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 32/4/55   ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

 صلوات   جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان

 سالم علیکم؛

مطهر شهیدان راه انقالب، خصوصا فرمانده شهیدمان حاج قاسم ضمن درود بی کران به پیشگاه 

 سلیمانی و همه شاگردان مکتب شهادت امام راحل و سربازان وفادار امام خامنه ای عزیز؛

در ابتدای سخن از تمامی کادر بهداشت و درمان استان مرکزی که ماه هاست مشغول جهاد فی 

 داریم.سبیل اهلل هستند، کمال تشکر و قدردانی را 

بسیج دانشجویی که از روز اول مبارزه با ویروس منحوس کرونا با تمام توان در خط مقدم مبارزه 

قرار داشت و جان بر کف لباس خدمت پوشید و با بیان امام خامنه ای عزیز رزمایش مواسات به پا 

نون با هم کرد و پا به پای مدافعین سالمت فرش جهاد را با تار و پود عشق و ایمان بافت، اک

اندیشی دلسوزان صادق و بی ادعا و متخصص، با مطالعاتی که از ماه ها قبل در عرصه مدیریت کرونا 

در استان مرکزی صورت گرفته و با تالش های شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه، طرحی 

ر ادامه جامع و کارشناسی شده را برای مدیریت و مبارزه با این بیماری آماده کرده است که د

توضیح داده خواهد شد. قبال اعالم می کنیم، نیت ما کمک به دانشگاه است و هر تصمیمی که 

گرفته شود ما در کنار مسئولین دانشگاه هستیم و همانند روز های اول با تمام توان یاریتان خواهیم 

 کرد.

 شده است.[ برای بیماران کرونایی در نظر گرفته تخت 044حداقل ]در این طرح کارشناسی، 

منطقتتته مطلتتتوب و در  کیتتتدر  ییایتتتجغراف تیتتتاز نظتتتر موقع)ع(  نینمرالمتتتویام مارستتتان یب

بته مرکتز    تیاحتمتال سترا  قترار گترفتن،    55یتد  وریفترال کو شهر قترار دارد و در صتورت    هیحاش

از ستویی دیگتر در هتیک یتک از مراکتز درمتانی تحتت نظتر دانشتگاه علتوم            . ابدی یشهر کاهش م

پزشکی، تا این حد انستجام ستاختمان هتای درمتانی و تجهیتزات ززم از جملته ستی تتی استکن          

توجته بته دارا    بتا و... جهت ستهولت در اراهته تستهیالت بته بیمتاران دیتده نمتی شتود. هم نتین          

تتا حتد    بته عنتوان ستانتر    مارستتان یبایتن  نتختاب  اتخت مجهتز بیمارستتانی،    360بودن بیش از 

 شد. دها خواه مارستانیشدن همه ب ریمانع از درگ زیادی

 در خصوص ریفرال قرار گرفتن بیمارستان امیر المومنین )ع(، اقدامات زیر ززم است:

 تواند یم )ع( نیرالمومنیام مارستانیقلب ب بخشیکی از دغدغه های تصمیم گیرندگان،  .5

قدس  مارستانیها در ب یوگرافیآنژ انجام و ریکبریام مارستانیبه ب باشد که با انتقال آن

در  امیرالمومنین )ع( مارستانیب یوگرافینژآکه  یبازه چند ماهه ا همانند)  قابل حل است. 

دقیقه(  49از سویی دیگر با توجه به نیاز اقدامات اورژانسی )حداکثر ظرف  (.بود ریحال تعم

بیماران سکته حاد قلبی )طبق پروتکل های کشوری و بین المللی( و عدم امکان برای 

و یا سی تی اسکن، حفظ و باقی   PCRانجام اقدامات غربالگری اولیه چون انجام تست 

( فاقد نگرانی می باشد. با حفظ پروتکلماندن آنژیوگرافی در بیمارستان امیرالمومنین )ع( )

بارها پس از آنژیوگرافی متوجه مثبت شدن تست بیماران )هر چند در طی این مدت نیز 

 آنژیوپالستی شده ایم.(
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امیرالمتتومنین )ع( بتتا توجتته بتته کتتاهش قابتتل مالحظتته    مارستتتانیبی نورولتتوژ بختتش .3

، متتی اکثتر بیمتاران   تعتداد بیمتاران و از ستتویی دیگتر کوتتاه بتتودن طتول متدت بستتتری      

 منتقل شود. )عج( عصریحضرت ول مارستانیبه ب تواند

ی بته منظتور جلتب نظتر بیمتاران جهتت مراجعته بترای درمتان و نیتز           و گروه داخل بخش .2

بته طتور کامتل بته ستاختمان        55یتد وبا بیماران مبتتال بته کو  کاهش تماس این بیماران 

. از فوایتد ایتن طترح، پایتدار مانتدن      منتقتل شتود   یاهلل خوانستار  تیت آ مارستتان یب دیجد

کیفیتتت آموزشتتی و کتتاهش نگرانتتیس بجتتای استتاتید ایتتن گتتروه در امتتور دانشتتجویان      

ی  خوانستتاراهلل تآیتت مارستتتانیب میستتاختمان قتتد رزیتتدنتی، اینترنتتی و... خواهتتد شتتد. 

تتتا ختتدمات تخصصتتی   اختصتتاص داده شتتود ی و آنکولتتوژیبتته بختتش همتتاتولوژ  نیتتز 

بیمتتاران مبتتتال بتته ستترطان توستتط کتتادر آمتتوزش دیتتده اراهتته شتتده و خللتتی در رونتتد   

درمتتان ایتتن بیمتتاران وارد نشتتود. بختتش رادیتتوتراپی نیتتز هم تتون قبتتل در همتتان        

یتن بیمتاران بته مراکتز خصوصتی      بیمارستان مشغول به اراهته ختدمت شتده و از ارجتاع ا    

خودداری گردد. ززم به ذکر است کته بتا توجته بته راه انتدازی بختش مگتا آی ستی یتو،          

نگرانی بابتت تختت ویتژه کتافی بترای بیمتاران مبتتال بته سترطان و داخلتی بته صتورت             

 همزمان وجود نخواهد داشت.

)عتتج(  عصتتریحضتترت ول تانستتماریبتته ب امیرالمتتومنین )ع( مارستتتانیب یجراحتت بختتش .4

کتته در ) ییکرونتتا متتارانیب هبتت امیرالمتتومنین)ع( مارستتتانیاتتتاق عمتتل ب و منتقتتل شتتود

از  تتتا ابتتدیاختصتتاص  پیتتدا متتی کننتتد( یاورژانستت یهتتا یراحتتجبتته  ازیتتن یمتتاریطتتول ب

 زیتتن متتارانیب ریستتاناخواستتته و غیتتر قابتتل پتتیش بینتتی کتادر محتتترم درمتتان و   یلتودگ آ

  شود. یریجلوگ

در بیمارستتتان امیرالمتتومنین )ع( ززم  55جهتتت کتتاهش بتتار بیمتتاران مبتتتال بتته کوویتتد  .9

هم تتون دوره اول  )ره(، ی حضتترت امتتام خمینتتی  اجتمتتاع نیتتتام مارستتتانیباستتت 

شیوع این بیماری جهتت پتریرش ایتن بیمتاران تتا حتد تتوان و تجهیتزات اقتدام نمایتد.           

رده بتتا مراکتتز دولتتتی، پیشتتنهاد بتتا توجتته بتته متفتتاوت بتتودن ستتاختار اداری مرکتتز نتتامب 

میگردد ایتن مرکتز اقتدام بته پتریرش بیمتارانی کته ابتتدا بته آن مراجعته متی نماینتد و             

 نسبت به آن بیماران تعهد دارند مبادرت ورزد.

 .دوسپرده ش یبه گروه عفون ییکرونا مارانیب Bed Manager)مدیریت تخت ) .6

هم نین در صتورت ادامته رونتد ابتتال بته ایتن بیمتاری و افتزایش بتیش از حتد تعتداد مبتالیتان             

و تکمیتتل ظرفیتتت بیمارستتتان امیرالمتتومنین )ع(، اقتتدامات زیتتر پیشتتنهاد  در شرریا ب رایا رر 

 می گردد:

وستتیع و تحتتت اختیتتار دانشتتگاه علتتوم    محوطتته  بیمارستتتان امیرالمتتومنین )ع( دارای  .5

 ییصتتحرا یهتتا مارستتتانیب ییبرپتتا یبتترا از آن تتتوانیم کتتهپزشتتکی اراک متتی باشتتد  

 .به بهترین و سریعترین حالت ممکن بهره بردمسلح  یروهایتوسط ن
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بته ستاختمان   بتا توجته بته ستهولت در جابجتایی امکانتات،        پروفستور قتوام زاده   درمانگاه .3

 منتقتل شتود   ی(رودیشت  دیشته  ابتان یخ)واقتع در   )س(خوابگتاه حضترت معصتومه     میقد

 ییکرونتتا متتارانیب   درمرر س پرری  و  رشیپتتراولیتته  ستتاختمان درمانگتتاه بتته مرکتتز و

 شود. لیتبد

 ی،اکتز درمتان  ردر م متاران یتعتداد ب  شیدر مراحتل افتزا   یبستتر  متدت زمتان  کاهش  یبرا .2

بتته نقاهتگتتاه  PCRشتتدن  یتتتا متتدت منفتت  O2 یپتتس از ابتتات ستتطح ختتون بیمتتاران 

بترای برپتایی ایتن نقاهتگتاه متی تتوان از ستالن ورزشتی واقتع در مجتمتع            منتقل شوند.

 استفاده کرد. نیز پیامبر اعظم )ص(

بتتا تکمیتتل تختتت هتتای بیمارستتتان امیرالمتتومنین )ع( پیشتتنهاد متتی گتتردد در صتتورت    .4

عتتدم تجهیتتز بیمارستتتان امیرکبیتتر، در گتتام اول از ستتاختمان جدیتتد بیمارستتتان آیتتت   

گردد. امکاناتی چتون ستی تتی استکن بتا توجته بته تجربته موفتق          اهلل خوانساری استفاده 

 55بیمارستتتان امیرالمتتومنین )ع( در استتتفاده همزمتتان بتترای بیمتتاران مبتتتال بتته کوویتتد 

و بیمتتاران داخلتتی )بتتا رعایتتت پروتکتتل و زمانبنتتدی مناستتب( قابتتل استتتفاده متتی باشتتد. 

ن، جهتتت اراهتته ده بتتا توجتته بتته تعتتداد کتتم بیمتتاراهم نتتین در متتوارد پتتیش بینتتی نشتت

متتی تتتوان بتترای بیمتتاران مبتتتال بتته ستترطان و ستتایر بیمتتاران  ختتدمت در همتتان مرکتتز 

داخلتتی هم تتون ستتال هتتای گرشتتته از ستتی تتتی استتکن بیمارستتتان حضتترت ولیعصتتر   

 )عج( بهره برد.

پتتس از تتترخیص هتتر بیمتتار از مرکتتز امیرالمتتومنین جهتتت حفتتظ انستتجام و متتدیریت     .9

مرکتتتز امیرالمتتتومنین)ع( بتتته بیمارستتتتانهای   بهتتتتر، ززم استتتت از ستتترریز بیمتتتاران 

خوانستتاری و امیرکبیتتر جلتتوگیری شتتده و درهمتتان بیمارستتتان امیرالمتتومنین)ع( اقتتدام  

 به پریرش نمود.

از هتم اکنتون میبایستت جهتت تجهیتز بیمارستتان امیرکبیتر نستبت بته متواردی ماننتتد            .6

ی احتمتالی  سیستم اکسیژن رسانی و ستی تتی استکن اقتدام شتود تتا در روزهتای بحرانت        

 آینده بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

هم نتین در کنتار تمتامی متوارد فتوق، اقتداماتی جهتت قطتع زنجیتره ابتتال و کتاهش مبتالیتان             

به بیمتاری در تعامتل بتا ستایر دستتگاه هتای اجرایتی و نظتارتی متورد نیتاز استت کته بته چنتد               

 مورد اشاره می کنیم:

 و آختر هفتته هتا بته صتورت جتدی در نظتر         لیت تعط یمتد در روزهتا  آرفت و  تیمحدود

گرفته شود تا عالوه بر کمک بته قطتع زنجیتره بیمتاری، بته معیشتت متردم آستیب وارد         

 نشود.

           ممنوعیت برگزاری تمتامی مراستمات عروستی و ختتم در سراستر استتان. بته جتای ایتن

کار مجازات های سنگین و پیشتگیرانه نیتز میتتوان در نظتر گرفتت. متثال اگتر فتردی بته          

د، تمتام هزینته هتای درمتانی     اسم عروسی بته ایتن بیمتاری مبتتال شت     لیل شرکت در مرد

 او بر عهده عروس و داماد باشد.
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  ؛ نیبتا متخلفت   یو برختورد جتد   پروتکتل هتا   تیت بتر اصتناف در جهتت رعا    نظارتتشدید

 نظیر پلمب کردن واحد هایی که از ماسک استفاده نمی کنند.

   جهتتت پاستتخگویی بتته ستتوازت و هم نتتین    2325راه انتتدازی مجتتدد و جتتدی مرکتتز

 پیگیری شکایات مربوط به حوزه بهداشت و سالمت.

    پتتیش بینتتی و آمتتاده ستتازی پروتکتتل هتتای بهداشتتتی برگتتزاری مراستتمات عتتزاداری در

 دهه محرم از هم اکنون.

 تتوان   یمت  ی،هتا و فشتار کتار    یخستتگ  لیت کتادر درمتان بته دل    تیجهت کاهش فعال در

استتتفاده  (درصتتد 90بتته صتتورت  فتیدر هتتر شتت)ختتر آستتال  یراپزشتتکیپ انیاز دانشتتجو

و برای آنها کار دانشتجویی ویتژه )مبلغتی بیشتتر از کتار دانشتجویی فعلتی( در نظتر          کرد

گرفتتتت. پیشتتتنهاد دیگتتتر بتتترای جلتتتوگیری از خستتتتگی پرستتتنل، استتتتفاده از کتتتادر 

درمانی)پزشتتک، پرستتتار و ...( همتته بیمارستتتان هتتا در بیمارستتتان ستتانتر کرونتتا بتته      

یتتوان مقتدمات حضتور    صورت چرخشی می باشتد. هم نتین در صتورت وقتوع بحتران م     

دانشتتجویان جهتتادی را در بیمارستتتان )هماننتتد ابتتتدای همتته گیتتری کرونتتا در استتتان(   

 فراهم کرد.

  ،بتته جهتتت جلتتوگیری از گمانتته زنتتی هتتا و پختتش شتتایعات و احتتترام بتته افکتتار عمتتومی

تمامی تصمیمات و اقتدامات تتیم متدیریتی دانشتگاه بته صتورت شتفاف و از طریتق یتک          

 شود.مرجع رسمی، علنی 

     مجتتددا مقتتدمات حضتتور روزانتته رهتتیس دانشتتگاه و معتتاونین ایشتتان در رستتانه ملتتی و

سخن گفتن با مردم فراهم شود. در این بتاره بایتد بته ایتن نکتته توجته کترد کته حضتور          

سایر اعضتای ختانواده علتوم پزشتکی استتان از جملته ریستای بیمارستتان هتا، متدیران،           

 برای ادامه فعالیت های ایشان باشد.پزشکان و ...، میتواند انگیزه مضاعفی 

و نیتز هتر زمینته    متوارد فتوق    یتمتام  یاراک در اجترا  یدانشتگاه علتوم پزشتک    ییدانشتجو  جیبس

در صتتورت درخواستتت مکتتتوب دانشتتگاه حاضتتر بتته  دیگتری حتتتی تتتامین ماستتک کتتادر درمتتانی، 

 باشد. یم یهمکار

کمتال   یطترح کارشناست   نیت ا یورآدر جمتع   زانمتان یخالصتانه تمتام عز   یاز تتالش هتا   انیدر پا

 را دارم. ینتشکر و قدرا

 والسالم علی من اتبع الهدی

 محمدرضا مختاری

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک


