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۱۷ تیرماه آخرین مهلت ثبت نام 
دبیر بیست و یکمین همایش کشوری آموزش 
همایش  یکمین  و  »بیست  گفت:  علوم پزشکی 
با  همزمان  پزشکی  علوم  آموزش  کشوری 
و  مطهری  شهید  آموزشی  سیزدهمین جشنواره 
نوآورانه  ایده های  دانشجویی  جشنواره  دومین 
سال  تیرماه   23 لغایت   20 تاریخ  در  آموزشی 
جاری به صورت کامال مجازی برگزار می شود.«
به گزارش سپید، عظیم میرزازاده گفت: »برگزاری 
بیست و یکمین دوره همایش کشوری آموزش 
و  تامل  قابل  سابقه  دهنده  نشان  پزشکی،  علوم 
این همایش در حوزه  مثبت دستاوردهای  تاثیر 

آموزش پزشکی است.«
دبیر بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم 
پزشکی اعالم کرد: »به طور معمول هر سال این همایش 
در اردیبهشت ماه و مقارن با روز معلم و هفته آموزش 
برگزار می شود اما امسال طبق برنامه ریزی های از پیش 
تعیین شده و با توجه به تقارن هفته آموزش با ماه 
مبارک رمضان، قرار بود در روزهای آخر فروردین 
ماه برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در کشور، در روزهای پایانی سال 98، تعویق در 
برگزاری این همایش در دستور کار قرار گرفت 
و تاریخ برگزاری به 20 تا 23 تیرماه سال جاری 
موکول شد. لذا به دلیل ادامه روند شیوع کرونا مقرر 
شد بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم 
پزشکی همزمان با سیزدهمین جشنواره آموزشی 
شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های 
نوآورانه آموزشی به صورت کامال مجازی برگزار 
شود و برگزاری این 3 رویداد به صورت مجازی، 
بزرگترین وجه تمایز این همایش با دوره های قبل 
است که با شعار »همایشی مطلقا مجازی در هنگامه 

همه گیری کرونا« تحقق یافته است.«
میرزا زاده با اشاره به آرمان های همایش به تشریح آن 
پرداخت و خاطرنشان کرد: »با توجه به ورود کشور 
به سده جدید در سال آتی، آرمان همایش با عنوان 
»افق های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 
در سده پیش رو« تعیین شد و حدود 100 رویداد 
یک  و نیم ساعته در جریان این همایش در قالب 
کارگاه های پیش از همایش، سخنرانی های کلیدی و 
جلسات متعدد به صورت مجازی و همزمان برگزار 
می شود.« عظیم میرزازاده یادآور شد: »هماهنگی با 
زیرساخت های IT  و برگزارکنندگان و همچنین 
آماده سازی برنامه های الزم ویژه مدرسین و شرکت 
کنندگان انجام شده و امیدواریم بیست و یکمین 
همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با کیفیتی 
شایسته و در شان آموزش علوم پزشکی کشور برگزار 
شود.« وی با بیان این که در همایش امسال 10 نفر از 
متخصصین و افراد با تجربه خارجی حوزه آموزش 

علوم پزشکی و تعدادی شرکت کننده خارجی به 
صورت مجازی شرکت خواهند داشت و در همین 
راستا در طول همایش، برنامه هایی به زبان انگلیسی 
ارائه می شود، افزود: »از دیگر تفاوت های قابل توجه 
این همایش با دوره های قبل، دریافت هزینه ثبت نام 
جهت شرکت در این همایش است که همه شرکت 
کنندگان، فارغ از ارسال یا عدم ارسال مقاله موظف 
به پرداخت آن هستند.« میرزازاده خاطرنشان کرد: 
»مبلغ دریافتی از شرکت کنندگان در این همایش 
به منظور تامین بودجه نیست بلکه با هدف اطالع 
از آمادگی و حضور قطعی شرکت کنندگان در 
این همایش و موافقت ایشان در راستای کاهش 
استفاده از بودجه عمومی کشور است؛ لذا نسبت 
به گستردگی برنامه های متنوع این همایش و در 
مقایسه با سایر همایش ها، مبلغ ثبت نام زیاد نیست.«
وی گفت: »با توجه به شرایط موجود، هزینه های 
ثبت نام پیش هنگام با هزینه های کلی همایش، 

یکسان سازی شد و افزایش قیمتی که معموال در 
2 ماه آخر قبل از برگزاری همایش ها رخ می دهد، 
اتفاق نیفتاد.« دبیر بیست و یکمین همایش کشوری 
آموزش علوم پزشکی تاکید کرد: »آخرین مهلت ثبت 
نام در این همایش مجازی، ساعت 24 روز 17 تیرماه 
سال جاری است و پس از آن سایت مسدود می شود 
و به عالقمندان شرکت در همایش توصیه کرد فرایند 
ثبت نام را به روزها و ساعات پایانی موکول نکنند تا 

با مشکل ترافیک در سایت، مواجه نشوند.«
میرزازاده گفت: »پس از ثبت نام، به هرکاربر رمز عبور 
و کلمه کاربری اعالم می شود که کامال اختصاصی 
است و ورود به همه اتاق های مجازی و شرکت در 

رویدادهای متفاوت فقط با آنها امکانپذیر است.«
وی تصریح کرد: »با توجه به اینکه اطالعات سایت 
همایش به آدرس ICHPE. org همواره به روزرسانی 
می شود. لذا کاملترین مرکز اطالع رسانی همایش است 
و توصیه می شود شرکت کنندگان جهت دریافت 
اطالعات الزم و ثبت نام به سایت مذکور مراجعه 
نمایند.« عظیم میرزازاده گفت: »این همایش نشان 
دهنده جایگاه و موقعیت آموزش پزشکی است که با 
وجود دغدغه های فعلی وزارت بهداشت، خوشبختانه 
همچنان مورد توجه وزارت بهداشت و به ویژه حوزه 
معاونت آموزش است و مبین توجه به مقوله آموزش 

و باالخص آموزش علوم پزشکی است.«
به گزارش وبدا در پایان وی ابراز امیدواری کرد: 
»با توجه به هماهنگی ها و تمهیدات انجام شده، 
این همایش که بزرگ ترین رویداد مجازی به لحاظ 
حجم و تنوع محتوا در کشور است به شکل آبرومند 
و در خور جایگاه و شان آموزش علوم پزشکی 

کشور برگزار شود.«

عضو ستاد ملی کرونا در خصوص شایعه استفاده ازداروها برای 
پیشگیری از کرونا گفت: »اگر کسی برای بیماری خود قبال دارو 
استفاده می کرده مشکلی نیست، اما به هیچ وجه استفاده از آنها برای 

پیشگیری توصیه نمی شود.«
به گزارش سپد، مسعود مردانی با حضور در برنامه تلویزیونی »طبیب« 
با تأکید بر اینکه در حال حاضر ابتال به ویروس کرونا از حالت فردی 
درآمده و خانوادگی شده، در خصوص شایعه استفاده از برخی از 
داروها برای پیشگیری از کرونا، تصریح کرد: »اگر کسی برای بیماری 
خود قبال هم از این داروها استفاده می کرده ادامه دهد، اما به هیچ 
وجه استفاده از آنها برای پیشگیری توصیه نمی شود، چه بسا که در 
افراد سالم خطرآفرین هم باشد.«  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
شاهد طغیان بیماری کرونا در 10 استان کشور هستیم، در خصوص 
خاصیت پیشگیری کننده قرص متفورمین در مقابله با ویروس کرونا 
گفت: »این که این قرص فقط برای اثر و پیشگیری از کرونا خورده 
شود را توصیه نمی کنیم، ولی بیماران دیابتی که باید بخورند باید 
مصرف را ادامه دهند، بعضی از داروها هستند که می گویند اثر ضد 
کرونایی دارند مثل قرص فاموتیدین که جای راینیتیدین آمد و یا یک 
قرض ضد انگل با نام آیورمکتین که می گویند خوردن سه قرص آن، 

چهار هزار بار تکثیر ویروس را به تأخیر می اندازد.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر ما در قالب طرح تحقیقاتی این دارو 
را به عده ای از بیماران می دهیم تا ببینیم اثر آن چیست، در فلوریدا 
هم یک مقاله ای در مورد اثرات آن منتشر شده، یا داروهای ضد فشار 
خون مثل آتورواستاتین که می گویند ممکن است اثر ضد کرونایی 
داشته باشد، البته این داروها هیچ کدام اثر معجزه آسایی در کرونا ندارد، 
چون در مورد کرونا هیچ داروی معجزه آسایی نداریم، توصیه این است 
که اگر افراد برای بیماری خود از قبل این دارو را می خوردند حتما 
ادامه دهند، اما هیچ کدام آنها اصال برای پیشگیری مناسب نیست، 
چرا که در حال حاضر همین قرص کلترا و هیدروکسی کلروکین 
را هم سازمان جهانی بهداشت از دستورالعمل هایش کنار گذاشت.«

مردانی همچنین یادآور شد: »همین آمپول رندسیویل که آن قدر 
تبلیغات می کنند و با قیمت های گزافی به فروش می رسد و ما اصال 
آن را تأیید نمی کنیم، در یک سری از بیمارستان ها بر اساس تجویز 
پزشک رایگان به بیماران داده می شود، اما این داروی خوراکی نیست 
و سرپایی استفاده نمی شود و مورد استفاده آن فقط در بیمارستان و 
برای بیماران بستری بدحال است.« این پزشک متخصص با اشاره 
به اینکه بیماران کرونایی قبال به صورت تک تک مراجعه می کردند، 

اما در حال حاضر به صورت خانوادگی به مطب می آیند، عنوان کرد: 
»توصیه ما مرتبا این است که فاصله گذاری اجتماعی حتی در خانه 
هم رعایت شود، در حال حاضر خوشه های ابتالی خانوادگی در 
کشور بسیار فجیع است و موارد ابتال خانوادگی شده، یکی در خانه 
بگیرد همه می گیرند.« وی در پاسخ به این سؤال که »نظر شما در 
خصوص برگزاری کنکور چیست« گفت: »ما کمیته علمی هستیم 
ولی توصیه ما این است که هر چه تجمع کمتر باشد بهتر است، البته 

در مجلس قرار است تصمیماتی گرفته شود.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان در خصوص 
ساخت واکسن این ویروس نیز بیان کرد: »از ابتدا 153 گروه روی 
واکسن کار کردند که یکی از آنها گروه اتحادیه اروپا است که 
خیلی خوب کار کرده و در آنجا یک شرکت دارویی بین المللی 
مراحل کارآزمایی بالینی را انجام داده که موفق بوده و قرار است 
تا اوائل سال جدید میالدی این واکسن به بازار عرضه شود، دو 
کمپانی آمریکایی هم داروی بسیار مؤثری تولید کردند و همچنین 
چینی ها هم حدود دو، سه ماه است که خبر دادند واکسن را تهیه 
کردند و جمعا قرار است پنج میلیارد و دویست دوز واکسن تا 

آخر سال میالدی در دنیا عرضه شود.«فارس

عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا:

برای پیشگیری از کرونا دارو استفاده نکنید 
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