
سوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان پزشکی 
دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
درباره نحوه بازگشایی دانشگاه و برگزاری آزمون پایان 

ترم توضیحاتی را ارائه کرد. 
به گزارش سپید، محمد مهدی صدوقی درباره نحوه بازگشایی 
این دانشگاه د=ر روزهای کرونایی اظهار کرد: »براساس 
تصمیمات اتخاذ شده بازگشایی دانشگاه و آموزش حضوری 
را به صورت تدریجی از ۱۷ خرداد ماه شروع خواهیم کرد. البته اولویت با دانشجویان ترم آخر و افرادی 
است که در شرف فارغ التحصیلی هستند. « وی ادامه داد: »براساس برنامه ریزی که شده هفته اول و 
دوم پذیرای دانشجویان ترم آخر خواهیم بود. عمده دانشجویان ما همچنان باید آموزش مجازی را 
ادامه دهند. به خصوص برای دانشجویان ترم ۱، ۲، ۳ و ۴ که بیشتر دروس آن ها تئوری است. اما اگر 

دانشجویان دروس عملی هم داشته باشند ممکن است در حد ۲ واحد یا بیشتر آزمون از آنها گرفته شود.«
صدوقی گفت: »در تیر و مرداد ماه مجددا تصمیم خواهیم گرفت که اگر شرایط مناسبی فراهم شد 
دانشجویان برای دروس عملی در دانشگاه  حضور پیدا کنند. اگر هم شرایط فراهم نشد آن را به ماه های 
آینده موکول خواهیم کرد.« وی افزود: »عمده آزمون ها به صورت الکترونیک خواهد بود؛ چرا که ما 
نیاز به حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه ها نداریم. در شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هم 
درباره بحث ایجاد مشکالت آزمون الکترونیک اعم از قطعی اینترنت یا نبود شرایط کافی برای ارتباط 
گفتگو کرده ایم. تصمیم گرفته شد که در صورت ایجاد چنین مشکالتی دانشگاه آزمون مجدد تعیین 

کند که حضوری یا غیرحضوری بودن آن بستگی به تعداد دانشجویان دارد.« 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی اظهار کرد: »ترم جاری تا پایان تیرماه ادامه خواهد 
داشت و برگزاری امتحانات تا ۱۵ مرداد ماه خواهد بود. دروسی که تمام شده باشند امتحاناتش 
برگزار خواهد شد. اما دروسی که تمام نشده اند می توانیم دو هفته برای تدریس آن زمان تعیین 
کنیم. قوانین و مصوبات دانشگاه ها همچنان پا برجاست و جای نگرانی نخواهد بود، دانشجویان 

می توانند درسی را در صورت نیاز حذف کنند.«

آزمون

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، نسبت به عواقب خوش خیالی کاذب در 

کنترل بیماری کرونا، انتقاد کرد.
به گزارش سپید، حمید سوری به موضوع کرونا 
در کشور اشاره کرد و گفت: »در اپیدمی های حاد 
پیشرونده مثل کووید ۱۹ که روند اپیدمیولوژی آن 
ثابت نیست و طی زمان بسیار تغییر پذیر است، 
ضروری است سیاست ها و رویکردهای پیشگیرانه، 
محافظتی و درمانی در دوره های زمانی کوتاه و 
متناوب به روز رسانی شوند تا احتمال موفقیت 
برای خاموشی اپیدمی افزایش یافته و ادامه روند 
کاهش آن تسریع شود، در غیر این صورت این 

موفقیت ها مقطعی و گذرا خواهد بود.«
وی اظهار داشت: »ادامه روند کاهشی مرگ ها و کاهش 
شدت ابتالء به ویژه در گروه های پرخطر منوط به 
ادامه و تقویت اقدامات و برنامه ریزی منظم و سازمان 

یافته و همراهی و رعایت اصول بهداشتی است.«
سوری ادامه داد: »رعایت دقیق توصیه های بهداشتی 
احتمال ابتالء و در نتیجه مرگ و میر ناشی از بیماری 
کرونا را به طور چشمگیری کاهش می دهد. در صورتی 
که تا زمان واقعی خاموشی اپیدمی کووید ۱۹ از این 
مهم غافل شویم، هر لحظه شاهد افزایش احتمال موارد 

مرگ ناشی از این اپیدمی خواهیم بود.«

این اپیدمیولوژیست، افزود: »مرگ ناشی از کرونا 
در مناطق مختلف کشور از جمله تهران و افزایش 
بهبود یافتگان خبر خوب و امیدوار کننده ای است 
که می توان با اجرای تمهیدات علمی و سنجیده آن 
را تقویت کرد تا شاهد ادامه این روند در کشور بود.«
وی گفت: »خوشبختانه کیفیت خدمات درمانی نسبت 
به گذشت زمان بهتر شده و تجربه و تبحر بیشتری در 
بیمارستان ها و کادر بهداشت و درمان برای کنترل و 
درمان بیماری حاصل شده است. روش ها و شیوه های 
درمانی موثرتری نسبت به روزها و هفته های ابتدایی 

اپیدمی به کار برده می شود، برنامه های پیشگیرانه، 
مراقبتی و محافظتی در گروه های آسیب پذیر و پرخطر، 
بیشتر رعایت می شود که این موضوع در حفظ سالمتی 

آنان نقش بسیار مؤثری دارد.«
سوری در گفت و گو با مهر ادامه داد: »گروه های 
پرخطر مانند سالمندان و افراد دارای بیماری های 
زمینه ای نسبت به دوران اوایل اپیدمی که بی محابا 
رفتارهای معمول خود را انجام می دادند یا خطر 
بیشتری برای خود در مقایسه با دیگران قائل نبودند، با 
گذشت زمان بیشتر از خود مراقبت کردند و اطرافیان 

آنها نیز بیشتر به مراقبت و محافظت از آنان در مقابل 
کرونا توجه و دقت کردند.«

وی افزود: »ترکیب جمعیت نسبتاً جوان تر در کشور در 
مقایسه با کشورهایی مانند ایتالیا یا فرانسه احتمال کاهش 
مرگ و بهبودی بهتر بیماران را افزایش داده است.«

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
تاکید کرد: »حضور افراد پرخطر در اجتماعات به طور 
چشمگیری طی زمان کاهش یافته و این افراد فاصله 
گذاری اجتماعی را پررنگ تر رعایت کردند که این 

موضوع سبب کاهش ابتال به بیماری شده است.«
وی افزود: »مدیریت کنترل اپیدمی کووید ۱۹ بدون 
گرفتن مشاوره اپیدمیولوژی هرگز قادر به خاموش 
کردن اپیدمی نخواهد بود، این نه یک ادعا و نه یک 
مطالبه صنفی است. بلکه تجربه موفق کشورهایی 
است که با این رویکرد الاقل موفق تر از کشور ما 
عمل کرده اند و این موضوع مبتنی بر مقاالت معتبری 

است که آن را تأیید کرده است.«
سوری در پایان گفت: »خوش خیالی ناشی از کنترل 
اپیدمی و عادی جلوه دادن شرایط، موجب شده برخی 
شهرهای به اصطالح »سفید« هم رنگی شوند. من 
واقعاً نمی دانم چرا به توصیه متخصصان این رشته 
که به شکل های مختلف و از طریق رسانه ها منتشر 

شده و می شود کمتر گوش داده می شود.«

خوش خیالی کنترل کرونا مشکل ساز می شود

شماره ۱۶۶۵ ۱۷3 خرداد ۱۳۹۹

رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی با توجه درباره 
کمبود دارو به دلیل موجودی ماده اولیه کارخانجات ناشی از عدم 
تخصیص و تامین ارز هشدار داد و خواستار پیگیری تخصیص و 

تامین ارز از بانک مرکزی شد. 
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احمد شیبانی 
رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی در نامه ای به شانه ساز 
رییس سازمان غذا و دارو با توجه به موجودی حداقلی کارخانجات 
به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز، پیگیری تخصیص و تامین ارز 
از بانک مرکزی را خواستار شد. در این نامه آمده  است:  همانگونه 
که حضوراً به استحضار رسید با عنایت به اینکه مواد اولیه و سایر 
مواد ملزومات تولید دارو در کارخانجات داروسازی در حداقل میزان 

موجودی بوده و اینکه برخی از مواد هم به دلیل شرایط خاص و 
عدم تخصیص و تأمین به موقع و ناکافی ارز موجود نمی باشند و 
ادامه این روند موجب به وجود آمدن وضعیت و شرایط نامطلوب و 
نگران کننده ای شده است و اگر تصمیم و اقدام عاجلی صورت نگیرد 
شاهد کمبود و نبود اقالم داروهای تولید داخل و ادامه آن خواهیم 
بود.  ضمن اینکه متأسفانه میران ارزی هم که از ابتدای سال تاکنون 
به صنعت داروسازی تعلق گرفته کافی نبوده و رفع نیاز  نماید، لذا به 
منظور عبور هرچه سریعتر از این وضعیت و جلوگیری از کمبودها و 
نبودهای اقالم دارویی تولید داخل پیشنهاد می شود و انتظار می روند 
که پیگیری بیشتر و مستمر از طریق بانک مرکزی و مراجع ذیربط 
در خصوص تخصیص و تامین ارز صورت گیرد و مسئولین ذیربط 

بانک مرکزی توجه خاصی به تخصیص ارز دارو بخصوص در بخش 
صنعت معمول نمایند. در غیر این صورت شاهد عوارضی خواهیم 
بود که جبران آن برای تامین دارو با چندین برابر تخصیص ارز و 
با توجه به منابع ارزی موجود غیرممکن خواهد بود. بدیهی است 
این سندیکا آماده هرگونه همکاری و اقدام هماهنگ با آن سازمان 

محترم با امکانات و تجربیات موجود می باشد.
احمد شیبانی/ رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی

هشدار کمبود دارو به دلیل تاخیر در تامین ارز


