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چهارمین مجمع سالمت شهرستان ساوه برگزار شد

22 هبمن      سالروز پیروزی انقالب اسالیمسالروز پیروزی انقالب اسالیم            گرایم ابد

شماره نهم - بهمن ماه 1400

انتصاب سرپرست بیمارستان امام 
رضا)ع( زرندیه

طــی حکمــی از ســوی دکتــر »محمــود 
ــوم  ــکده عل ــت دانش ــی« سرپرس کریم
پزشــکی ســاوه، دکتــر »میثم اشــرفی« 
بــه عنــوان سرپرســت بیمارســتان امــام 

رضــا)ع( زرندیــه منصــوب شــد.

ــوم پزشــکی ســاوه ۲ بهمــن  ــط عمومــی دانشــکده عل ــه گــزارش رواب ب
مــاه ۱۴۰۰ چهارمیــن مجمــع ســامت شهرســتان ســاوه برگــزار شــد.

مجمــع ســامت شهرســتان ســاوه بــا حضــور فرمانــدار، امــام 
جمعــه شهرســتان ســاوه، سرپرســت دانشــکده علــوم پزشــکی 
ســاوه و جمعــی از مدیــران اســتانی و شهرســتانی برگــزار شــد.

ــز/  ــی هرگ ــی آری، خوددرمان ــعار خودمراقبت ــا ش ــع ب ــن مجم ــه ای بیانی
ــای  ــد کااله ــه خری ــه ب ن
از  محــور  ســامت 
ــه  ــاز/ ن ــیرهای غیرمج مس
بــه مصــرف بی رویــه آنتــی 
بیوتیــک در انســان و دام.

دکتــر محمــود کریمــی 
دانشــکده  سرپرســت 
ســاوه: پزشــکی  علــوم 

حاصــل  پایــدار  توســعه 
نمی شــود مگــر انســان های 
ــیم و  ــته باش ــالمی داش س
جامعه ســالم با خودمراقبتی 

ــان آورد. ــه ارمغ ــه ب ــراد جامع ــر اف ــرد و دیگ ــه ف ــد ســامتی را ب می توان
خودمراقبتــی زمانــی مطــرح شــد کــه بیماری هــای مزمــن شــایع شــد، 
بیمــاری  هــای مزمــن رتبــه اول را در همه گیــری مــردم در بحران ســامت 
را دارد. بحــث خودمراقبتــی بــا تغذیــه ســالم، مقابلــه بــا اســترس، قبــل 
ــد  از بیمــاری و حتــی پــس از بیمــاری نیــز  مــورد توجــه اســت. از فوای
خودمراقبتــی  ۵۰ درصــد میــزان بســتری و غیبــت از کار را کــم مــی کند.

خودمراقبتــی  داروهــا  خودســرانه  مصــرف  یــا  درمانــی  خــود 
ــامت  ــی در س ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــل اجتماع ــه معض ــت بلک نیس

می گــردد. و...  کبــدی  گوارشــی،  مشــکات  باعــث  کــه  اســت 
اگــر داروهــا از کانــال هــای غیــر مجــاز تهیــه شــود مســائل و مشــکات 
بســیاری را بوجــود مــی آورد و بهتریــن راه دسترســی بــه مــوارد بهداشــتی 
ــد. ــک« می باش ــی ت ــامانه »ت ــود س ــهروندان از وج ــی ش ــالم آگاه س
ــاوه ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــذا و دارو دانش ــت غ ــزی مدیری ــر تمی دکت

منشــا بســیاری از بیماری هــای ســال های آتــی اســتفاده از کودشــیمیایی 
ســامت  کــه  اســت 
تحــت  را  افــراد  و  جامعــه 
می دهــد. قــرار  شــعاع 

تولیــدات  و  موادغذایــی 
کشــاورزی و دامی در ســامت 
جامعــه مهــم قلمداد می  شــود 
کــه بایــد مــورد پایــش و 
ــرد. ــرار گی ــد ق ــرل و رص کنت

میــوه  از  بــرداری  نمونــه 
نظــر  از  ســبزیجات  و  هــا 
باقــی مانــدن ســموم نیــز 
ــرار  ــد ق ــش و رص ــورد پای م
می باشــد. توجــه  مــورد  و  گرفتــه 

دانشــکده  رئیــس  مقــام  قائــم  حافظــی  علــی  دکتــر 
اجتماعــی: مشــارکت های  در  ســاوه  پزشــکی  علــوم 

همســویی و هماهنگــی دســتگاه ها الزمه تحقق شــعار خودمراقبتــی آری، 
خوددرمانــی هرگــز )نــه به کاالهای ســامت محــور از مســیرهای غیرمجاز
ــت. ــان و دام اس ــای انس ــی بیوتیک ه ــه آنت ــی روی ــرف ب ــه مص ــه ب ن

این تحقق نیاز به گذشــت یک ســال و پیگیری و همکاری کلیه دســتگاه ها 
ــده ای را برداریــم. ــا در مســیر ســامت بتوانیــم گام هــای ارزن می باشــد ت

انتصاب سرپرست معاونت درمان 
دانشکده علوم پزشکی ساوه

طــی حکمــی از ســوی دکتــر »محمــود 
ــوم  ــکده عل ــت دانش ــی« سرپرس کریم
ــا«  پزشــکی ســاوه، دکتــر »احمــد توان
بــه ســمت سرپرســت معاونــت درمــان 

ایــن دانشــکده منصــوب شــد.
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ــاوه،  ــوم پزشــکی س ــی دانشــکده عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد ۱۴  ــا رش ــه ۲۰۲۲ ب ــا ژانوی ــوالی ۲۰۲۱ ت ــکده از ج ــن دانش ای

هــزار پلــه ای در وبومتریکــس 
)Webometrics( در بیــن 
ــت  ــتقل تح ــکده های مس دانش
حائــز  بهداشــت  وزارت  نظــر 
اســت. گردیــده  دوم  رتبــه 

 علــوم پزشــکی ســاوه همچنین 
در علــم ســنجی بــا ۲۵۴ مقالــه 

در اسکاپوس و با اچ -ایندکس ۲۳، در رتبه ۴۶ کشوری قرار دارد.
)وب ســنجی(  وبومتریکــس  رتبه بنــدی  اســت   گفتنــی 
آزمایشــگاه  توســط   ۲۰۰۴ ســال  در  دنیــا  دانشــگاه های 

ســایبرمتریک، واحــدی از انجمــن ملــی تحقیقــات اســپانیا، بــر 
اســاس شــاخصی مرکــب از چهــار پارامتــر تهیه شــده اســت. در 
ــدی  ــن رتبه بن ــخه ای ــن نس آخری
دنیــا  دانشــگاه  حــدود ۲۵۰۰۰ 
بــر اســاس اطاعــات مبتنــی 
بــر وب آن هــا تحلیــل شــده 
ــه  ــه هم ــدی ک اســت.این رتبه بن
ماه هــای  انتهــای  در  ســاله 
بــه روز  جــوالی  و  ژانویــه 
می شــود، یــک مقیــاس وبــی بــرای دانشــگاه ها و مراکــز 
علمــی  فعالیــت  میــزان  و  آورده  فراهــم  را  تحقیقاتــی 
وب گاه هــای آموزشــی را به صــورت دوره ای نشــان می دهــد.

رشد 14 هزار پله ای دانشکده علوم پزشکی ساوه در رتبه بندی وبومتریکس چهار فوتی در تصادف مرگبار  محور 

قدیم ساوه-سلفچگان

در ســاعت  مــاه ۱۴۰۰  بهمــن  ســیزدهم 
ــات  ــت عملی ــات و هدای ــد ارتباط ۱۵:۲۶ واح
از  گزارشــی  ســاوه  شهرســتان  اورژانــس 
برخــورد رخ بــه رخ دو دســتگاه پــژو ۴۰۵ در 
محــور قدیــم ساوه-ســلفچگان روبــروی صالح 
آبــاد دریافــت کــرد. تیــم عملیاتــی اورژانــس 
آوه و تیــم امــدادی هــال احمــر ایــن شــهر 

ــدند. ــزام ش ــه اع ــه محــل حادث ــه ب بافاصل
ــار  ــراش چه ــانحه دلخ ــن س ــفانه در ای  متاس
ــت  ــه عل ــی ب ــای تصادف ــین خودروه سرنش
شــدت جراحــات وارده در همــان لحظــه هــای 

ــوت شــدند. ــه ف ــه حادث اولی

غرق شدگی کودک ۲ ساله در استخر باغ

دوم بهمــن مــاه ۱۴۰۰ در ســاعت ۱۵:۰۶ 
ــاله  ــودک ۲ س ــرق شــدگی ک ــورد غ ــک م ی
در یکــی از بــاغ هــای اطــراف شــهرک علــوی 
بــه واحــد ارتباطــات و هدایــت عملیــات 
ــد. ــزارش ش ــاوه گ ــتان س ــس شهرس اورژان

ــهری  ــس ش ــی اورژان ــم عملیات ــه تی بافاصل
ــه  ــزام و ب ــه اع ــل حادث ــه مح ــاوه ب ــک س ی
محــض رســیدن بــر بالیــن غریــق و بررســی 
ــی  ــم حیات ــدان عائ ــت فق ــه عل ــودک و ب ک
فــورا احیــای قلبی-ریــوی شــروع شــده 
ــی شــامل  و ضمــن انجــام اقدامــات درمان
ــیژن   ــاژ قلبی،اکس ــی، ماس ــت راه هوای مدیری
و دارودرمانــی،... کــودک بــه بیمارســتان 
شــد. منتقــل  ســاوه  مــدرس  شــهید 

تشکیل کمیته راهبردی کرونا دانشکده علوم پزشکی ساوه

مهمتریــن نــکات مطرح شــده در کمیتــه راهبردی ایــن هفته:
-احتمــال اوج گیــری میزان بســتری ها و تکمیل ظرفیت مجدد 

بیمارســتانی  تخت هــای 
آینــده هفته هــای  در 

رعایــت  شــدید  -کاهــش 
دســتورالعمل های بهداشــتی 
فشــار  آن  نتیجــه  کــه 
مجــدد بــر روی کادر درمــان 
خواهــد بــود و مهمتریــن 
حــال  ضــروری  اقــدام 
امــر  در  اهتمــام  حاضــر 
می باشــد. واکسیناســیون 

امیکــرن  ســویه  در  عامــت  بــدون  بیمــاران  -تعــداد 
اســت. قبلــی  ســویه های  از  باالتــر  مراتــب   بــه 

درصــد   ۲۵ از  مثبــت  تســت های  تعــداد  -افزایــش 

هفتــه جــاری در  بــه ۴۴ درصــد  قبــل  هفته هــای  در 
 pcr ــاه گذشــته تســت ــدازه دو م ــه ان ــه گذشــته ب -در هفت
مثبــت ثبــت شــده اســت.

الــی   ۳۰ هفتــه  هــر  -در 
ــی  ــورد بازرس ــه م ۴۰ مدرس
دســتورالعمل های  رعایــت 
بهداشــتی قــرار می گیرنــد.

-دانشــکده علــوم پزشــکی 
ــد  ــق ۹۶ درص ــا تزری ــاوه ب س
دوم  دز  درصــد   ۸۷ اول،  دز 
ســوم  دز  درصــد   ۶/۲۵ و 
دانشــگاه های  میــان  در 
دارد. قــرار  واکسیناســیون  ســطح  باالتریــن  بــا 

عنــوان  بــه  ســوم  دز  تزریــق  بــر  -تأکیــد 
مــرگ و  بســتری  از  پیشــگیری  راهــکار  مهمتریــن 

تشکیل سی و ششمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه
ــزار  ــاه ۱۴۰۰ برگ ــه یک شــنبه ســوم بهمــن م ــن جلســه ک ــدای ای در ابت

شــد، حجت االســام هــادی ودود نماینــده نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

رهبــری در دانشــکده، ضمــن تبریــک میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا ســام 

ــی و  ــاب از حواش ــر اجتن ــا ب اهلل علیه

ــران  ــن مدی ــی در بی ــرورت همدل ض

ــرد. ــد ک ــکده تأکی ــئوالن دانش و مس

در ادامــه ایــن جلســه سرپرســت 

دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه، ضمن 

ــرح  ــائل ط ــن مس ــریح مهمتری تش

ــای  ــت رؤس ــن نشس ــده در آخری ش

ــوم  پزشــکی کشــور  دانشــگاه های عل

ــه بیــان مهمتریــن اهــداف »طــرح  ب

پرداخــت. ســامت«  نظــام  تعالــی  و  عدالــت 

دکتــر محمــود کریمــی در ادامــه ایــن جلســه بــر مــوارد زیــر تأکیــد کــرد:

 ۱۴۰۱ ســال  بوجــه  در  پیش بینــی  قابــل  -چالش هــای 

- مســائل و چالش هــای موجــود در بحــث تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاران

ــده  ــال آین ــر س ــا آخ ــامت ت ــک س ــده الکترونی ــل پرون ــزوم تکمی - ل

-لــزوم افزایــش نظارت هــا بخصــوص با 

رویکرد نظارت الکترونیکی و شفاف سازی 

- دانشــگاه علوم پزشــکی یک سیستم 

نخبه پرور و نخبه محور است و الزم است 

از ظرفیت این نخبــگان در جهت اصاح 

منابع و صرفه جویی منابع اســتفاده شود.

- لــزوم تدویــن نقشــه راه و برنامــه 

و حرکــت  دانشــکده  اســتراتژیک 

بــر اســاس نقشــه و شــاخص ها

درآمدهــا  افزایــش  و  بهــره وری  کمیتــه  تشــکیل  لــزوم   -

انســانی منابــع  مدیریــت  و  هزینه هــا  کاهــش  و 
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افتتاح اورژانس بانوان در شهرستان ساوه، جزو 10 پایگاه اول اورژانس بانوان در کشور

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه ۱۳ 
بهمــن ۱۴۰۰ پایــگاه اورژانس بانوان در مرکــز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشــکی دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه افتتاح شــد.

پایــگاه اورژانــس شهرســتان ســاوه جــزو ۱۰ پایــگاه اول 
علــوم  دانشــکده  و  اســت  کشــور  در  بانــوان  اورژانــس 
پزشــکی ســاوه نیــز در ایــن زمینــه پیشــگام می باشــد.

ایــن آییــن بــا حضــور 
ــر »محمــود کریمی«  دکت
سرپرســت دانشــکده علوم 
پزشــکی ســاوه، دکتــر 
دالونــدی«  »کــوروش 
معــاون درمــان، دکتــر 
ذکائــی«  »مجتبــی 
معاونــت  سرپرســت 
»صیــدی«  بهداشــت، 
سرپرســت مرکــز فوریــت 

هــای پزشــکی و جمعــی از  مدیــران دانشــکده علــوم پزشــکی 
ســاوه و »حاج امینی« رئیس شــورای شهرســتان ســاوه و »دکتر 
طاهــری« عضــو شــورای اســامی شهرســتان ســاوه برگزار شــد.

سرپرســت دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه گفت: پایــگاه اورژانس 
ــوم پزشــکی  ــان دانشــکده عل ــت درم ــا همــت معاون ــوان ب بان
ســاوه و مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی ایجــاد شــد.  
پایــگاه اورژانــس شهرســتان ســاوه جــزو ۱۰ پایــگاه اول 

علــوم  دانشــکده  و  اســت  کشــور  در  بانــوان  اورژانــس 
پزشــکی ســاوه نیــز در ایــن زمینــه پیشــگام می باشــد.

دکتــر محمــود کریمــی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ۵۰ درصــد 
ــگاه  ــن پای ــد ای ــکیل می دهن ــان تش ــه را زن ــت جامع جمعی
ــا، ســوانح و حــوادث پاســخگوی  ــد در حــوزه بیماری ه می توان
نیاز بانوان ســاوجی باشــد و خدمــات اورژانس پیش بیمارســتانی 
ایمــن  صــورت  بــه  را 
موازیــن  رعایــت  بــا  و 
همشــهریان  بــه  اســامی 
دهــد. ارائــه  ســاوجی 

دانشــکده  درمــان  معــاون 
ــوم پزشــکی ســاوه گفــت:  عل
بــا توجــه بــه نیازســنجی های 
ــد  ــن واح ــه اولی ــام گرفت انج
ــکده  ــان در دانش ــس زن اورژان
علــوم پزشــکی ســاوه افتتــاح 
ــروی  ــذب نی ــا ج ــراوان و ب ــاش ف ــا ت ــد ب ــن واح ــد. ای ش
ــرد. ــه کار ک ــروع ب ــس ش ــات و آمبوالن ــز امکان ــو، تجهی بان

در  موجــود  کدهــای  افــزود:  دالونــدی  کــوروش  دکتــر 
ــد  ــدن ک ــه ش ــا اضاف ــه ب ــود ک ــد ب ــتان ۱۷ ک ــطح شهرس س
ــت   ــد اس ــت و امی ــیده اس ــد رس ــه ۱۸ ک ــوان ب ــس بان اورژان
ــاوجی و  ــوان س ــتقبال بان ــورد اس ــوان م ــس بان ــد اورژان واح
در راســتای آرامــش و حضــور بانــوان در اورژانــس باشــد.

حضور مسئولین، مدیران و پرسنل دانشکده علوم پزشکی ساوه درراهپیمایی ۲۲ بهمن 1400

نمایشگاه صنایع دستی بانوان شاغل در 
دانشکده علوم پزشکی ساوه

ــوم  ــط عمومــی دانشــکده عل ــه گــزارش رواب ب
پزشــکی ســاوه ۳ بهمــن ۱۴۰۰ نمایشــگاه 
ــکده  ــاغل در دانش ــوان ش ــتی بان ــع دس صنای
ــورد  ــد و م ــزار ش ــاوه برگ ــکی س ــوم پزش عل
ــرار  ــع دســتی ق ــه صنای ــدان ب ــد عاقمن بازدی
ــد  ــبت تول ــه مناس ــگاه ب ــن نمایش ــت.  ای گرف
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و بزرگداشــت 

ــد. ــزار ش ــادر برگ ــام زن و روز م مق

نشــکده  ا د عمومــی  بــط  ا رو رش  گــزا بــه 
ه  مــا بهمــن   ۲۲ وه   ســا پزشــکی  علــوم 
شــکوهمند  پیــروزی  لروز  ســا ر  د  ۱۴۰۰
نشــکده  ا د سرپرســت  ســامی  ا نقــاب  ا
سرپرســت   ، ه و ســا پزشــکی  علــوم 
ز  ا جمعــی  و  شــت  بهدا نــت  و معا
ســم  مرا ر  د نشــکده  ا د یــن  ا پرســنل 
. نــد کرد شــرکت  روز  یــن  ا شــت  بزرگدا

بــه علت شــیوع  ل  مســا ا کــه  ســم  مرا یــن  ا ر  د
هــای  پروتــکل  یــت  رعا و  نــا  کرو ری  بیمــا
موتــوری  و  ــی  روی خود صــورت  بــه  شــتی  بهدا
و  آمبوالنــس  ه  دســتگا  ۱۰ شــد،  ر  برگــزا

نــس  ا رژ و ا موتورآمبوالنــس  ه  دســتگا یــک 
علــوم  نشــکده  ا د نی  رســتا بیما پیــش 
دســامت  مدا ا پوشــش  وه  ســا پزشــکی 
. نــد د ا د م  نجــا ا را  ســم  مرا یــن  ا

نشــکده  ا د شــت  بهدا نــت  و معا پرســنل 
رکت  مشــا بــا  نیــز  ه  و ســا پزشــکی  علــوم 
ر  د ر  ســتقرا ا ضمــن  ســامت  بطیــن  را
بــه  شهرســتان  جمعــه  ز  نمــا مصلــی 
تشــخیصی  و  پیشــگیری  خدمــات  ئــه  را ا
ــاع  اط و  ــوزش  آم ــه  جمل ز  ا ــا  ن کرو ری  ــا بیم
ســیون  کسینا ا و و  نه گیــری  نمو نی،  رســا
. اختنــد پرد عزیــز  همشــهریان  بــه  نــا  کرو

بازدید سرپرست معاونت بهداشت 

دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز 

خدمات جامع سالمت نوبران
ــت بهداشــت  ۷ بهمــن ۱۴۰۰ سرپرســت معاون
ــت  ــت فنــی معاون ــه همــراه سرپرســت معاون ب
بهداشــت و کارشــناس مســئول بهداشت محیط 
از مرکــز خدمــات جامــع ســامت امــام حســین 
)ع( نوبــران بازدیــد کردنــد.  در ایــن بازدید که با 
هــدف بررســی رونــد ارائــه خدمــت توســط این 
مرکــز بــه مــردم منطقــه و بررســی چالش هــا و 
نقــاط قــوت و ضعــف موجــود انجــام شــد، دکتر 
ــبانه  ــات ش ــی از زحم ــن قدردان ــی ضم ذکای
ــز، گزارشــی از  ــکاران و پرســنل مرک روزی هم
اقدامــات انجــام شــده بــا تاکیــد بــر پیشــگیری 
از کرونــا و واکسیناســیون و همچنیــن شــاخص 
هــای بهداشــتی مرکــز دریافــت کــرد و از 
تمامــی همــکاران درخواســت کــرد تــا بیشــتر 
از قبــل بــرای ارتقــاء ســامت مــردم منطقــه بــا 
اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای درون بخشــی 

ــد. ــدام کنن ــی اق و برون بخش
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خارج کردن توده از کلیه یک بیمار در ساوه
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مناسب های بهداشتی در این ماهنامه

به گزارش دانشـــکده علوم پزشـــکی ســـاوه به نقل از ایسنا، دکتر 
عرفـــان جلوه مقـــدم در گفت وگو با ایســـنا اظهار کـــرد: بیمار که 
مردی ۷۵ ســـاله است در ابتدا به علت احســـاس ناراحتی در قفسه 
ســـینه و پهلو و شک به داشتن مشـــکل قلبی به پزشک متخصص 
قلب مراجعه کرده بود و پس از بررســـی های الزم مشـــخص شـــده 
بود که ایـــن فرد مشـــکل قلبی نـــدارد و به انجام ســـونوگرافی 

شـــکم و لگن ارجاع داده می شوند.
وی افزود: پس از انجام ســـونوگرافی 
شـــکم و لگـــن در بررســـی بعمل 
آمـــده متوجه وجود توده ۶ ســـانتی 
متـــری در  کلیه چپ شـــده و بیمار 
بررســـی های  ارجاع تحت  از  پـــس 
الزم قـــرار گرفـــت و نهایتـــا تحت 
عمـــل خارج ســـازی تـــوده کلیه با 
اصطاحا  باقیمانـــده  کلیـــه  حفظ 
گرفت. قرار  نفرکتومی«  »پارشـــیل 

نوع  افـــزود:  مقـــدم  جلـــوه  دکتر 
کلیه  در  شـــده  مشـــاهده  تـــوده 
ایـــن بیمار مشـــخص نیســـت اما 
از نـــوع بدخیـــم اســـت گرچـــه 
پاســـخ  تا  مانـــد  بایـــد منتظـــر 
پاتولوژی مشـــخص و اعام شـــود.

این عمل  اینکـــه  به  اشـــاره  با  وی 
حـــدود دو ســـاعت زمـــان بـــرد، 
خوشـــبختانه  تـــوده  این  افـــزود: 
بدن  نقاط  به ســـایر  دســـت اندازی 
ماننـــد عروق و قفســـه ســـینه یا 
ریه نداشـــته اســـت و در این عمل 
قســـمتی از کلیـــه که شـــامل این 
توده بـــود از بدن بیمار خارج شـــد.

در  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  او 
ایـــن  انجـــام  اخیـــر  ســـالهای 

عمل در ســـاوه ســـابقه نداشـــته اســـت، افزود: در گذشته عمل 
خـــارج شـــدن تمامـــی کلیه انجام شـــده بـــود اما برداشـــتن 
تومـــور و حفظ قســـمت ســـالم کلیه بی ســـابقه بوده اســـت.

دکتر جلوه مقدم افزود: تومور ۶ ســـانتی یک تومور نســـبتا بزرگی 
است که وارد سیســـتم جمع کننده ادراری شـــده بود و با تشکیل 
یک تیم جراحی و بیهوشـــی توانمند نظیر دکتر کاشـــفی جراح و 

متخصص بیماری هـــای کلیه و مجاری ادراری در ســـاوه، این عمل 
با موفقیت انجام و تمامی توده خارج و قســـمت ســـالم کلیه حفظ و 
ترمیم شـــد و کاما کارکرد طبیعی خود را دارد و هیچگونه تغییرات 
کراتینی هم نـــدارد. اگر این عمل جراحی انجام نمی شـــد باید کل 
کلیـــه خارج می شـــد و بیمار باید بـــا تک کلیه زندگـــی می کرد.

او افـــزود: اگر عمل جراحی انجام نمی شـــد قطعـــا موجب بزرگتر 
شـــدن ســـایز کلیه شـــده و تمامی 
کلیه را فراگرفتـــه و موجب درگیری 
بـــدن، ریه،  تومور در عـــروق اصلی 
مغز و ... شـــده و منجـــر به کاهش 
طول عمـــر بیمار می شـــد. با خارج 
شـــدن تومور نیـــاز بـــه درمان های 
تکمیلـــی نظیر پرتودرمانی، شـــیمی 
درمانـــی، ایمنـــی درمانـــی و یـــا 
داروهـــای تکمیلـــی دیگر نیســـت.

اینکـــه معموال  بـــه  اشـــاره  با  وی 
صورت  بـــه  کلیه  داخل  توده هـــای 
اتفاقی کشـــف می شـــوند، گفت: به 
ندرت پیـــش می آید کـــه مریض با 
داشـــتن توده در کلیه درد داشـــته و 
یـــا در ادرار خود خونریزی مشـــاهده 
کنـــد. معمـــوال بـــه دالیـــل دیگر 
ســـونوگرافی می شـــوند و متوجـــه 
وجود تـــوده در کلیه خواهند شـــد.

این پزشـــک متخصص جراحی کلیه 
و مجـــاری ادراری افـــزود: در برخی 
می شـــود  بزرگ  تـــوده  که  افـــراد 
خون در ادرار مشـــاهده شده و یا درد 
ترین  شایع  می شـــود.  احساس  شکم 
علت هـــای شـــناخته شـــده تومور 
کلیـــه شـــامل اســـتعمال دخانیات 
و مواجهه بـــا دود ســـیگار، چاقی و 
فشـــارخون به خصوص فشـــارخون های غیر کنترل شـــده است.

وی مصرف بی رویه مســـکن ها را از دیگر علت های تشـــکیل تومور 
کلیه دانســـت و افزود: دیده شـــده افرادی در طول ۱۵ سال مصرف 
سه کیلو شامل ژلوفن، بروفن، ناپروکســـن، ایندومتاسین و داروهای 
مشـــابه دارند. متاســـفانه مصرف این داروها در جامعه باالست و در 
طوالنـــی مدت عوارضی نظیـــر ایجاد تومور کلیه را بـــه همراه دارد.

یک واحد غیر مجاز دندانسازی و 

دندانپزشکی تعطیل شد

ــاز  ــد غیرمج ــک واح ــن ۱۴۰۰ ی  ۱۳ بهم
داندانســازی و دندانپزشــکی تعطیــل شــد.

طــی بازرســی انجــام گرفتــه توســط  تیــم 
مدیریــت نظــارت ، یــک مرکــز غیــر مجــاز 
کــه توســط فــرد فاقــد صاحیتــی بــا 
مداخله در امور دندانپزشــکی و دندانســازی 
ــرد  ــد و ف ــل ش ــرد، تعطی ــی ک ــت م فعالی
خاطــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی گردید. 

4   بهمن ماه روز جهانی آموزش

 8  بهمن ماه روز جراح

 8   بهمن ماه هفته ملی مبارزه با سرطان
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تعطیلی یک مطب که بدون حضور 

پزشک خدمات زیبایی ارائه می داد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــکده 
علــوم پزشــکی ســاوه، ۱۴ بهمــن مــاه 
۱۴۰۰ طــی بازرســی انجــام گرفتــه توســط 
تیــم مدیریــت نظــارت و اعتباربخشــی 
امــور درمــان، یــک مطــب مجــاز کــه 
فــرد  توســط  پزشــک  حضــور  بــدون 
فاقــد صاحیتــی بــا مداخلــه در امــور 
زیبایــی و لیــزر بــه مراجعــه کننــدگان در 
ــد. ــل ش ــود تعطی ــات ب ــه خدم ــال ارائ ح

۲4  بهمن ماه روز مددکاری اجتماعی


