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جهاد فی سبیل اهلل است      

رهبر معظم انقالب در آستانه روز درختکاری:

همه دستگاه ها ازجمله نیروهای مسلح 
و دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری 

موظف به همکاری با وزارت بهداشت هستند



رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز سه شنبه ضمن 
روز  مناسبت  به  میوه  نهال  اصله  دو  کردن  غرس 
درختکاری، بر رعایت توصیه ها و دستورالعمل های 
مسئوالن در خصوص پیشگیری و جلوگیری از آلودگی 
تاکید کردند و فرمودند: »از این دستورها نباید تخطی 
ما را موظف کرده است در  شود، چرا که خداوند 
قبال سالمت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم، 
از  جلوگیری  و  جامعه  سالمت  به  چه  هر  بنابراین 
به  چه  هر  و  حسنه  کند،  کمک  بیماری  این  شیوع 

شیوع آن کمک کند، سیئه است.«
به گزارش سپید، حضرت آیت اهلل خامنه ای بار دیگر 
از کادر درمانی کشور تشکر کردند و گفتند: »همچنان 
که قباًل از پزشکان، پرستاران و مجموعه های درمانی 
صمیمانه تشکر کردم، الزم می دانم بار دیگر از این 
روزها  این  در  انصافا  و  حقا  کنم.  تشکر  عزیزان 
نمونه هایی دیده شد که برای همه ما درس است و 
نشان دهنده مسئولیت پذیری و تعهد انسانی و دینی 
و  پرستاران  پزشکان،  ماست.  درمانی  مجموعه های 
بقیه عوامل درمانی، حقیقتا درحال جهاد فی سبیل اهلل 

هستند و کار آنها ارزش خیلی باالیی دارد
رهبر انقالب اسالمی مشاهده نمونه های درس آموز 
از تالش و فداکاری کادرهای درمانی در رسیدگی 
تعهد  و  مسئولیت پذیری  نشان دهنده  را  بیماران  به 
انسانی آنان دانستند و افزودند: »همچنین الزم می دانم 
و  فرزندان  همسران،  عزیزان،  این  خانواده های  از 
این سختی  آنها هم تشکر کنم که  مادران  پدران و 
و  روزها  عزیزان  این  از  بعضی  می کنند.  تحمل  را 
منازل خودشان سر نمی زنند و  به  شب های متوالی 
در حال کار هستند. درواقع کار شبانه روزی می کنند 
و خانواده های آنها صبر و تحمل می کنند و از آنها 

هم من عمیقا متشکرم.«
ایشان با دعا برای عافیت بیماران و همچنین طلب 
این  از  درگذشتگان  برای  الهی  مغفرت  و  رحمت 
بیماری و صبر و آرامش برای بازماندگان آنها، چند 

توصیه خطاب به مردم بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر رعایت توصیه ها 
و دستورالعمل های مسئوالن در خصوص پیشگیری و 
جلوگیری از آلودگی، افزودند: »از این دستورها نباید 
تخطی شود، چرا که خداوند ما را موظف کرده است 
در قبال سالمت خود و دیگران احساس مسئولیت 
کنیم، بنابراین هر چه به سالمت جامعه و جلوگیری 

از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هر چه به 
شیوع آن کمک کند، سیئه است.«

رهبر انقالب اسالمی در توصیه ای دیگر همگان را 
به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند: 
»البته این بال آنچنان بزرگ نیست و بزرگ تر از آن 
نیز وجود داشته است اما بنده به دعای برخاسته از 
دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع 

بالهای بزرگ بسیار امیدوارم، چرا که توسل به درگاه 
خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسالم و ائمه 
بزرگوار می تواند بسیاری از مشکالت را برطرف کند.«
ایشان افزودند: »دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای 
بسیار خوب و خوش مضمونی است که می توان با 
این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار 

سخن گفت.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین همه دستگاه های 
کشور را به همکاری و در اختیار قرار دادن امکانات 
مورد نیاز وزارت بهداشت که در صف مقدم مقابله با 
بیماری قرار دارد، توصیه کردند و گفتند: »نیروهای 
به  نیز  رهبری  دفتر  با  مرتبط  دستگاه های  و  مسلح 

انجام این کار موظف شده اند.«
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به درگیر شدن کشورهای 
زیادی در دنیا با این بیماری، افزودند: »مسئوالن ما از 
روز اول با صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردند 
و مردم را در جریان قرار دادند اما برخی کشورهای 
آنها شدیدتر و همه گیرتر  بیماری در  این  دیگر که 
بیماران  آن  برای  ما  البته  پنهان کاری می کنند  است، 

نیز از خداوند طلب عافیت می کنیم.«
ایشان حادثه پدیدآمده را مسئله ای گذرا و نه فوق العاده 
دانستند و گفتند: »البته من نمی خواهم مسئله را خیلی 
کوچک فرض کنم اما آن را خیلی بزرگ هم نکنیم، 
این مسئله مدتی نه چندان طوالنی برای کشور وجود 
خواهد داشت و سپس رخت برمی بندد اما تجربیات 
حاصل از آن و فعالیت مردم و دستگاه ها که به مثابه 
یک رزمایش عمومی است، می تواند به عنوان یک 

دستاورد باقی بماند.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اقدامات پسندیده 
و نوع دوستانه برخی هموطنان مانند کمک های مالی 
بسیار  »این کارها  افزودند:  بهداشتی  اقالم  توزیع  و 
خوب است و با حفظ این دستاوردها، بال به نعمت و 
تهدید به فرصت تبدیل می شود و امیدواریم روزگار 

عافیت کامل برای ملت عزیز ایران نزدیک باشد.«

قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

وزارت بهداشت غربالگری خانه 
به خانه را با برنامه انجام دهد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وزارت 
بهداشت و درمان باید طرح غربالگری خانه به خانه هموطنان 
برنامه  با  را  کرونا  بیماری  به  مشکوک  موارد  شناسایی  و  

دهد. انجام 
ملی  بسیج  مورد  در  قربانی  محمد حسین  سپید،  گزارش  به 
۳۰۰ هزار اکیپ تخصصی درمان کرونا گفت: »وزیر بهداشت 
در چند روز گذشته از بسیج ملی ۳۰۰ هزار اکیپ تخصصی 
موارد  و شناسایی  هموطنان  خانه  به  خانه  غربالگری  برای 
این  اگر  بیماری کرونا در سطح کشور خبر داد  به  مشکوک 
درمان  جهت  در  مناسبی  طرح  شود  اجرا  درستی  به  طرح 

ویروس کرونا خواهد بود.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »با 
به صورت  کرونا  انجام تست  مبنی  پلیس  توجه هشدارهای 
برای  بهانه ای  و  سارقان  و  شیادان  کمین  به  منجر  سرپایی 
ورود به منزل و سرقت شده است در این خصوص وزارت 
بهداشت و درمان باید طرح غربالگری خانه به خانه هموطنان 
و  شناسایی موارد مشکوک به بیماری کرونا را با برنامه انجام 
دهد تا مردم بتوانند ضمن اعتماد کامل، با وزارت بهداشت 

و درمان کشور همکارهای الزم را داشته باشند.«
وی افزود: »در حال حاضر ما با نیروی درمانی کمتری برای 
این  از طرفی  هستیم،  مواجه  ویروسی  بیماری  این  با  مقابله 
وزارت  درمانی  پیک  است،  باالیی  بسیار  هزینه  نیازمند  کار 
حین  در  محور  اطالعات  پکیج  یک  باید  درمان  و  بهداشت 
معاینه در اختیار افراد قرار داده و در ارائه بسته های بهداشتی 
باید استانداردهای الزم رعایت شود؛ اجرایی شدن این کار 
میدانی در شکست دادن این ویروس بسیار موثر خواهد بود.«
قربانی تاکید کرد: »کلیات این طرح فعال مطرح نشده است، 
در  که  ناگواری  اتفاقات  به  توجه  با  بهداشت  وزارت  حتما 
درمان این بیماری روی داده است باید هشدارهای پلیس را 
در این راستا مد نظر قرار دهد و نقش رسانه ها هم در زمینه 
اطالع رسانی بی نتیجه نخواهد بود، الزمه شناسایی اکیپ و 
پیک ارسالی وزارت بهداشت در طرح خانه به خانه  شناسایی 

بگیرد.« از طریق رسانه ملی صورت  باید  بیماران کرونایی 

این نماینده مردم در مجلس دهم به عواقب جسمی و روحی 
کرونا اشاره کرد و گفت: »ویروس کرونا مردم را با دو بحران 
جسمی و روانی مواجه کرده است، عواقب جسمانی کرونا 
از شیوع و  مانع  تا  کنیم  کنترل  مراقبتی  با خود  را می توانیم 
بین  این  در  باشیم،  گسترده  در سطح  ویروس  این  گسترش 
ترس از شیوع ویروس کرونا در جامعه گسترده شده است 
نباید  شد  کرونا  به  مبتال  کسی  اگر  کنیم،  کنترل  را  آن  باید 
و  ترس  شک  بدون  باشد  داشته  دلهره  و  وحشت  و  ترس 
در  مشکالتی  و  می شود  بیماری  پیشرفت  بر  عاملی  استرس 

ایجاد می کند. « درمان 
وی اظهار کرد: »اگرچه ترس یک عکس العمل طبیعی است، 
عالیم  با  که  شود  شدید  و  آن جدی  وحشت  که  زمانی  اما 
جسمی، روانی، عاطفی و رفتاری، زندگی روزانه افراد را مختل 
می شود.  شناخته  بیماری  یک  عنوان  به  شک  بدون  می کند، 
باید این حجم از نگرانی کنترل و برنامه ریزی شود چرا این 

می شود.« غیرواگیردار  بیماری های  وقوع  به  منجر  وحشت 
قربانی ادامه داد: »آنچه امروز در شرایط بحرانی این بیماری 
با آن مواجه هستیم، ترس و نگرانی شدید از مریض شدن یا 
مریض بودن، استرس زیاد در مورد سالمت خود، اطرافیان و 
نزدیکان است که در کنار آن تجربه حاالت جسمی و روانی از 
عالیم شبیه به بیماری کرونا است. باید این حجم از نگرانی 
بیماری های  وقوع  به  منجر  وحشت  این  چرا  شود  کنترل 

می شود.« غیرواگیردار 
و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب  ملت  خانه  گزارش  به 
که  عواملی  از  »یکی  کرد:  اضافه  پایان  در  مجلس  درمان 
این  از  دادن  آگاهی  دهد  کاهش  را  مردم  ترس  می تواند 
و  کنترل  بر  عاملی  می تواند  رسانه ها  امروز  است،  بیماری 
ملی  باشند؛ فضای مجازی و رسانه های  بیماری  این  درمان 
دارند  بیماری کرونا  از  دادن ترس  بسیاری در کاهش  تاثیر 
کنند،  خودداری  کاذب  اخبار  انتشار  از  مردم  بین  این  در 
را  پیامی  هر  بخواهیم  که  نیست  مردم شوخی بردار  سالمت 
راه های  از  یکی  درست  آموزش  کنیم،  منتشر  اطالع  بدون 
پیشگیری و درمان این بیماری است این آگاهی را از سوی 

کنید.« پیگیری  رسمی  رسانه های 
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رهبر معظم انقالب در آستانه روز درختکاری:

کار پزشکان و پرستاران حقیقتا جهاد فی سبیل اهلل است      
همه دستگاه ها ازجمله نیروهای مسلح و دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری موظف به همکاری با وزارت بهداشت هستند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح 
جزئیات طرح بیماریابی خانه به خانه کروناویروس پرداخت.

»خوشبختانه  گفت:  رئیسی  علیرضا  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
تمام دستگاه ها و نهادها برای کمک به وزارت بهداشت اعالم آمادگی 
کرده اند و با چنین پتانسیل خوبی که ایجاد شده است بر آن شدیم تا به 
صورت فعال تر به مبارزه با کرونا برویم. اکنون با ۳۰۰ هزار تیم متشکل 
از نیروهای آموزش دیده، دانشحویان، بسیجیان و... برای اقدامات بیشتر 

در این زمینه فعالیت خواهند کرد.«

وی در ادامه افزود: »امروز سه شنبه 1۳ اسفند آخرین دستورالعمل های 
روسای  به  کنفرانس  ویدیو  طی  و  شده  بررسی  طرح  این  به  مربوط 
دانشگاه ها ابالغ می شود و به نظر می رسد تا 48 ساعت پس از آن نیز 

به مرحله اجرا برسد.«
وی یکی از مزیت های کشور را داشتن شبکه نظام مراقبت های اولیه بسیار 
قوی دانست و تصریح کرد: »این شبکه در دنیا و به ویژه در منطقه بسیار 
بی نظیر است. اکنون بیش از ۳۰ هزار مرکز ارائه خدمت در حوزه بهداشت 
و بیش از ۵۰ هزار بهورز سالمت داریم. یکی از ویژگی های نظام شبکه 
ما این است که ساختاری نظام مند دارد؛ به گونه ای که نمی توان نقطه ای 
در کشور یافت که هزار نفر به طور متراکم در آنجا زندگی کنند و خانه  

بهداشتی در آنجا وجود نداشته باشد.«
رئیسی ادامه داد: »با این رویکرد هر بهورز حدود ۷۰۰ تا هزار نفر و هر 
پزشک خانواده حدود 1۲هزار نفر را تحت پوشش دارند. همچنین هر 

مرکز جامع سالمت بین ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر را پوشش می دهد.«
وی افزود: »با استفاده از این سامانه الکترونیک به شکلی که اطالعات 
۷۵ میلیون نفر در آن ثبت شده  است، اطالعات هر ۲۵۰۰ نفر که در یک 

منطقه حضور دارند ثبت شده و در اختیار بهورز قرار دارد.«
وی در خصوص اقداماتی که در این بسیج صورت می گیرد، اظهار کرد: 
در  افراد  آنکه  اول  می دهیم؛  پاسخ  کلیدی  دو سوال  به  بسیج  این  »در 
معرض خطر تحت نظر بهورز ما چند نفر هستند و دوم آنکه از طریق 
سامانه الکترونیک و تلفن  تحت نظر قرار گرفته و هر بهورز با تیم تحت 
اختیارش از بسیج به صورت فعال از طریق سامانه، سایت و تلفن عمل 

خواهد کرد.« معاون وزیر بهداشت، ادامه داد: »به همین ترتیب بهورزان 
او را می پرسند، در  افراد تحت پوشش خود تماس گرفته و عالئم  با 
صورتی که عالئم مثبت باشد یک بار دیگر عالئم توسط پزشک بررسی 
شده و فرد مشکوک فراخوان داده می شود تا به نزدیک ترین مرکز خانه 

بهداشت و... مراجعه کند.«
رئیسی ادامه داد: »این که می گوییم خدمات را به خانه مردم می بریم به 
آن علت است که خدمات ما در منطقه ای انجام می شود که محل زندگی 
فرد نزدیکی زیادی به آن دارد. از سوی دیگر در صورتی که فردی باشد 
که امکان مراجعه به ما نداشته باشد، تیم ما پس از کسب اجازه از فرد 

به منزل او می روند و اقدامات الزم را انجام می دهند.«
وی افزود: »بیماریابی، غربالگری، آموزش و همچنین پیگیری بیماران در 
طرح بیماریابی خانه به خانه با ۳۰۰هرار اکیپ مجهز، همگی بر اساس 
بستر پرونده الکترونیک سالمت برای افرادی که نیاز به خدمات دارند 

انجام می شود.«
وی در ادامه با بیان مثالی برای تشریح جزئیات این طرح، اظهار کرد: »به 
عنوان مثال آموزش گندزدایی، نحوه مراقبت پس از ترخیص بیمار بهبود 
یافته، بیماریابی از نزدیکان بیمار بهبودیافته مبتال به کرونا و... همگی از 
اقداماتی است که تیم های ما پس از آنکه فردی بهبود یافته از بیمارستان 

ترخیص شد، برای او انجام می دهند.«
رئیسی خاطرنشان کرد: »دریافت اینگونه خدمات از طریق تماس تلفنی 
لوازم و  به تمام  انجام می شود و تیم های ما مجهز  ومراجعه حضوری 

تجهیزات برای ارائه خدمت آماده هستند.«

وزیر بهداشت درباره طرح بیماریابی کروناویروس در سراسر کشور 
داد. ارائه  توضیحاتی 

به گزارش سپید به نقل از فارس، سعید نمکی در تشریح بسیج ملی 
کنترل کرونا گفت: »با انجام غربالگری بیمار یا بیمارانی که به کرونا 
از  ارتباط  با  دارند را شناسایی می کنیم و  را  یا عالئم آن  مبتال شده 
راه دور با این افراد تماس بگیریم و اطالعات بهداشتی به آنها ارائه 
دهیم و بیمار را مانتیتور خواهیم کرد و اطالعات را به پزشک مرکز 

کرد.« خوایهم  منتقل  درمانی 
و  کردن  عفونی  ضد  و  مراقبت  شد  الزم  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
و  محیط  بهداشت  کارشناس  گیرد  صورت  منزل  داخل  گندزدایی 
مراجعه خواهند  منازل  لباس و ماسک مخصوص  با  مراقب سالمت 
کرد گفت: »اگر دو خانواده در یک نقطه بودند تیم مراجعه کننده حق 

ندارند با یک لباس در دو خانه حضور پیدا کنند و لباس جدیدی 
استفاده خواهند کرد.« را 

وزیر بهداشت با بیان اینکه انجام این کار به صورت رایگان صورت 
خواهد گرفت افزود: »باید اطالعات تمام خانواده های تحت پوشش 
شبکه های بهداشتی از طریق پرونده الکترونیک سالمت و از طریق 

می شود.« گرفته  تلفن  یا  سامانه 
افرادی  از  منتقل خواهد شد و  به پزشک  اطالعات  نمکی،  به گفته 
و  کرده  مراجعه  پزشک  به  تا  می شوند  دعوت  هستند  مشکوک  که 

بررسی شوند. به صورت سرپایی  آنها  وضعیت 
وزیر بهداشت افزود: »سازمان های ناجا، ارتش، سپاه و سایر نهادها 
برای ضدعفونی کردن اماکن عمومی به ما کمک خواهند کرد. دوره 

با این روش کوتاه تر می شود.« بیماری  مهار 

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

بهورزان با افراد تحت پوشش خود تماس گرفته و جویای حالشان می شوند

توضیحات وزیر بهداشت درباره طرح موسوم به »خانه به خانه«
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رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه :

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع 
جدی  خطر  به  توجه  با  کشور  غذایی 
از  نان  طریق  از  کرونا  ویروس  انتقال 
عموم هموطنان خواست نکات بهداشتی 
مطرح شده را جدی گرفته و حتمًا در 
هنگام مصرف نان از سالم بودن و آلوده 

نبودن آن اطمینان حاصل کنند.
دکتر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
جالل الدین میرزای رزاز با بیان این که 
در سطح کشور نان به دو صورت صنعتی 
و سنتی عرضه می شود، گفت: »نان های 
صنعتی یا نان های حجیم در کارخانجات 
بازار عرضه می شوند  به  صنعتی تهیه و 
که طبیعتًا از دقت و نظارت بیشتری در 
تهیه مواد اولیه و افزودنیهایی نظیر میزان 
نمک و  مایه خمیر برخوردارند و تحت 

شرایط بهداشتی تهیه می شوند.«
وی گفت: »پس از خرید این نوع نان ها، 
با ضد عفونی کردن پالستیک آن  یا دور 
انداختن پالستیک حمل آن می توان از آلوده 
نبودن آن به ویروس، اطمینان نسبی داشت.«
میرزای رزاز در ادامه گفت: »نان های سنتی 
و عرضه  تهیه  نانوایی های سنتی  در  که 
می شوند، این روزها  وانند درصورت عدم 

رعایت نکات بهداشتی عامل انتقال بیماری باشند.«
رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی در توضیح 
گفت: »وقتی خمیر تحت هر شرایطی تهیه شود هنگامی 
که در تنور پخت قرار می گیرد هر گونه آلودگی ویروسی 
در آن از بین می رود و نانی که از تنور خارج می شود 
می توان گفت عاری از  آلودگی به ویروس کرونا می باشد 
اما درخصوص استفاده و خوردن این نان تازه و گرم، 

نگرانی ها تازه آغاز می شود.«
وی درخصوص راه های انتقال ویروس کرونا از طریق 
نان های سنتی خاطرنشان کرد: »ویروس کرونا از راه های 

گوناگون می تواند انتقال یابد که می توانیم به مواردی 
مانند اینکه، آیا نانوا و فروشنده از سالمت برخوردار 
هستند و ناقل ویروس نیستند، آیا محلی که برای خنک 
از ویروس است،  استفاده می کنیم عاری  نان ها  شدن 
آیا رد و بدل کردن پول باعث آلودگی نان می شود، آیا 
دادن کارت بانکی به فروشنده و وارد کردن رمز در 
دستگاه دیجیتالی کارت خوان باعث آلودگی دست ها 
و متعاقب آن آلودگی نان ها نمی شود، آیا با استفاده از 
پالستیک برای انتقال نان به منزل، ویروس را هم انتقال 
می دهیم. همه این نکات و نگرانی ها با توجه به شرایط 

فعلی وجود دارد.«

این استاد دانشگاه تصریح کرد: »اگر نان آلوده شود، 
نمی توان مانند سایر مواد و اقالم  غذایی دیگر آن را 
بشوییم و یا ضد عفونی نماییم و خیلی نامحسوس و 
چراغ خاموش، ویروس را به داخل خانه خود برده ایم.«
میرزای رزاز در ادامه گفت: »این شرایط همگی باعث 
شده تا نکات ویژه ای را درخصوص نحوه مصرف نان 
گرم سنتی در این روزها ارائه نمائیم که توجه به آن 

حائز اهمیت است.«
وی درخصوص راهکارهای تهیه نان در نانوایی ها گفت: 
»در صورت وجود افراد شاغل در نانوائی ها که مشکوک 
به ناقل بودن و یا عالئم بیماری می باشند، مراتب را در 

این وضعیت به مراجع ذیربط اطالع دهید. 
از منتظر ماندن در واحدهای نانوایی و 
پهن کردن نان برای خنک شدن در میز 
نانوایی جداً خود داری کنید، از بریدن و 
خرد کردن نان توسط چاقو و برس های 
عمومی که معموالً در نانوائی ها وجود 
دارد پرهیز کنید، اگر از نایلون برای حمل 
نان به منزل استفاده کرده ایم آن را داخل 
خانه نبریم و پس از خارج کردن نان آن 

را دور بیندازید.«
رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع 
نان  مصرف  نحوه  درخصوص  غذایی 
در منزل گفت: »اگر نان خریداری شده 
و حمل شده به منزل آلوده باشد برای 
اطمینان از سالمت آن باید بدانیم. نان 
قابلیت شستشو و ضد عفونی کردن ندارد 
و درجه حرارت پائین حتی فریز کردن 
نان  در  موجود  ویروس های  فریزر  در 
نکات  به  توجه  با  برد.  نمی  بین  از  را 
راه  تنها  شد،  اشاره  آنها  به  که  مهمی 
آلودگی می  فاقد  نان  اینکه  از  اطمینان 
باشد، حرارت دادن مجدد آن در منزل 

قبل از مصرف است.« 
وی در مورد نحوه حرارت دادن به نان ها 
قبل از مصرف گفت: »این حرارت دادن به طریق مختلف 
می باشد. استفاده از توسترهای برقی و گازی و استفاده 
از ماکروویو و در صورت عدم دسترسی به موارد فوق، 
استفاده از ماهیتابه و قابلمه جهت حرارت دادن و گرم 

کردن نان توصیه می شود.«
میرزای رزاز در خاتمه بار دیگر با توجه به خطر جدی 
انتقال ویروس کرونا از طریق نان از عموم هموطنان 
خواست نکات بهداشتی مطرح شده را جدی گرفته و 
حتمًا در هنگام مصرف نان از سالم بودن و آلوده نبودن 

آن اطمینان حاصل کنند.

اخبــار

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

تایید نسخ بیماران خاص، 
یک ماه تمدید شد

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، گفت: »تمامی نسخی که موعد 
مراجعه مجدد بیماران خاص به ادارات کل بیمه در آن فرارسیده 

بود، به مدت یک ماه تمدید شد.«
به گزارش سپید، طاهر موهبتی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره 
به تمهیدات در نظر گرفته شده برای کاهش مراجعات بیماران 
خاص به دفاتر بیمه جهت تایید نسخه هایشان در شرایط شیوع 
کرونا، گفت: »این بیماران برای دریافت دارو به داروخانه های 
نشان دار مراجعه می کنند، اما برخی از این نسخ زمان دار است؛ 
به عنوان مثال سه ماهه است که باید پس از اتمام موعد مقرر به 

اداره کل مراجعه کرده و اقدام به تمدید آن کنند.«
وی با اشاره به شیوع کروناویروس در کشور و اقدامات در نظر 
گرفته شده جهت کاهش مواجهه بیماران خاص، خاطرنشان کرد: 
»به همین دلیل تمامی نسخی که موعد مراجعه مجدد بیماران 
به مدت یک  بود  بیمه در آن فرارسیده  ادارات کل  به  خاص 

ماه تمدید شد.«
مدیرعامل بیمه سالمت در ادامه تصریح کرد: »در صورتی که 
تمدید  باشد  داشته  ادامه  بیماری کروناویروس  موضوع شیوع 

نسخ بیماران ادامه خواهد داشت.«

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران:

کشور نیازمند یک شبکه توزیع 
نظام مند و قابل رصد در حوزه 

اقالم پزشکی است
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: »کشور نیاز به 
یک شبکه توزیع دارد که به صورت نظام مند و قابل رصد، اقالم 
پزشکی را توزیع کند. اگر پیش از وقوع بحران هایی مثل کرونا، به 
این موضوعات فکر شده بود، یک نظام درست و شفاف و قوی 
شکل می گرفت که سرعت، دقت و انعطاف الزم را می داشت.«

به گزارش سپید به نقل از مهر، رهبر مژدهی آذر در خصوص 
زیرساخت ها و پیش نیازهای مقابله با کرونا، اظهار داشت: »در 
رابطه با بیماری هایی که جنبه همه گیری دارد، دولت و جامعه 
باید توانمند باشند و این توانمندسازی، ریشه در فراهم بودن 

زیرساخت هایی دارد که سال ها پیش باید فراهم می شد.«
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: »اگر پیش 
از وقوع بحران هایی مثل کرونا، به این موضوعات فکر شده بود، 
یک نظام درست و شفاف و قوی شکل می گرفت که سرعت، 
دقت و انعطاف الزم را می داشت ولی متاسفانه در این خصوص، 
مانورهای الزم، در دوره هایی که فرصت کافی وجود داشت، 
انجام نشده بود، کاالهایی که مربوط به مقابله با کرونا است، 
باید پیش از اینکه کرونا وارد کشور شود یا شناسایی شود، در 
حجم باال تولید می شد و دپوی الزم در قالب ذخیره استراتژیک 

صورت می گرفت.«
وی افزود: »اطالع رسانی و آموزش، رکن اصلی کنترل بحران 
است و باید پیش از این، آموزش های الزم به مردم، مدارس و 
ادارات ارائه می شد و مردم در این خصوص توانمند می شدند، 
متاسفانه از ظرفیت داروسازان به خوبی بهره برداری نشده، این 
درحالی است که 13 هزار داروخانه در سراسر کشور می توانند 
زنجیره ای از شبکه مویرگی برای توزیع اقالم مورد نیاز مردم 
را فراهم کنند.« مژدهی آذر گفت: »شبکه توزیع ناکارآمد است، 
کشور نیاز به یک شبکه توزیع دارد که به صورت نظام مند و 
قابل رصد، اقالم پزشکی، ماسک ها، الکل و اقالم آزمایشگاهی 
را به مانند شبکه توزیع دارو، در سراسر کشور پخش کند، باید 
ورودی ها و خروجی های سیستم، شفاف و مشخص باشد و 
هر آنچه که در زنجیره توزیع رخ می دهد، قابل رصد و پیگیری 
باشد، احتکار، گران فروشی یا توزیع غیرهدفمند اقالم، نتیجه 

نبود شبکه توزیع رسمی، ناکارآمد و غیر شفاف است.«
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در پایان اضافه کرد: 
»وزارت بهداشت باید در خصوص شبکه توزیع این اقالم، هرچه 
سریع تر تصمیم گیری کند و با کمک تمامی انجمن های مرتبط، 
زیرساخت الزم را فراهم کند، وزارت بهداشت باید بداند که 
بدون توجه به رای و نظر تشکل ها، راه به جایی نمی برد و نمی 
با همکاری همه  باید  بر مشکالت غالب شود.  تنه  تواند یک 
تشکل ها، ظرفیت های موجود را هم راستا سازد و بخش هایی 

از کارها و امور را واگذار کند.«

انتقال ویروس کرونا از طریق نان، بسیار جدی است      
نان خریداری شده را قبل از مصرف، حرارت دهید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه احتکارکنندگان اقالم دارویی به تعداد انگشتان 
دست هستند، گفت: »در حال حاضر احتکار اقالم دارویی و لوازم بهداشتی بازی با جان مردم است.«

به گزارش سپید، احمد بیگدلی با تأکید بر ضرورت برخورد با احتکار کنندگان اقالم دارویی در مقطع 
حساس کنونی گفت: »برخورد با احتکارکنندگان باید همواره در دستور کار دستگاه های نظارتی باشد 
و در شرایط امروز که ویروس کرونا در کشور همه گیر شده، احتکار اقالم دارویی و لوازم بهداشتی 

بازی با جان مردم است.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: »تعداد احتکارکنندگان بسیار اندک و کم است که در این 
شرایط جان مردم را به خطر می اندازند، این افراد باید هرچه سریع تر شناسایی و برخورد قاطعی برای 
عبرت سایرین با آنان صورت گیرد، پس از ورود ویروس کرونا به کشور، شاهد فداکاری ها و از خود 
گذشتگی های بسیاری از پرستاران، پزشکان و نیروهای درمانی بوده ایم و انصافا مردم بار دیگر جلوه ای 

از همبستگی را به تصویر کشیدند و قطعا محتکران از این مردم نیستند.«
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان افزود: »در شرایط بحران مردم ما حتی به سایر کشورها 
نیز کمک رسانی می  کنند، در این شرایط هرکس بخواهد از مشکالت مردم سوء استفاده کند، هرگز 
بخشودنی نیست و باید قاطعانه با آن برخورد شود. قوانین در زمینه برخورد با محتکران نقصی ندارد. 
برخورد با این متخلفان باید عبرت  آموز باشد و آیین نامه ها و دستور العمل ها نیز چنین اجازه ای را به 

دستگاه قضا داده است.«

بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

احتکار اقالم دارویی و لوازم بهداشتی بازی با جان مردم است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: »اگر دادگاه به این نتیجه 
برسد که اخالگران نظام سالمت جرمی برابر با افساد فی االرض مرتکب 
شده اند، نوع مجازات آن هم در قانون مجازات اسالمی تعیین شده است، 
اما برای اخالل در نظام بهداشتی و ارزی و پولی کشور مجازات تا 20 

سال حبس تعیین می شود.«
به گزارش سپید، محمدعلی اسفنایی در تشریح جزئیات انتشار خبری 
سازمان  توسط  زودی  به  ماسک  احتکارکنندگان  اسامی  اینکه  بر  مبنی 
تعزیرات حکومتی اعالم می شود، گفت: »احتکار از لحاظ قانونی یک 
تخلفی است که در قانون تعزیرات و قانون امور صنفی بدان اشاره شده و 
از جمله تخلفاتی است که رسیدگی بدان در صالحیت سازمان تعزیرات 
حکومتی است، اما گاه احتکار در قالب تخلف بوده و مجازات آن الزام 
به عرضه کاال و جزای نقدی بین 10 تا 70 درصد ارزش کاال است که 
در حال اعمال آن هستیم و گاه نیز وصف مجرمانه دارد که توسط قوه 
قضائیه مورد رسیدگی قرار می گیرد.«  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران ادامه داد: »اگر احتکار از وضعیت تخلف عبور کرده و به عنوان 
مجرمانه تبدیل شود، کما اینکه دادستان کل کشور به آن اشاره کرده و 
تاکید کرده که می تواند جرمی برابر با افساد فی االرض داشته باشد، در 

این مورد اخالل در نظام سالمت را همچون اخالل در نظام اقتصادی 
کشور محسوب کرده و مجازات سنگینی برای آن تعیین می شود.« 

نظام  نتیجه برسد که اخالگران  این  به  »اگر دادگاه  وی  تصریح کرد: 
سالمت جرمی برابر با افساد فی االرض مرتکب شده اند، نوع مجازات آن 
هم در قانون مجازات اسالمی تعیین شده است، اما برای اخالل در نظام 
بهداشتی و ارزی و پولی کشور مجازات تا 20 سال حبس تعیین می شود.«

به گزارش خانه ملت، اسفنانی گفت: »البته تشخیص اینکه احتکار صورت 
گرفته جرم افساد فی االرض محسوب شده یا وصف تخلف دارد و صالحیت 
رسیدگی بدان با تعزیرات یا قوه قضائیه بوده با قاضی رسیدگی کننده به 
این پرونده ها است، اگر قاضی در تعزیرات حکومتی تشخیص دهد که 
احتکار صورت گرفته وصف مجرمانه دارد، پرونده برای رسیدگی به قوه 
قضائیه ارسال می شود و طبق قانون اگر بین دادگاه و تعزیرات حکومتی 

اختالف وجود داشته باشد، نظر قوه قضائیه ارجح است.«
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان اضافه کرد: »افرادی 
که اسامی آنها به عنوان احتکارکنندگان ماسک اعالم می کنیم، متخلف 
هستند و جریمه نقدی سنگینی برای آنها تعیین می شود و چنانچه قادر 

به پرداخت نباشند به حبس تبدیل می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد

۲۰ سال حبس در انتظار اخاللگران در نظام بهداشتی کشور



فناوری  و  تحقیقات  معاون 
و  درمان  بهداشت،  وزارت 
»سامانه  گفت:  پزشکی  آموزش 
و  اطالع رسانی  خودارزیابی، 
ایران  در  کرونا  بیماران  ثبت 
تحقیقات  معاونت  حمایت  با 
بهداشت،  وزارت  فناوری  و 
درمان وآموزش پزشکی به نشانی 
http://corona.research.

ac.ir/ راه اندازی شد.«
ملک  رضا  سپید،  گزارش  به 
چند  تالش  »در  گفت:  زاده 
و  پزشک  همکاران  روزه 
مرکز  در  اپیدمیولوژیست 
غیرواگیر  بیماری های  تحقیقات 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تحلیل  و  نویسی  برنامه  تیم 
ویستا  بنیان  دانش  شرکت  داده 
در  اندازی شد.  راه  سامانه  این 
های  بخش  جدید،  سامانه  این 
اطالع  رسانی در مورد ویروس 
آموزشی،  محتوای  شامل  کرونا 

خودارزیابی و نظام ثبت بیماران در ایران راه اندازی 
شده است. «

ادامه  بهداشت  فناوری وزارت  معاون تحقیقات و 
با بهره گیری از  داد: »خود ارزیابی بیماری کرونا 
گفت:  است  شده  پذیر  امکان  ایرانی  سامانه  این 
خود ارزیابی بیماری، پرسش و پاسخ، اطالع رسانی 
عمومی، ریجستری بیماران و پیگیری وضعیت آنان 

بایوبانک  است،  سامانه  این  های  بخش  جمله  از 
نمونه ها و برگزاری دوره های آموزشی از دیگر 
مواردی است که به این سامانه ایرانی اضافه خواهد 
شد، این سامانه به سواالت مردم در حوزه بیماری 
مراکز  به  باید  که  افرادی  و  دهد  می  پاسخ  کرونا 
را  کنند  مراجعه  ها  بیمارستان  یا  سرپایی  درمانی 

کند.« می  مشخص 

وی کاهش استرس مردم، افزایش آگاهی صحیح در 
بیماران و کاهش  بیماری، شناسایی به موقع  مورد 
از جمله  را  ها  بیمارستان  به  اضافی  مراجعات  بار 
ویژگی های این سامانه اعالم کرد و افزود: »افراد 
با این سامانه می توانند خود را کنترل کنند و آرامش 
کند،  نمی  تهدید  را  آنها  خطری  که  باشند  داشته 
استفاده از فناوری برای پیشگیری و کنترل بیماری 

ها از جمله کرونا یکی از راهکارهای 
بیشتر  در  رویه  این  است،  مناسب 
و  است  استفاده  حال  در  کشورها 
چین هم از آن بهره گرفته و ما با 
حال  در  محققان  توان  از  استفاده 

از آن هستیم.« استفاده 
ملک زاده یکی از موضوعات بسیار 
در  کرونا  از  ایمنی  ایجاد  را  مهم 
افرادی که درمان شده اند اعالم کرد 
و گفت: »به همین دلیل محققان ما 
طرحی را آغاز کردند تا به صورت 
درمان  افراد  شود  مشخص  دقیق 
ایمن  بیماری  این  به  نسبت  شده 
است  قرار  مطالعه  این  شوند،  می 
انجام  خون  آزمایش  از  استفاده  با 
شود، تیم تحقیقاتی در حال فعالیت 
در این زمینه هستند تا این آزمایش 
را آماده کنند، به محض فراهم شدن 
گیری  نمونه  آزمایش  این  شرایط 
مناطقی  در  خصوص  به  افراد  از 
انجام  است،  تر  شایع  بیماری  که 

می شود.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت در پایان اضافه کرد: »با انجام این تست 
بیماری  به  مبتال  افرادی  که چه  می شود  مشخص 
نگران  افراد  این  تا  اند  کرده  پیدا  ایمنی  و  شدند 
ابتال مجدد به این بیماری نباشند، موضوع بعدی که 
در جریان این تحقیق قرار است مشخص شود این 
است که ویروس از چه زمانی وارد ایران شده و 

در چه مقیاسی افراد به این ویروس مبتال شدند.«

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی:

نظام پزشکی تمام قد درگیر 
مقابله با کرونا  شده است

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی گفت: »در این 
ایام پزشکان عمومی، داخلی، عفونی، ریه، زنان و زایمان و سایر 
همکاران نه تنها بیماران معمول خود را ویزیت می کنند بلکه با 
بیماران مبتال به کرونا هم روبرو هستند و متاسفانه حمایت و توجه 

کمتری به آن ها شده است.«
به گزارش سپید، علیرضا سلیمی اظهار داشت: »جامعه پزشکی 
را پشت سر می گذارند،  ایران روزهای سختی  نظام سالمت  و 
پزشکان و کادر درمان در اورژانس ها، بخش های بستری و آی 
سی یوها مشغول رودرویی مستقیم با این بیماری هستند و افرادی 
هم که به دنبال فراهم آوردن حداقل های حفاظتی و تجهیزات 
الزم برای ایمنی پزشکان هستند هم سخت مشغول تالش هستند 
و با توجه به شرایط سخت و وضعیت پیچیده و شاید نامناسب 
برخی حوزه ها، سخت مشغول بوده اند تا گام هایی را در این زمینه 
بردارند و امیدواریم در ساعت های پیش رو اخبار خوبی در ارتباط 
با وسایل محافظتی برای جامعه پزشکی داشته باشیم.« وی افزود: 
»باید اشاره کنم این روزها آنقدر سخت مشغول کار هستیم که 
فرصتی برای ارائه گزارش و صحبت نبود اما قرار بر این شد که 
مختصری از فعالیت های انجام شده منعکس شود. از سوی دیگر 
دو نفر از مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی و چند نفر از مدیران 
میانی سازمان دچار بیماری شده اند اما بقیه می کوشند تا با تالش 
24 ساعته گام های کوچکی برای جامعه پزشکی بردارند و به هر 
حال این شرایط هم کار را سخت تر هم کرده است اما امیدواریم 

خللی در خدمت رسانی ما ایجاد نکند.«
معاون سازمان نظام پزشکی درخصوص تهیه تجهیزات حفاظتی 
برای کادر درمان گفت:  »یکی از وظایف اصلی ما حفاظت از کلیه 
پزشکان و فعالین حوزه سالمت بویژه همکاران در مطب ها و مراکز 
خصوصی کوچک است. در این ایام پزشکان عمومی، داخلی، عفونی، 
ریه، زنان و زایمان و سایر همکاران نه تنها بیماران معمول خود را 
ویزیت می کنند بلکه با بیماران مبتال به کرونا هم روبرو هستند و 
متاسفانه حمایت و توجه کمتری به آن ها شده است. سازمان نظام 
پزشکی بارها این موضوع را طرح و پیگیری های متعددی کرده 
است و بارها برای پخش وسایل و تجهیزات محافظتی در حوزه 
مطب ها و بخش خصوصی اعالم امادگی کرده و فهرست مطب های 
فعال را هم در استانهای با اولویت تهیه کرده  است. امیدواریم تا 
بتوانیم سهمیه ای مستمر برای این کار بگیریم و بخش کوچکی 
ازمشکالت را حل کنیم. ما می دانیم که بیمارستان های درگیر با 
موضوع بیماری و بخش دولتی در این مبارزه بسیار مهم هستند اما 

باید تعادل مناسبی در این زمینه برقرار گردد.«

سلیمی خاطرنشان کرد: »یکی دیگر از اقشاری که بسیار مظلوم واقع 
می شوند همکاران اینترن، رزیئدنت ها و فلوشیپ ها هستند که مثل 
همیشه بی سروصدا و پرتالش و ایثارگر در حال خدمت هستند 
که برای ما بحث ایمنی و حفاظت و نیز بیمه و حقوق این عزیزان 
در اولویت است.« معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی گفت: »در 
خصوص حیطه اموزش خدا را شکر می کنیم که با کمک و همدلی 
همگانی سازمان نظام پزشکی به عنوان مرکز ثقل آموزش کرونا شناخته 
شده است. ما سایت corona.ir را به جامعه معرفی کردیم که بسیار 
پربیننده است در این سایت ظرایفی وجود دارد تا ایجاد استرس و 
اضطراب بی دلیل نداشته باشیم. این سایت بخش اخبار ندارد و صرفا 
بحث آموزشی در آن مطرح است. ما همچنین تست آنالین سنجش و 
ویزیت کرونا را راه اندازی کردیم که در مدتی کوتاه بیش از 5 میلیون 
نفر این تست را انجام داده اند. این تست با چند پرسش و پاسخ ساده 
آشکار می کند که فرد در چه وضعیت ابتال به بیماری است و نیاز 
به مراجعه به مراکز درمانی دارد یا ندارد. یکی از مشکالت اخیر ما 
بحث شلوغی اورژانس ها است که به دلیل تجمع ممکن است خود 
عامل انتقال عفونت شود با این تست بسیاری از افراد متوجه می شوند 
نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند. رایزنی های خوبی با وزارت 
ارتباطات و ستاد فرماندهی استان تهران انجام و قرار بر این شده با 
مرکزیت سازمان نظام پزشکی این تست تکمیل و با افرادی که در 
گروه قرمز قرار دارند، تماس تلفنی گرفته شود و آن ها تعیین تکلیف 
شوند که این دستاورد بزرگی است که هم بار بیمارستان ها را کم 
می کند و هم از رفت و امدها کاسته می شود.« وی در پایان تصریح 
کرد: »صادقانه عرض می کنم که سازمان نظام پزشکی در جای جای 
کشور واقعا در حد توان خود درگیر موضوع مقابله با بیماری کرونا 
و صیانت از همکاران حوزه سالمت شده است و همه همکاران 
به طور شبانه روزی در حوزه های وظایف خود تالش می کنند، ما 
گزارشات را از اقصی نقاط ایران دریافت و انها را منعکس می کنیم 
و امیدواریم به این خط ارتباطی از طرف مسئولین توجه بیشتری 
شود و کاستی ها و مشکالت حل شود. ما تمام تالش خود را می کنیم 

تا نیازها و درخواست های همکاران شنیده و پاسخ داده شوند.« 

جامعه پزشکی
شماره 1608 14 اسفند 1398
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معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت خبر داد

 سامانه ثبت بیماران مبتال به کرونا راه اندازی شد

و  تحقیقات  و  آموزشی  معاونت  مشترک  جلسه   دومین  در 
فناوری وزارت بهداشت که با هدف هماهنگی هرچه بیشتر 
جهت دستیابی سریعتر به اهداف و سیاست های مشترک هر 2 
معاونت،  در معاونت پژوهشی ستاد وزارت بهداشت برگزار شد .
به گزارش سپید به نقل از وبدا، رضا ملک زاده معاون تحقیقات 
با تاکید بر نقش آموزش گفت:  و فناوری وزارت بهداشت 
»ما اطمینان داریم تا آموزش درست نشود پژوهش هم پیش 
نخواهد رفت و الزم است حوزه آموزش و پژوهش، فعالیتی 

همسو داشته باشند.«
 در ادامه حق دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز از 
آموزش و پژوهش با عنوان بال های پرنده ای یاد کرد که باید 
ضمن تقویت هریک از بال ها، همسویی و هماهنگی در مسیر 
حرکت مدنظر باشد تا پرواز به اوج انجام شود. حق دوست 
خاطرنشان کرد: »شاید در برخی حوزه ها، اهداف متفاوتی در 2 
معاونت وجود داشته باشد. اما در نهایت این اهداف از هم جدا 
نیستند و اگر بخواهیم کاری انجام بدهیم باید هماهنگ باشیم.«
حق دوست ضمن برشمردن و معرفی فعالیت های حوزه  آموزش 

افزود: »یکی از کارهای مهم معاونت آموزشی تاسیس مرکز ملی آموزش های 
مهارتی و حرفه ای در راستای توسعه  آموزش های مهارتی و مدیریت 
هزینه است که عالوه بر اینکه یک فرصت استثنائی برای کشور است به 

نظر می رسد در حوزه  پژوهش می تواند خیلی مهم و کاربردی باشد.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت با ابراز خرسندی از اعتباربخشی برنامه  
»این  کرد:  تاکید    WFMEتوسط ایران  دانشگاه های  عمومی  پزشکی 
امتیاز بزرگی است که تنها کشور ما موفق به کسب آن در منطقه شده 
است و باید برای حفظ آن با نهایت قدرت تالش کنیم لذا هماهنگی بین 
آموزش و پژوهش در راستای تحکیم زیرساخت های ماموریت های ویژه 
در دانشگاه ها و همسویی این 2 حوزه را می طلبد تا توسعه کیفیت بر 
کمیت غلبه یابد.« حق دوست تاکید کرد: »استقرار سند آمایش سرزمینی 
در عرصه  سالمت برگ برنده  وزارت بهداشت است و معاونت آموزشی 

در احصاءحیطه های اولویت دار ملی بر اساس اسناد باالدستی و تدوین 
ماموریت های ویژه، کمک و همیاری معاونت پژوهشی را می طلبد.«

حق دوست افزود: »با توجه به اعتباربخشی هیات ممیزه های کشور تا 
پایان اسفند ماه سال جاری توسط معاونت آموزشی و در صورت همکاری 
معاونت تحقیقات و فناوری، هر2 رتبه بندی در کنار هم قرار بگیرند و 
یک تقسیم بندی مشترک ایجاد شود و برای افزایش همگرایی آموزش 

و پژوهش و فناوری کارهای ذیل انجام شود:
1- ترکیب و ادغام نظام اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه ها/ دانشکده ها
2- افزایش همراهی 2 معاونت در تبیین ماموریت های ویژه دانشگاه ها/ 

دانشکده ها
3- افزایش همکاری در حوزه مرجعیت علمی

4- افزایش همکاری بین نیماد و نصر
5- همکاری در اصالح نمودار سازمانی و تشکیالت تفضیلی دانشگاه ها/ 

دانشکده ها
6- همکاری در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها در حوزه علمی
7- افزایش همکاری عملی بین بخش های IT دو معاونت 

برای گفت وگوی موثر بین سامانه ها و زیرساخت ها
در ادامه این جلسه دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت ضمن تقدیر از فعالیت های معاونت آموزش، 
مجموعه فعالیت ها را روبه جلو خواند و گفت: »الزم است 
در برنامه ریزی ها به نیروی انسانی به عنوان مجری برنامه ها 
توجه ویژه ای داشته باشیم و در این راستا باید پتانسیل تک 
تک نیروها شناسایی شود، صحبت هایشان را شنید و به آنها 
از  بهینه  استفاده  برای  برنامه ای  لذا طراحی  داد؛  امیدواری 
نیروی انسانی در اولویت است.« ملک زاده تصریح کرد : »باید 
تالش شود تا در دانشگاه ها عالوه بر آموزش و پژوهش، 
شواهد علمی خلق شود و این وظیفه خطیری است که بر 
عهده معاونت آموزشی است.« معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »توجه به توسعه کیفی و 
مهارت آموزی نیز از مسائل بسیار مهم است و 90 درصد 
اطالعات در مکالمه اولیه پزشک با بیمار قابل دست یابی است و جدی 
گرفتن بحث درمان سرپایی نقش بسزایی در کاهش هزینه ها خواهد داشت.«
ملک زاده با بیان اینکه یکی از مسائل خیلی مهم مرجعیت علمی است، 
افزود: »معاونت پژوهشی در حیطه مرجعیت علمی کارهای متعددی انجام 
داده که می توان آنها را با مجموعه فعالیت های معاونت آموزشی ادغام کرد 
و به یک ساختار مشترک دست یافت اما این مسئله اصالح ساختارها را 
می طلبد.« وی یادآور شد: »باید تالش کنیم در مراکز تحقیقاتی، پژوهش 
را با آموزش همراه نماییم و زیرساخت های جدیدی تعریف شود تا به 

برنامه های مطلوب دست یابیم.«
در پایان ملک زاده بر اصالح نظام هیئت جذب تاکید کرد و گفت: »بهتر 
است نظام پرداخت نیز بر اساس کار، تحقیق و میزان آموزشی باشد که 

ارائه می شود.«

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با تاکید بر به روزرسانی و 
توانمندسازی کادرهای بهداشتی، درمانی و آموزشی و اعضای هیات علمی 
دانشکده های دندانپزشکی کشور در راه مبارزه با ویروس کرونا گفت: 
»به منظور باال بردن سطح سواد سالمت عامه مردم تدوین دستورالعمل 
آموزش  دبیرخانه شورای  در  اپیدمی کرونا ویروس  با  مبارزه  کشوری 

دندانپزشکی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا،  بهزاد هوشمند با اعالم این خبر افزود: »با 
توجه به اپیدمی کرونا ویروس در کشور و نقش دانشکده های دندانپزشکی 
به عنوان مراکز بالفعل آموزشی، درمانی و بهداشتی کشور بر آن شدیم 
سالمت،  نظام  در  ذیربط  واحدهای  تمامی  همدلی  و  هماهنگی  با  که 

مجموعه ای  ایران  دندانپزشکی  جامعه  و  تخصصی  علمی  انجمن های 
را براساس استانداردهای جهانی و به منظور استمرار فعالیت ها در این 
بخش تدوین نمائیم.«  هوشمند در ادامه از تدوین و ابالغ دستورالعمل 
فعالیت ها در  استمرار  با  ارتباط  کشوری دانشکده های دندانپزشکی در 
شرایط جدید کشور و تدوین دستورالعمل گزیده نکات بالینی و ارائه 
. وی تدوین  داد  اپیدمی کرونا ویروس خبر  دندانپزشکی در  خدمات 
پمفلت های آموزشی و فرم های خودغربالگری، فرم تریاژ تشخیصی و 
بیماران جهت بهره برداری توسط مراکز آموزش درمانی و  غربالگری 
دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور را از جمله مفاد مصوب در این 

دستورالمعل کشوری نام برد.

در دومین جلسه مشترک معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید شد

هماهنگی و همسویی آموزش و پژوهش 

در دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی صورت گرفت

تدوین دستورالعمل کشوری مبارزه با اپیدمی کرونا ویروس 
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