
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت هشدار داد
ترفندهای جدید صنایع دخانی برای فریب جوانان

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، نسبت به 
ترفندهای جدید صنایع دخانی برای فریب جوانان هشدار داد.
به گزارش سپید، احمد جنیدی در آستانه هفته ملی بدون 
دخانیات بر ضرورت آشنایی با ترفندهای صنایع دخانی به 
عنوان یکی از راهکارهای مهم برای حفاظت از جوانان در 
مقابل دخانیات، تاکید کرد و گفت: »صنایع دخانی در صدد 
فریب جوانان و افزایش گرایش آنها به استعمال مواد دخانی هستند.«عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران با اشاره به اهمیت برگزاری اقدامات هماهنگ و گسترده در سراسر جهان برای تنویر افکار 
عمومی در خصوص مضرات استعمال دخانیات، افزود: »شعار سازمان جهانی بهداشت در سال جاری، 

)محافظت از جوانان در برابر فریبکاری و ترفندهای صنایع دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات 
و نیکوتین در آنها( است.« جنیدی ضمن بیان اهمیت کاهش مصرف مواد دخانی و خطرات مواجهه 
با دود دست دوم و سوم، بر افزایش آگاهی عمومی به خصوص جوانان در خصوص تأثیرات مضر 
دخانیات از انواع سرطان تا بیماری های تنفسی مزمن تاکید کرد و ادامه داد: »آموزش تأثیرات مخرب 
ترفندها و روش های فریبنده صنایع دخانی بر افزایش مصرف دخانیات توسط جوانان و نوجوانان 
به ویژه بانوان بسیار اهمیت دارد.« وی افزود: »یکی از اقدامات مهم و راهکارهای حفاظت جوانان از 
آسیب های ناشی از مصرف دخانیات، آشنا کردن آنها با ترفندهای صنایع دخانی برای جلوگیری از به 
دام افتادن است.« جنیدی در گفتگو با مهر، افزود: »صنایع دخانی، هر روز با ترفندهای جدید و معرفی 
محصوالت جایگزین مواد دخانی مانند سیگارها و قلیان های الکترونیکی درصدد فریب جوانان و 
افزایش گرایش آنها به استعمال مواد دخانی هستند.« وی با اشاره به شیوع کرونا در کشور و تشدید 
عالئم این بیماری در افرادی که مواد دخانی مصرف می کنند، گفت: »شعار ملی هفته بدون دخانیات در 

سال جاری، )محافظت از سالمت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا( است.«

خبـر

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
با بیان اینکه کارمندان و ارباب رجوع در ادارات 
باید ترجیحا از ماسک استفاده کنند،گفت: 
»کارمندانی که دارای عالئم کرونا هستند از 

حضور در محل کار خودداری کنند. «
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره به فعالیت 
کارمندان دولت در ادارات، اظهار داشت: »یکی 
از مهمترین موضوعاتی که در  بازگشت به 
کار کارمندان مطرح است، این است که آن 
افراد از حضور در مراکز پر تجمعی که در 

ادارات وجود دارد؛ مانند نماز خانه ها و رستوران ها 
اجتناب به عمل آورند تا شانس ابتال به ویروس 
کرونا به حداقل برسد.« وی ادامه داد: »به همین دلیل 
کارشناسان  بهداشت حرفه ای و محیط سه دانشگاه 
علوم پزشکی تهران بر اساس شیوه نامه ابالغی 
بازدیدهای دوره ای و تصادفی خود را انجام می دهند.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران افزود: 
»درخواست بنده از همه کارمندان این است که با توجه 
به اینکه هنوز در تهران ما به شرایط نقطه مطلوب 
قطعی نرسیده ایم و هنوز به دلیل اینکه موارد جدید 
ابتال و بستری در بخش های عادی ویژه وجود دارد، 
باید هرگونه تغییر الگوی اداری، شهری و مدنی در 

تهران همراه با رعایت استانداردهای قبلی باشد.«
زالی یادآور شد: »دلیل این موضوع این است که 
ممکن است در ذهن شهروندان  این موضوع  اینگونه 
متبادر شود که اوضاع عادی است؛ طبیعتاً آنچه ما 

بارها اعالم کردیم حداقل در استان و شهر تهران 
الزم است کماکان بحث بهداشتی و مالحظات 

مربوطه را جدی بگیریم.« 
وی تصریح کرد: »یکی از راه های پرخطر که در 
ادارات می تواند منجر به انتقال ویروس شود فضاهایی 
است که در هنگام تناول غذا یا در هنگام معاشرت 

مانند نمازخانه اتفاق می افتد.«
زالی خاطرنشان کرد: »نکته بسیار مهم که باید به 
آن توجه شود اینکه اگر افرادی دچار عالئم شوند 
مانند تب، سرفه، تنگی نفس، احساس درد عضالنی 
،آبریزش بینی، تغییر در الگوی تنفسی ،عالئم گوارشی 
و احساس خستگی حتماً باید به پزشک مراجعه کنند.«
زالی بیان داشت: »با توجه به اینکه ما در اپیدمی قرار 
داریم باید همه عالئم را در قالب بیماری اپیدمی در 
نظر بگیریم واین افراد  از مراجعه به ادارات خودداری 
کنند و مسئوالن ادارات نیز باید از حضور این افراد 

جلوگیری کند.« وی اضافه کرد: »در تهران در 
بررسی در طول دو ماه گذشته نشان می دهد 
که کمتر از ۴0 درصد بیماران ما که به صورت 
قطعی مبتال به کرونا بودند، تب داشتند؛ بنابراین 
عالمت تب یافته خیلی شایع در شهروندان 
بوده و نباید فردی که فکر کند چون تب ندارد 

عالئمی از ابتال ندارد.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
متذکر شد: »افرادی که در دو هفته اخیر در 
منزلشان فرد  یا اقوام نزدیک آن فرد کرونا 
مثبت بوده و با  تماس نزدیک داشته اند، حضور 
این افراد در ادارات می تواند خطرناک باشد و باید 
به مسئوالن ادارات خود این موضوع را اعالم کنند 
.«زالی تاکید کرد: »نکته مهمی که بر آن تاکید داریم 
و باید به آن توجه شود این است که افرادی که در 
زمان کار اداری  و حضور در ادارات ثابت شود که  
دچار بیماری کرونا هستند مطلقاً نباید این موضوع 
را اختفاء کرده و آن را کتمان کنند؛ چرا که می تواند 

بقیه افراد را دچار مشکل کند.«
وی تصریح کرد: »باز هم  تاکید  دارم کارمندان 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی را داشته باشند و 
ترجیحاً خود و ارباب رجوع از ماسک استفاده کنند.«
به گزارش فارس فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
کالنشهر تهران متذکر شد: »اگر افراد می خواهند از 
کولراستفاده کنند باید بخشی از پنجره باز باشد تا 

امکان  تهویه هوا وجود داشته باشد.«

کارمندان دارای عالئم کرونا     از حضور در محل کار خودداری کنند

آزمون

برگزاری آزمون دانشنامه 
دندانپزشکی در مهرماه

تخصصی  رشته های  دانشنامه  آزمون 
امسال  مهرماه   ۲1 تاریخ  در  دندانپزشکی 
از 17 خرداد  متقاضیان  و  برگزار می شود 
می توانند برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. 
به گزارش سپید، امکان ثبت نام داوطلبان 
رشته های  دانشنامه  آزمون  در  شرکت 
تخصصی دندانپزشکی در سال 99 از ساعت 
1۶ روز شنبه، 17 خرداد تا ۲7 خرداد ماه 
امسال به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز 
سنجش آموزش پزشکی فراهم شده است.
تمامی شرکت کنندگان و دستیاران رشته های 
تخصصی دندانپزشکی باید حداکثر تا ۲7 
خرداد ماه جاری نسبت به ثبت نام و تکمیل 
و  کنند  اقدام  اطالعات درخواستی خود 
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و 
تخصصی از پذیرش درخواست های خارج 

از سامانه معذور است.
بر اساس اعالم مفدا، تمامی افرادی که در سال 
گذشته تنها در آزمون کتبی قبول و موفق به 
اخذ نمره قبولی در آزمون شفاهی نشده اند و 
همچنین داوطلبانی که مشغول انجام تعهدات 
قانونی خود هستند، همزمان با ثبت نام از 
طریق مراجعه به سایت سنجش آموزش 
پزشـکی، ملزم به ثبت نام از طریق سامانه 
توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات 

قانونی هستند.
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 ادامه از صفحه 2
وی  همچنین گفت: »این محصول در جشنواره اختراعات حوزه 
سالمت کشور به میزبانی دانشگاه بقیه اهلل و همچنین رویداد ملی 
استارتاپ های اجتماعی کشور که به تولیت وزارت کشور برگزار 

شد، موفق به کسب مقام اول شده است.«
دهقان ادامه داد: »ترکیب این دمنوش از یک طرف موجب افزایش 
دوپامین در مغز شده )در واقع، همان نقشی که نیکوتین در سلول 
های بدنمان بازی می کند( و از طرف دیگر با قلیایی کردن محیط 
بدن موجب کاهش تمایل به کشیدن دخانیات از سوی مصرف 

کنندگان می شود.«
وی افزود: »پس از دریافت ایزوهای آنتی اکسیدان و کیفیت محصول 
و پس از تست اولیه و موفق بازار در کلینیک های ترک دخانیات 

و ترک اعتیاد کشور به صورت موردی نیز به کشورهای عراق و 
افغانستان صادر که با استقبال رو به رو شد.«

دهقان بیان داشت: »این محصول ایرانی می تواند در سازمان ها و 
ادارات کشورمان به طور ویژه در زمان ها و مکان هایی که مصرف 
دخانیات ممنوع است و همچنین در انواع ترمینال های مسافربری، 
فرودگاه ها، بیمارستان ها، بوفه های مراکز درمانی و آموزشی سراسر 

کشور مورد استفاده قرار گیرد.«
دخانیات به عنوان یکی از عوامل اصلی خطر ابتال به سرطان 
محسوب می شود و حجم باالیی از بار بیماری های مزمن تنفسی 

را به خود اختصاص می دهد.
عادات رفتاری ما در دوران جوانی تاثیر بسزایی روی انواع بیماری های 
غیرواگیر دوران میانسالی و سالمندی خواهد گذاشت از این 

یافتن جایگزین های مناسب از جمله دغدغه های اصلی پزشکان 
و متخصصین حوزه سالمت است. ۶ تا 1۲ خرداد ماه به عنوان 

هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است.


