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رئیس بسیج جامعه پزشکی بیان کرد

اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی در دوران شیوع بیماری کرونا
رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور در خصوص 
اقدامات این سازمان در دوران شیوع ویروس کرونا 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
به گزارش سپید، ابراهیم متولیان در برنامه تلویزیونی 
صبح بخیر ایران با اشاره به فعالیت تیم های بسیج 
جامعه پزشکی اظهار کرد: »در شرایط عادی تیم های 
سازمان بسیج جامعه پزشکی در قالب کانون های 
شهید رهنمون اقدام به خدمت رسانی در مناطق 
مختلف کشور از جمله حاشیه شهر ها و مناطق محروم 
و کمتر برخوردار کرده است و در شرایط شیوع 
بیماری کرونا سازمان بسیج جامعه پزشکی اقدام به 
اعزام پزشک و پرستار به مناطق مورد نیاز می کند.«
وی ادامه داد: »سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور 
۱۸۰ هزار عضو دارد و با شیوع بیماری کرونا این 
سازمان تیم های خود را به استان های قم، کاشان و 

گیالن اعزام کرده است.«
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ادامه داد: »یکی 
از اقدامات مهم پاسخ دادن به سواالت مردم در 
خصوص بیماری کرونا در قالب طرح ۴۰۳۰ بود 

به طوری که ۳۵۰ هزار نفر جهت آموزش مردم 
ما  این زمینه مشارکت داشتند. هر جایی که  در 
احساس کمبود نیرو می کردیم با همکاری وزارت 
بهداشت پزشک عمومی، متخصص و پرستار به 

مناطق محروم و مورد نیاز اعزام می شد.«
متولیان با اشاره به اینکه سازمان بسیج جامعه پزشکی 

کشور ۱۵ هزار تخت نقاهتگاهی در مناطق مختلف 
کشور راه اندازی کرده است، افزود: »سپاه پاسداران 
امکانات و تخت ها را در اختیار ما قرار داده و وزارت 
بهداشت اقدام به تدوین راهنما های بالینی در زمینه 

بیماری کرونا کرده است.«
وی با اشاره به انتشار مقاله ای مبنی بر لخته شدن 

نباید به  اثر بیماری کرونا گفت: »مردم  خون بر 
شایعات فضای مجازی توجه کنند.« متولیان ادامه 
داد: »در زمینه بیماری واگیر و شناسایی بیماران ویژه 
اتباع خارجی در حاشیه شهر ها تیم های بسیج جامعه 
پزشکی اقدامات خوبی را انجام می دهند به طوری 
که در روز های آخر هفته این تیم ها در کوره های 
آجرپزی اقدام به بیماریابی در زمینه بیماری های 
واگیر در بین اتباع خارجی می کنند.« وی با اشاره به 
اینکه سازمان بسیج جامعه پزشکی اقدام به واردات 
کیت و دستگاه های سیار مورد نیاز در روزهای 
کرونایی کرده است، افزود: »تیم های روانشناختی 
ما از خانواده های آسیب دیده حمایت های الزم را 
انجام داده است. یکی از برنامه های ما سازماندهی 

نیرو ها برای دوران پسا کرونا است.«
متولیان در پایان بیان کرد: »سازمان بسیج جامعه 
پزشکی کشور اقدام به جمع آوری کمک  در زمینه 
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها کرده است و یک 
همدلی خوبی بین سازمان های مختلف در جریان 

شیوع بیماری کرونا در کشور ابجاد شده است.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
خبری که در خبرگزاری فارس با تیتر »واعظی وزیر بهداشت 
را تهدید به استعفا کرده است« منتشر شده را تکذیب کرد و 
در نامه ای به این خبرگزاری نوشت: برخالف مطالب مندرج 
در مصاحبه مذکور و شایعاتی از این دست، همدلی، همراهی، 
حمایت و پشتیبانی پیوسته جناب آقای دکتر واعظی رئیس 
محترم دفتر رئیس جمهوری، هفته گذشته تقدیر رسمی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ایشان را نیز در پی داشت.
به گزارش سپید متن نامه کیانوش جهانپور به این شرح است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری فارس

با سالم و تحیت
احتراما بازگشت به درج مصاحبه نماینده محترم مردم نجف 
آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی به تاریخ امروز 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳99 با تیتر »واعظی وزیر بهداشت را تهدید به 
استعفا کرده است« نظر به اینکه موضوع فوق به هیچ وجه صحت 
نداشته و دقیقا خالف واقع است، مستدعی است نسبت به درج 
این تکذیبیه در آن خبرگزاری محترم اقدام الزم معمول گردد.

عمومی  افکار  و  رسانه  محترم  اهالی  اطالع  همچنین جهت 
متذکر می گردد برخالف مطالب مندج در مصاحبه مذکور و 
شایعاتی از این دست ، همدلی، همراهی، حمایت و پشتیبانی 

رییس  دفتر  محترم  رییس  واعظی  دکتر  آقای  پیوسته جناب 
جمهوری، هفته گذشته تقدیر رسمی وزیر محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از ایشان را نیز در پی داشت.مضافا 
آنکه ارتباط عاطفی و صمیمانه وزیر بهداشت و آقای دکتر 
واعظی به تصریح مکرر جناب آقای دکتر نمکی، مسبوق به 
سابقه سالیان متمادی است. لذا انتظار می رود دلسوزان نظام و 
خدمتگذاران ملت و میهن عزیز اسالمی در هر عرصه ای در 
راستای تحکیم همدلی و وفاق و پرهیز از هرگونه تشویش 
افکار عمومی از دامن زدن به شایعات و جعل اخبار بی پایه 

و اساس پرهیز نمایند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

تهدید وزیر بهداشت به استعفا از سوی واعظی کذب است

خبـر

شماره ۱66۳ ۱2 خرداد ۱۳99

محققان یک شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
کیتی را طراحی کردند که در مدت ۵۵ دقیقه و از طریق بزاق دهان 
ویروس کرونا را تشخیص می دهد در حال حاضر کشورهایی مانند 
آذربایجان، ترکیه، رومانی، اسپانیا و انگلستان خواهان خرید این 

کیت ها هستند.
به گزارش سپید، امیرعباس اسماعیل زاده مدیر شرکت دانش بنیان 
»سالمت یار بهشت دایان«درباره کیت های جدید تشخیص کرونا 
توضیح داد: »این شرکت، فعالیت خود را از سال ۱۳۸7 در خصوص 
تشخیص و درمان بیماری سرطان های ریه، پستان و کولون آغاز کرد.«
وی گفت: »با شیوع ویروس کرونا، تمامی فعالیت های شرکت در زمینه 
سرطان کنار گذاشته شد و به سرعت درصدد راهی برای تشخیص 
ویروس کرونا برآمد؛ با پژوهش های شبانه روزی، کیت مولکولی به 
روش real-time pcr طراحی شد که می تواند در کمترین زمان و 

میزان ویروس، کرونا را در مخاط بیمار شناسایی کند.«

اسماعیل زاده با بیان اینکه کیت های مولکولی در این شرکت، به روش 
LAMP است، توضیح داد: »همه افراد می توانند در آزمایشگاه های 
غیرتخصصی نیز این تست را با کیتی که طراحی شده، انجام دهند؛ 
زیرا  وقتی فرد بزاق خود را داخل کیت ریخته، پس از گرمادهی 

به مدت کمتر از یک ساعت با تغییر رنگ می توان به مثبت و منفی 
بودن COVID-۱9 وی پی برد.«

وی افزود: »کیت های موردنظر طبق مقررات اداره کل تجهیزات 
پزشکی برای بررسی کمی و کیفی به انستیتو پاستور تحویل داده شد 
که خوشبختانه تاییدیه کیت تشخیص مولکولی توسط انستیتو پاستور 

اخذ شد و اکنون در حال اخذ مجوز تولید هستیم.«
مدیر این هسته فناور با بیان اینکه کشورهای مختلفی درخواست 
دریافت این محصول را دارند، گفت: »از کشورهایی مانند آذربایجان، 
ترکیه، رومانی، اسپانیا و انگلستان پیشنهاد صادرات این محصول ارسال 
شد و در حال اخذ مجوزهای الزم برای صادرات به اروپا هستیم.«
به گزارش تسنیم، اسماعیل زاده با تاکید بر اینکه این کیت عالوه بر 
سرعت بخشی در روند تشخیص، ارزآوری دارد، تصریح کرد: »دقت 
کیت های طراحی شده در این شرکت بین 2.۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از 

کیت های وارداتی است.«

ساخت کیت ایرانی تشخیص کرونا در ۵۵ دقیقه 


