
 ادامه از صفحه 13
در  مراکز  این  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
آغاز  »با  داشت:  اظهار  کرونا  دوران 
در  بویژه  دانشگاه  فعالیت  کووید،  پاندمی 
جهت  در  رازی،  روانپزشکی  بیمارستان 
حفظ و صیانت از بیماران روانپزشکی بود، 
بیماری، زندگی  به داشتن  با توجه  چرا که 
رعایت  برای  آنان  کنترل  عدم  و  جمعی 
در  شیوع  احتمال  بهداشتی،  پروتکل های  
بیماران  از  بیشتر  بمراتب  بیماران  این  میان 
به کادر درمانی  برای کمک  بود، که  عادی 
انسانی  نیروی  تامین  پیش بینی  و  مرکز  این 
مهر  »کمپین  لزوم،  صورت  در  متخصص 
دانشگاه« راه اندازی شد که در همان هفته 
درمانی  پرسنل  از  تن   170 حدود  اول، 
لزوم،  صورت  در  تا  کردند  آمادگی  اعالم 
»نذر  نیز کمپین  از مدتی  بعد  کنند و  کمک 
متخصص  نیروهای  تخصص« جهت جذب 
برای ارائه خدمات رایگان، تشکیل شد که 
مشاوره های  برای  متخصص   150 از  بیش 
به مردم، کادر درمان و خانواده های  تلفنی 

کردند.« اعالم  را  خودشان  آمادگی  آنان، 
معاون درمان دانشگاه همچنین افزود:  »بخش 
قرنطینه برای بیماران تازه وارد به بیمارستان 
کرونا  درمانی  و  بخش  رازی  روانپزشکی 
همچنین  و  دانشگاه  پرسنل  درمان  برای 
و  رازی  مرکز  روانپزشکی  بیماران  جهت 
به  که  دیگر  مراکز  روانی  بیماران  دیگر  یا 
شد.« پیش بینی  شوند،  مبتال  کرونا  بیماری 

رعایت  دلیل  »به  داد:  ادامه  خراسانی 
مرکز  در  بهداشتی  پروتکل های  سختگیرانه 

برنامه های  اجرای  و  رازی،  روانپزشکی 
مجموع  از  الزم،  آموزش های  و  پیشگیری 
مرکز  در  بستری  بیماران  و  پرسنل  هزار   3
که  مزمن  بیمار   4 فقط  رازی،  روانپزشکی 
بیماری های زمینه ای و  دارای کهولت سن، 
مشکالت عدیده جسمانی نیز بودند، در اثر 

شدند.« فوت  کرونا  بیماری 
براساس  انجام شده  اقدامات  ادامه  در  وی 
شرایط کرونایی اظهار داشت: »طی ماه های 
دو  بخش  دانشگاه،  رسالت  براساس  اخیر 
از  بهبودیافته  بیماران  برای  کووید  پست 
کرونا که با عوارض جسمانی و اعصاب و 
روان ناشی از کرونا روبه رو هستند، در دو 
روانپزشکی  و  رفیده  توانبخشی  بیمارستان 

رازی دایر شد.«
وی افزود: »50 درصد تخت های بیمارستان 
اختصاص  بیماران  این  به  رفیده  توانبخشی 
توانبخشی  خدمات  ارائه  با  تا  است  یافته 
عوارض  توانبخشی،  متخصصان  سوی  از 
در  بی تحرکی  از  ناشی  عضالنی   – اسکلتی 
را  آنان  و  داده  کاهش  را  طوالنی  بستری 
و  شخصی  عادی  زندگی  به  برگشت  برای 

کنند.« آماده  اجتماعی 
در  کووید  پست  »بخش  گفت:   خراسانی 
بیمارستان روانپزشکی رازی نیز آماده ارائه 
خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره 
جهت کاهش عوارض اعصاب و روان ناشی 
از بیماری کرونا، به مردم است و با مکاتبات 
انجام شده با سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
تا  خواستیم  آنان  از  بهشتی،  شهید  و  ایران 
بیماران کرونایی ترخیص شده از بیمارستان 

را برای دریافت خدمات توانبخشی و سالمت 
روان، به دو بیمارستان تحت پوشش دانشگاه 
ما هدایت کنند. ضمن آنکه در دو بیمارستان 
راه  از  توانبخشی  امکانات  اسماء  کلینیک  و 
راه دور  از  دور و مشاوره های روانشناسی 
نیز  طریق  این  از  متخصصان  و  شده  فراهم 
تمایل  که  کرونا  از  یافته  بهبود  بیماران  به 
ارائه  دارند،  منزل  از  خدمات  دریافت  به 

می کنند.« خدمت 
در ادامه، محمدرضا خدایی، معاون آموزشی 
دانشگاه نیز از اقدامات این معاونت در دوران 
کرونا گفت که ضمن تدوین دستورالعمل ها 
برای قشرهای مختلف  پروتکل های الزم  و 
در  استفاده  جهت  کرونا  از  دیده  آسیب 
وزارت  تقدیر  مورد  که  کشور  کل  مراکز 
کمیته  تشکیل  با  گرفت،  قرار  نیز  بهداشت 
آموزشی در سه حوزه  آموزشی، گروه های 
توانبخشی  و  اجتماعی  روانی،  سالمت 
تهیه  و  وبینارها  برگزاری  با  تا  شدند  فعال 
کادر  بیماران،  به  آموزشی،  بروشورهای 
بدهند  آموزش  آنان  و خانواده های  درمانی 
ارائه  در  درمان،  معاونت  هماهنگی  با  یا  و 
خدمات بصورت بستری، سرپایی یا تلفنی، 

کنند.« مشارکت 
خدایی افزود: »هم اکنون متخصصان و اعضای 
هیات علمی در ارائه خدمات به بیماران پست 
آنان  یا درمانگران و خانواده های  کووید و 
آمادگی دارند، عالوه بر اینکه رزیدنت های 
روانپزشکی در مشاوره های تلفنی از طریق 
بهداشت  وزارت   4030 پاسخگویی  سامانه 

دارند.« مشارکت 

درمان  معاون  اخوان  نیز  نشست  ادامه  در 
دانشمند،  رفیده،  توانبخشی  بیمارستان 
بیمارستان  روسای  مطلبی  و  موسویان 
و  پزشکی  کلینیک  دو  و  رازی  روانپزشکی 
ارائه  برای  اسماء،  و  مافی  نظام  توانبخشی 
در  کرونا  از  بهبودیافته  بیماران  به  خدمت 

کردند. آمادگی  اعالم  مراکز  این 
معاونت  پرستاری  اداره  رئیس  اجلی  امین 
روزی  شبانه  زحمات  از  دانشگاه،  درمان 
کرد  تشکر  کرونا  دوران  در  پرستاری  کادر 
و حفظ سالمتی بیماران بستری و پیشگیری 
مراکز  در  کرونا  بیماری  شیوع  گسترش  از 
و  ازخودگذشتگی  مرهون  را  تابعه  درمانی 

دانست. پرستاری  کادر  بی وقفه  زحمات 
وی همچنین تصریح کرد درصورت دسترسی 
شده  ترخیص  کرونایی  بیماران  لیست  به 
از  را  آنان  می توانیم  آنان،  تلفن  شماره  با 
وجود  بخش های پست کووید دو بیمارستان 
برای  آنان  از  و  کرده  مطلع  رازی  و  رفیده 
عوارض  کاهش  جهت  خدمات  دریافت 

کنیم. دعوت  کرونا، 
حسن شاکری معاون فرهنگی – دانشجویی 
دانشگاه نیز با ارائه گزارش کوتاهی، ضمن 
اشاره به تعداد کل دانشجویان و دانشجویان 
خوابگاهی که به دلیل شیوع کرونا، خدمات 
آموزشی را از راه دور دریافت کردند، گفت: 
»با گذر از موج سوم کرونا و کاهش مبتالیان، 
سختگیرانه  رعایت  با  خوابگاه ها  بازگشایی 
پروتکل های بهداشتی برای دانشجویانی که 
نیاز به گذراندن دوره های کارورزی دارند، 

می شود.« آغاز  بتدریج 
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