
دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی سراب

دکتر اکبرنادی، رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

 دکت��ر ن��ادی، رییس دانش��کده علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی 
س��راب، درگفتگویی اختصاصی با مفدا 
سراب پس از نام و یاد خداوند متعال و 
ع��رض خس��ته نباش��ید و خداقوت به 
تمام��ی دس��ت اندرکاران بهداش��ت و 

درم��ان و همچنین کادر محترم درمان 
ک��ه در خ��ط مقدم مبارزه ب��ا ویروس 
کرون��ا در ح��ال خدمت رس��انی ب��ه 
هموطنان گرامی در سرتاس��ر کش��ور 
عزیزمان ایران هستند گفت: به محض 
اعام ش��یوع کرونا درش��هر قم ؛ ستاد 

مقابله با کرونا در یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ 
ب��ا حض��ور اعض��ای هیأت رییس��ه و 
مدیریت بحران دانش��کده تش��کیل و 

شروع به فعالیت نمود.
وی اف��زود: طی صحبت های متعدد با 
مسئوالن ارشد شهرستان با هماهنگی 
فرمان��داری، س��تاد مقابله ب��ا کرونای 
شهرس��تان به ریاست فرماندار محترم 
در هفت��ه دوم اس��فند و ب��ا حضور دکتر 
صومی، رییس دانش��گاه علوم پزشکی 
و خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی تبریز 

تشکیل و مصوبات مهمی داشت.
وی با اش��اره به این که درس��راب اولین 
م��ورد ابتا ب��ه بیم��اری کووید-۱۹، 
هش��تم اس��فند ماه گزارش ش��د تأکید 
ک��رد: بخ��ش ویژه بیم��اران کرونایی 
شامل بستری و درمانگاه در بیمارستان 
س��راب راه اندازی شد. ضمن این که در 

طی صحبت های 
متعدد با مسئوالن 
ارشد شهرستان با 

هماهنگی 
فرمانداری، ستاد 
مقابله با کرونای 

شهرستان به 
ریاست فرماندار 
محترم در هفته 
دوم اسفند و با 

حضور دکتر 
صومی، رییس 
دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 
بهداشتی و 

درمانی تبریز 
تشکیل و 

مصوبات مهمی 
داشت
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هفته ه��ای بع��د از ش��یوع، راه اندازی 
کلینیک غربالگری با تمهیدات معاونت 
بهداشتی صورت گرفته و تاحدودی به 
نگرانی ه��ای م��ردم و ت��رس آنه��ا از 
مراجعه به بیمارس��تان پاس��خ داد. وی 
خاطرنش��ان س��اخت که در این مرکز، 
پزشک به صورت سه شیفته حضوردارد 
و ای��ن بخ��ش همچن��ان نی��ز دای��ر و 

مشغول خدمت رسانی است.
دکترنادی به تجربیات کسب شده طی 
این مدت اش��اره ک��رد و گفت: تاکنون 
سیس��تم درمان��ی ب��ا چنی��ن بح��ران 

فراگیری روبه رو نش��ده بود و از طرفی 
اطاع��ات ما درم��ورد بیماری اندک و 
بعضًا متناقص بود که این موضوع ما را 
دچارمش��کل می ک��رد ام��ا ب��ه لطف 
همکاری ه��ای بین بخش��ی و تاش 
متخصصان بیمارستان و کادر پرستاری 
و درمان��ی و ب��ا هماهنگی های منظم با 
وزارت محت��رم بهداش��ت ب��ه فاصله 
کوتاه��ی نظ��م و س��اماندهی خوب��ی 
صورت گرفت و سیستم، مرتب خود را 

به روزرسانی می کرد.
دکتر نادی به تمهید دیگر دانشکده نیز 

اش��اره داش��ته و گف��ت: ب��رای انتقال 
تجربه ه��ای درمان��ی دو پزش��ک از 
بیمارستان مسیح دانشوری دردو نوبت 
به م��دت یک ماه درس��راب به صورت 
شبانه روزی حضور یافتند تا تجربه های 
خ��ود را ب��ه کادر درمان��ی مش��غول در 

سراب انتقال دهند.
رییس دانش��کده علوم پزشکی سراب، 
وجود س��ی تی اس��کن پیش��رفته و نیز 
جدیداالحداث بودن بیمارستان را یک 
امتیاز برای دانشکده سراب در برخورد 
ب��ا ویروس کرونا عن��وان کرد و افزود: 
روند تش��خیص دربیماران مشکوک در 
س��راب خ��وب ب��ود. وی با اش��اره به 
غربالگ��ری بیماری گفت: شهرس��تان 
سراب درغربالگری در رتبه های باالی 

کشور بود و عملکرد مطلوبی داشت.
دکت��ر ن��ادی از ابت��ای ۳۵ نفر از کادر 
بهداش��تی و درمانی س��راب به بیماری 
کووی��د-۱۹ خبرداد و گفت: متأس��فانه 
یک��ی از هم��کاران خ��وب مرک��ز 
فوریت ه��ای پزش��کی را در ای��ن راه 
ازدس��ت دادیم و اولین ش��هید سامت 
اورژانس اس��تان شهید عباس انصاری 

بود.

دکتر نادی از 
ابتای 35 نفر از 
کادر بهداشتی و 
درمانی سراب به 
بیماری کووید-19 

خبرداد و گفت: 
متأسفانه یکی از 

همکاران خوب 
مرکز فوریت های 
پزشکی را در این 

راه ازدست دادیم 
و اولین شهید 

سامت اورژانس 
استان شهید 

عباس انصاری بود
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وی به همدلی پرستاران و پزشکان نیز 
به عن��وان نقطه ق��وت مدیریت بحران 
اش��اره کرد و افزود: مثل زمان جنگ و 
دف��اع مقدس دراین مورد نیز همکاران 
اجازه نمی دادند ابتا و ترس از ابتا بر 
خدمات و مبارزه آنها تأثیر داشته باشد. 
ریی��س دانش��کده همچنین به اطاع 
رس��انی و آگاه س��ازی نیز اش��اره کرد و 

افزود: بیش از ۱۰ گزارش تلویزیونی از 
س��راب و حداق��ل ۱۰ ه��زار پی��ام 
درش��بکه های مج��ازی تولید و پخش 

شد.
در پای��ان ب��ا دکتر نادی از بهبودی رعنا 
فرج��ی ب��ه عن��وان یک��ی از اتفاقات 
ش��یرین آن دانشکده سؤال کردیم که 

ماجرا را در زیر می خوانید: 

رعن��ا فرج��ی آذر سرپرس��تار بخ��ش 
عموم��ی بیمارس��تان امام خمینی )ره( 
سراب در جریان دفاع از سامت مردم 
و رس��یدگی و مراقبت از بیماران، خود 
گرفت��ار ویروس منحوس کرونا ش��د و 
بع��د از چندروز متأس��فانه در ش��رایط 
وخی��م بیم��اری قرارگرف��ت و ب��رای 
مرک��ز  ب��ه  بیش��تر  رس��یدگی های 
مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا 
)ع( تبریز منتقل ش��د. شدت بیماری به 
ح��دی بود که امکان ادامه تنفس بهتر 
بدون دس��تگاه تهویه مکانیکی مقدور 
نش��د و ای��ن فرش��ته زخم��ی و مدافع 
سامت به ناچار به دستگاه وصل شد. 
با تاش پزش��کان و تیم درمانی و نیز 
دع��ای خیر م��ردم )حتی با دعوت امام 
جمعه س��راب و کانال ه��ای مجازی، 
یک ش��ب ش��هروندان دست به دعای 
توس��ل برداش��تند و برای بهبودی این 
پرس��تارفداکاردعا کردند( خوشبختانه 
بعد از ۱۶ روز تنفس طبیعی بازگشت و 
بع��د از چند هفته مراقبت های تکمیلی 
و توانبخش��ی ای��ن مدافع س��امت و 
رزمن��ده عرصه دف��اع در برابر ویروس 
کرون��ا ب��ا اس��تقبال همس��ایگان و 

دوستدارانش به خانه بازگشت.

با تاش پزشکان و 
تیم درمانی و نیز 
دعای خیر مردم 
)حتی با دعوت 

امام جمعه سراب 
و کانال های 

مجازی، یک شب 
شهروندان دست 

به دعای توسل 
برداشتند و برای 

بهبودی این 
پرستارفداکاردعا 

کردند( 
خوشبختانه بعد از 

16 روز تنفس 
طبیعی بازگشت و 

بعد از چند هفته 
مراقبت های 

تکمیلی و 
توانبخشی این 

مدافع سامت و 
رزمنده عرصه 
دفاع در برابر 

ویروس کرونا با 
استقبال 

همسایگان و 
دوستدارانش به 

خانه بازگشت

اتفاقی تلخ ولی پایانی خوش 
با دعای توسل مردم و تالش درمانگران سراب
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