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معاون بهداشت وزارت بهداشت:

شماره 2383 18 دی 1401
اریان

و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
آموزش پزشکی گفت: »دانشکده های بهداشت 
باید پیشتاز آینده نگری و برنامه  ریزی برای نظام 

سالمت کشور باشند.«
به گزارش سپید، حسین فرشیدی با بیان این مطلب 
در بازدید از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران اظهار داشت: »با توجه به وجود 
چهره های تاثیرگذار و شاخص علمی در دانشکده 
بهداشت تهران و تاریخ درخشان آن، انتظارات از 

این مرکز بیش از سایر دانشکده هاست.«
وی با اشاره به گزارش رییس و معاونان دانشکده 
بهداشت از عملکرد این دانشکده افزود: »آماری 
که از پیشرفت ها و دستاوردهای این دانشکده 
ارائه دادید درخشان است، هرچند انتظار هم از 
شما همین است. این دانشکده می تواند بیشترین 
و  داده  انجام  کشور  بهداشت  برای  را  کارها 
بهداشت کشور  در حوزه  را  تاثیرات  بیشترین 

داشته باشد.«
شد:  یادآور  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
بیماری هایی  چه  اینکه  ترسیم  و  نگری  »آینده 
و  کند  مواجه  مخاطرات  با  را  کشور  می تواند 
همچنین آماده سازی جامعه برای مواجهه با این 
مخاطرات باید در رأس کارهای دانشکده های 
بهداشت به ویژه دانشکده بهداشت تهران قرار 

گیرد.«
فرشیدی اضافه کرد: »ما در مواجهه با بیماری ها 
به ویژه بیماری های نوپدید همچون کووید1۹ 
آن ها  در چنگال  ناگهان  باید  یا  داریم.  راه  دو 
اسیر شویم یا باید از قبل برنامه ریزی کرده و با 
زمینه سازی در جامعه، آماده مقابله با آنها باشیم.«

وی تصریح کرد: »با سرعت بسیار باالی پیشرفت 
علم و فناوری در دنیا، شما باید بتوانید بگویید 

در آینده چه پیش می آید. آیا نیاز است رشته های 
جدیدی درست کنیم یا دانشمندان را به سمت 

آن سوق دهیم یا خیر.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه باید 
روی ایجاد و پایداری رفتار اجتماعی اثربخش 
تمرکز کنیم، ابراز داشت: »اگر مقاطع زمانی که 
علم و فناوری دنیا دچار جهش شده یا اتفاقاتی که 
دنیا را متحول کرده و تحت تاثیر خود قرار داده 
است را 10 ساله در نظر بگیریم، پیش بینی اینکه 
در 10 سال آینده چه رخ خواهد داد و سیمای 
باید برای  بیماری ها چیست و چه برنامه هایی 
مواجهه با وضعیت های گوناگون داشت، وظیفه 
دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بهداشتی است.«

فرشیدی افزود: »برنامه ها و اقدامات ما باید منجر 
زندگی  و  جامعه  در  رفتار  و  نگرش  تغییر  به 
براساس الیف استایل جدید شود. سرعت جامعه 

در پاسخ به نیازهای اجتماعی کم تر از سرعت 
این  به  توجه  و  است  عملی  و  تئوری  علوم 
فاصله ها باید از دانشکده بهداشت شروع شود.«
وی با اشاره به کارگاه آموزشی ماالریا که سال 
داشت:  اذعان  شد،  برگزار  بندرعباس  در   ۷0
»برگزاری کارگاه ها و آموزش های توانمندسازی 
که طی سال ها همواره انجام شده باید غنی تر از 

گذشته ادامه یابد.«
وی افزود: »اتفاقات اخیر در سطح جهانی نشان 
داد باید قابلیت داشته باشیم که برای کشورمان 
برنامه ریزی و آینده نگری کنیم. باید برای تربیت 
نیروی انسانی مناسب و مداخالت اجتماعی موثر 

برنامه ریزی کرد.«
به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
اینکه دانشکده های بهداشت به ویژه دانشکده 
درخشیدند  کووید  پاندمی  در  تهران  بهداشت 

مراقبتی  حفاظتی،  برنامه های  از  بسیاری  در  و 
و درمانی پیشتاز بودند، گفت: »آنقدر باید در 
دانشکده ها  این  که  کنیم  عمل  قوی  بهداشت 
بتوانیم  باید  شوند.  کشور  سالمت  ژنرال های 
کنیم  ورود  کشور  کالن  سیاستگذاری های  در 
زیرا بسیاری از اقدامات و برنامه هایی که انجام 
می شود به سالمت مرتبط است، ولی جای حوزه 

سالمت در آن ها خالی است.«
فرشیدی اظهار داشت: »سالمت از ده اولویت های 
اصلی کشور است بنابراین باید برای غنی سازی 
سالمت  تاثیرگذار  گروه های  تمام  از  برنامه ها 

بهره گیریم.ن
وی ادامه داد: »همین هفته مجلس درباره »مقررات 
بین المللی سالمت« که به احتمال زیاد کنوانسیون 
آن در سازمان جهانی بهداشت تشکیل خواهد 
شد، جلسه خواهد داشت و دانشکده  بهداشت 

تهران باید در این زمینه کمک کند.«
وی تصریح کرد: »کشور ما دارد تاوان عدم پوشش 
مناسب بهداشت در کشورهای همسایه به ویژه 
همسایه های شرقی را می دهد. اگر این معضالت 
به نحوی در آن سوی مرزها کنترل شوند طبیعتًا ما 
کمتر درگیر بیماری ها و مشکالت آن می شویم.«
به گزارش وبدا، وی در پایان با تاکید بر این که 
بهداشت به مداخالت و پیشگیری های اثربخش 
و مطابق شرایط روز نیاز دارد، گفت: »کووید1۹ 
درس های زیادی داشت، از جمله این که هیچ 
جزیره ای  را  خود  نمی تواند  دنیا  در  کشوری 
مستقل و بی نیاز از بقیه کشورها بداند و سالمت 
در زندگی تمام مردم و جوامع اثرگذار است. 
درس دیگر این است که باید دائما مخاطرات 
را رصد کنیم و تاب آوری نظام های سالمت را 

بسنجیم و ارتقا دهیم.«

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از 
تصویب آیین نامه اجرایی انتقال دانشجویان خارج 
از کشور به ایران و اعالم زمان برگزاری آزمون 

صالحیت علمی خبر داد.
به گزارش سپید، غالمرضا حسن زاده با اشاره 
شورای عالی  در  نامه  آیین  این  تصویب  به 
برنامه ریزی بیان کرد: »آزمون صالحیت، مالک 
انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران است 
که مرحله اول آن در دی ماه 1401 برگزار شد و 
مرحله بعدی آن در مرداد ماه 1402 برگزار می شود.«
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اعالم 
کرد: »دانشجویانی که قبل از سال 201۹ میالدی 
برای ادامه تحصیل از کشور خارج شدند، در 
مرداد  آزمون  و  کردند  شرکت  ماه  دی  آزمون 
1402 مربوط به داوطلبانی می شود که بعد از 

سال 201۹ میالدی در خارج از کشور مشغول 
به تحصیل شده اند.«

وی با بیان این مطلب که منابع آزمون در سایت 
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بارگذاری 

شده است، افزود: »داوطلبانی که مایل به شرکت در 
آزمون مرداد 1402 هستند باید حداقل ۷2 واحد 
درسی مرتبط را با نمره قابل قبول گذرانده باشند.«
از  زاده تصریح کرد: »حدود دو درصد  حسن 
داوطلبان در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و 
داروسازی پذیرفته و بقیه افراد در سایر رشته های 

کارشناسی جذب می شوند.«
وی گفت: »افرادی که 60 درصد از حد نصاب 
کنند می توانند مقطع رشته های  را کسب  نمره 
اعالمی از شورای گسترش را انتخاب کنند و بر 
اساس اعالم ظرفیت دانشگاه ها، فرایند ثبت نام 

خود را تکمیل کنند.«
به گزارش وبدا، حسن زاده یادآور شد: »برای 
تسهیل فرآیند انتقال دانشجویان و سنجش علمی 

آنها، این آزمون برگزار می شود.«

دانشکده های بهداشت باید پیشتاز آینده نگری 
و برنامه  ریزی نظام سالمت باشند

از سوی دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اعالم شد

زمان برگزاری آزمون صالحیت علمی دانشجویان علوم پزشکی 
انتقالی از خارج کشور


