل ــع ثاب ــوا از مناب ه

ــوا  ــی بهداشــت ه ــه عملیات ــده و در راســتای برنام کنن
ــاوه،  ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــت دانش ــت بهداش معاون

ــراض  ــا اعت ــه ب ــکایات واصل ــات و ش ــاس گزارش بر  اس
بــه تبعــات بهداشــتی انتشــار آالینده هــای هــوا از 
ــت.  ــورت گرف ــی کاوه ص ــهر صنعت ــتقر ش ــع مس صنای
ایــن بازرســی مشــترک شــامل 
فلزاتــی  ذوب  شــرکت های 
ــه و  ــتم تهوی ــه سیس ــت ک اس
ــته  ــب نداش ــیون مناس فیلتراس
و گازهــا و ذرات آالینــده  در 
داخــل ســالن و در مواجهــه 
ــرون  ــه بی ــا ب ــران و ی ــا کارگ ب
از شــرکت انتشــار می دادنــد 
ــد  ــرر ش ــت و مق ــورت گرف ص
ــف  ــرکت های متخل ــده ش پرون
ــاع و  ــی ارج ــتم قضائ ــه سیس ــد اداری ب ــام رون ــا انج ب

گیــرد. صــورت  الزم  پیگیری هــای 

دانشکده علوم پزشکی ساوه به سامانه موکس ملی آرمان پیوست

بازدید کارشناس محیط شهرستان از ناوگان حمل و نقل درون شهری 

ایجاد پایگاه سالمت در مصلی امام 
علی)ع( به مناسبت روز پرستار

ــزاران در  ــالمت نمازگ ــت س ــگاه جه ــن پای ای
نمــاز جمعــه شهرســتان ســاوه و بــه مناســبت 

ــا شــد. روز پرســتار برپ
  در ایــن پایــگاه عــالوه بــر واکسیناســیون 
افــراد، قنــد خــون و فشــار مراجعــه کننــدگان 
نیــز چــک شــد و بــه افــراد فاقــد ماســک نیــز 
توســط کارشــناس بهداشــت محیــط معاونــت 
بهداشــت دانشــکده، ماســک تحویل داده شــد.

ــم،  ــدام مه ــن اق ــت در  ای ــر اس ــه ذک الزم ب
»مجتبــی ذکایــی« معــاون بهداشــت دانشــکده 
علــوم پزشــکی ســاوه و »مینــا رخشــی« مدیــر 
دفتــر پرســتاری دانشــکده، »رهبــر بختیــاری« 
ــنل  ــکده و پرس ــت دانش ــر ریاس ــس دفت رئی
فوریت هــای پزشــکی، پرســنل بهداشــت و 
ــی و بســیج دانشــجویی حضــور  ــط عموم رواب

ــتند. داش

ــکده  ــک، دانش ــی الکترونی ــای آموزش ــد محتواه ــا تایی ب
ــان  ــی آرم ــس مل ــامانه موک ــه س ــاوه ب ــکی س ــوم پزش عل

ــت پیوس
اهــداف  مهمتریــن  از  یکــی 
معاونــت آموزشــی دانشــکده 
در  ســاوه  پزشــکی  علــوم 
مجــازی،  آمــوزش  حــوزه 
تولیــد محتواهــای الکترونیکــی 
اســتاندارد و قابــل ارائــه در 

ســطح کشــوری اســت.
در ایــن راســتا در گام نخســت 

حــوزه  در  الکترونیکــی  محتــوای  عنــوان    ۴ تعــداد 
ــک دادن  ــول فیدب ــیابیCIPP  اص ــوی ارزش ــای الگ ه

ــش و  ــری در پژوه ــه گی ــای نمون ــجو، روش ه ــه دانش ب
هیپرتانســیون توســط دکتــر »حمیدرضا کوهســتانی« عضو 
هیئــت علمــی دانشــکده علــوم 
ــه  ــم و ب ــاوه تنظی ــکی س پزش
موکــس ملــی آرمــان ارائه شــد. 
ایــن محتواهــا پــس از ارزیابی و 
تاییــد از ســوی دانشــگاه علــوم 
ــه  ــته ب ــازی وابس ــکی مج پزش
وزارت بهداشــت، در وب ســایت 
موکــس ملــی آرمــان بــه آدرس 
https://arman.vums.ac.ir

 بارگــذاری و قابــل دسترســی  دانشــجویان و اعضــای 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــر کش ــی در سراس ــت علم هیئ

۸ آذرمــاه ۱۴۰۰، کارشناســان بهداشــت  دوشــنبه 
حمــل  نــاوگان  از  ســاوه،  شهرســتان  محیــط 
کردند.طبــق  بازدیــد  شــهری  درون  نقــل  و 

هــای  دســتورالعمل 
ابالغــی ســتاد ملــی 
ــای  ــوس ه ــا اتوب کرون
درون  نقــل  و  حمــل 
ــا ۵۰ درصــد  شــهری ب
بــه  مجــاز  ظرفیــت 
ــی باشــند.  ــت م فعالی
طــی  متاســفانه 
ــده  ــل آم ــد بعم بازدی

بــا  مذکــور  هــای  اتوبــوس  گردیــد  مشــاهده 
پروتــکل  رعایــت  بــدون  و  درصــد ظرفیــت   ۱۰۰
لــذا  نماینــد  مــی  فعالیــت  بهداشــتی  هــای 
جهــت حفــظ و صیانــت از ســالمت شــهروندان 

ــه  ــه مســئولین مربوطــه ارائ ــی ب راهکارهــای اصالح
خواهــد شــد. از تمامــی شــهروندان عزیــز نیــز 
ــالمت  ــظ س ــور حف ــردد، بمنظ ــی گ ــت م درخواس
جلوگیــری  و  خــود 
مجــدد  پیــک  از 
در  کرونــا  بیمــاری 
مکانهــای  تمامــی 
تجمعــی  و  عمومــی 
ســرویس  جملــه  از 
ــل  ــل و نق ــای حم ه
اســتفاده  عمومــی 
حفــظ  ماســک،  از 
فاصلــه فیزیکــی، تهویــه مناســب را بــه عنــوان 
یــک اصــل رعایــت کننــد، چــرا کــه حفــظ ســالمت 
ــی ســت و  ــئولیت اجتماع ــک مس ــه ی ــرد و جامع ف

مســئولیم. آن  قبــال  در  مــا  همــه 

تجلیل از پرستاران به مناسبت والدت 

حضرت زینب)س(

ــزرگ والدت  ــل از پرســتاران در جشــن ب تجلی
ــام  ــت مق ــب)س( و روز بزرگداش ــرت زین حض
پرســتار توســط شــورای اســالمی شــهر و 
شــهرداری ســاوه و کادر درمــان دانشــکده علوم 

ــاوه  پزشــکی س
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سه حادثه ترافیکی در محورهای 

مواصالتی شهرستان ساوه و زرندیه 

با ۱۰ مصدوم و یک فوتی

سه هزار و ۱۱۰ ُدز واکسن مرحله سوم کرونا در ساوه و زرندیه تزریق شد

ماهنامه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه
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مناسب های بهداشتی در این ماهنامه

به گزارش روابط عمومی دانشـــکده علوم پزشـــکی ســـاوه به نقـــل از ایرنا  
سرپرســـت معاونت بهداشـــتی دانشکده علوم پزشـــکی شهرستان ساوه 
گفت: در مرحله ســـوم واکسیناســـیون عمومی علیه کرونا تاکنون ســـه 
هزار و ۱۱۰ ُدز واکســـن در این شهرســـتان و زرندیه تزریق شـــده است. 
»مجتبی ذکایـــی« روز چهارشـــنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشـــت: 

پایدارِی ســـالمت جامعه در گرو تزریق 
این  ُدز سوم واکســـن کرونا اســـت و 
مهم بایـــد در اولویت قـــرار گیرد. وی 
بیان کـــرد: از مجموع بیش از هشـــت 
هـــزار نفر واجـــد شـــرایط تزریق ُدز 
سوم در سطح ســـاوه و زرندیه، تاکنون 
ســـه هـــزار و ۱۱۰ نفر  بـــرای تزریق 
نوبت ســـوم واکســـن اقـــدام کردند. 
دانشکده  بهداشتی  معاونت  سرپرســـت 
علوم پزشـــکی شهرستان ســـاوه ادامه 
داد:  اســـتقبال کمرنگ ســـالمندان و 
برخـــی افـــراد مبتال بـــه بیماری های 

خاص از ُدز ســـوم واکســـن زمینه ساز خیز ششـــم کووید ۱۹ و افزایش 
مرگ و میر ناشـــی از آن است و شـــهروندان باید نســـبت به این نکته 
اهتمام جدی داشـــته باشـــند. ذکایی عنـــوان کرد: عالوه بر ســـه مرکز 

تجمیعی تزریق واکســـن، در تمام پایگاه ها بهداشـــتی ســـاوه و زرندیه 
واکسیناســـیون انجام می شـــود و از واجدان شـــرایط درخواست می شود 
هر چه ســـریعتر بـــرای تزریق نوبت ســـوم مراجعه کننـــد. وی تصریح 
کرد: واکسیناســـیون عمومی در جامعه ســـبب شـــد تا امروز شـــاهد 
کاهش آمـــار مبتالیان و بیماران بســـتری  در مراکز درمانی باشـــیم که 
با تزریق ُدز ســـوم نیـــز چرخش ویروس 
کنترل خواهد شـــد. به گفتـــه معاونت 
بهداشـــتی دانشـــکده علوم پزشـــکی 
شهرســـتان ســـاوه، واکســـن به میزان 
کافی در ســـاوه و زرندیه فراهم اســـت 
و کادر بهداشـــت و درمان آمادگی کامل 
برای واکسیناســـیون دارند. از آغاز شیوع 
کرونا در ســـاوه و زرندیـــه تاکنون بیش 
از ۳۵ هـــزار و ۷۰۰ نفر بـــه این ویروس 
مبتال شـــدند و در همین مـــدت ۶۳۰ 
نفر هم جان خـــود را از دســـت دادند. 
بر اســـاس آخریـــن آمار اعالم شـــده 
دانشـــکده علوم پزشـــکی ســـاوه تاکنون ۸۵ درصد از جمعیت باالی ۱۲ 
ســـال این شهرســـتان و زرندیه نوبت اول و ۶۹ درصد همین رده ســـنی 

هـــر ۲ نوبت واکســـن کرونا را دریافـــت کرده اند.

ــات  ــد ارتباط ــاه ۱۴۰۰ واح ــتم آذرم بیس
ــتان  ــس شهرس ــات اورژان ــت عملی و هدای
ســاوه در ســاعات ۰۱:۴۷، ۰۹:۴۵و ۱۳:۱۵  
محورهــای  در  ترافیکــی  حادثــه  ســه 
مواصالتــی شهرســتان ســاوه و زرندیــه 
دریافــت نمــوده و پنــج تیــم عملیاتــی 
ــوادث  ــن ح ــدوم ای ــه ۱۰ مص ــس ب اورژان
خدمــات اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
ارائــه نمــوده انــد، متاســفانه یــک تــن  در 
ایــن حــوادث ترافیکــی فــوت شــده اســت.

ــرح  ــه ش ــوادث ب ــن ح ــات ای  شــرح جزئی
ــل اســت:  ذی

حادثــه اول کــه در ســاعت ۰۱:۴۸ بامــداد 
آزادراه ســاوه-همدان، شــش  در محــور 
دو  برخــورد  از  آبــاد  غــرق  کیلومتــری 
ــارس رخ داده  ــوزوکی و پژوپ ــودروی س خ
کــه اورژانــس غــرق آبــاد و نوبــران پوشــش 
ــه را انجــام  ــن حادث پیــش بیمارســتانی ای
داد و چهــار مصــدوم جهــت ادامــه درمــان 
بــه بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه 
ــان  ــا درم ــز ب ــدوم نی ــک مص ــل و ی منتق
ــه مرخــص مــی  ســرپایی در صحنــه حادث
ــه در  ــژو ک ــی پ ــه دوم واژگون ــود. حادث ش
ــه راه  ــک س ــرا، نزدی ــن زه ــور بوئی در مح
ورده در ســاعت ۰۹:۴۵ گــزارش مــی شــود 
کــه  اورژانــس امانیــه و خشــکرود بــه محل 
حادثــه اعــزام  و پنــج مصــدوم ایــن حادثــه 
ــان  ــه درم ــات اولی ــام اقدام ــد از انج را بع
پیــش بیمارســتانی بــه بیمارســتان شــهید 

ــد. ــل کردن ــاوه منتق ــدرس س م
حادثه سوم در ساعت ۱۳:۱۵ در محور 

قدیم ساوه-سلفچگان سه راهی آوه بین دو 
خودروی پراید و کامیون رخ می دهد که 
تیم عملیاتی اورژانس آوه به محل حادثه 

اعزام می شود ولی متاسفانه راننده پراید به 
علت شدت جراحات در همان لحظه های 

اولیه حادثه در دم فوت می شود.

پایگاه های بهداشتی ساوه آمادگی تزریق ُدز سوم واکسن کرونا را دارند
به گزارش روابط عمومی دانشـــکده علوم پزشـــکی ســـاوه به نقل از ایرنا معاون 
بهداشتی دانشـــکده علوم پزشکی ســـاوه گفت: همه پایگاه های بهداشتی این 
شهرســـتان در نوبت های صبح و عصر آمادگی پذیرش شـــهروندان باالی ۴۰ 

ســـال برای تزریق ُدز ســـوم واکسن کرونا 
را دارنـــد. دکتر »مجتبی ذکایـــی« روز 
پنجشـــنبه ۱۸ آذر در گفت وگـــو با ایرنا، 
اظهار داشـــت: فراخوان مراجعه افراد باالی 
۴۰ ســـال به منظور دریافت نوبت ســـوم 
واکســـن کرونا از سوی دانشـــکده علوم 
پزشکی داده شده است و از واجدان شرایط 
ساوجی درخواست می شـــود برای ارتقای 
ایمنی خـــود و جامعه نســـبت به تزریق 
سومین ُدز واکســـن اقدام کنند. وی ادامه 
داد: جانمایی هشـــت پایگاه بهداشتی در 
ســـاوه به گونه ای است که شـــهروندان با 

پیـــاده روی کمتـــر از ۱۰ دقیقه می توانند به نزدیکترین پایگاه تزریق واکســـن 
در محل زندگی خود مراجعه کنند. معاون بهداشـــتی دانشـــکده علوم پزشکی 
ســـاوه گفت: فاصله زمانی برای دریافت نوبت ســـوم برای کســـانی که مراحل 
قبلی واکسیناســـیون ســـینوفارم، بهارات و کووبرکت را تزریق کرده اند سه ماه و 

برای افرادی که واکســـن آســـترازنکا و اســـپوتنیک زده اند۶ ماه پس از تزریق 
نوبت دوم اســـت. به گفته او، حدود ۸۰ درصد از مشـــموالن واکســـن ساکن در 
ســـاوه و زرندیه واکسن ســـینوفارم را تزریق کرده اند و در مقطعی هم برای افراد 
ســـالمند واکسن آســـترازنکا تزریق شد که 
انتظار اســـت با توجه به جـــدول زمانبندی 
بـــرای دریافت نوبت ســـوم بـــه پایگاه های 
تعیین شـــده مراجعه کننـــد. ذکایی تاکید 
کرد: بـــه انـــدازه نیاز در شهرســـتان های 
ســـاوه و زرندیه واکســـن موجود اســـت و 
امید می رود با اســـتقبال مناسب شهروندان 
شـــاهد توقف کامل چرخه ویروس کرونا در 
این مناطـــق رقم بخورد. وی اظهار داشـــت: 
هنوز هم ویروس کرونا در ســـطح شهرستان 
ساوه در حال چرخش اســـت و روزانه حدود 
هفت الی هشـــت مبتالی جدید شناسایی 
می شـــوندبنابراین تا زمانی که هـــر روز موارد مثبت وجود دارد باید نســـبت به 
تزریق کامل ُدزهای واکســـن اقدام شـــود. از آغاز شـــیوع کرونا در اسفند سال 
۹۸ تا امروز ۳۵ هزار و ۸۹۸ تن از شـــهروندان ســـاوه و زرندیـــه به این ویروس 
مبتـــال شـــدند و در همین مدت نیز ۶۳۷ نفـــر جان خود را از دســـت دادند.
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