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معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت:

کمتر از 10 درصد دانشجویان علوم پزشکی به کرونا مبتال شدند 
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: » بررسی ها نشان 
می دهد که طی هفته های گذشته بیشترین آمار تست مثبت کرونا مربوط 
به  دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه کرمان بوده است که از بین 80 
تست انجام شده 17 نفر نتیجه تست شان مثبت بوده که همین موضوع 
باعث شد انجام تست برای همه دانشجویان صورت گیرد و خوشبختانه 
در برخی از شهرها این رقم صفر بوده و به طور کلی میزان دانشجویان 

کرونا مثبت به زیر 10 درصد می رسد. «
به گزارش سپید، سیماسادات الری درباره بازگشایی دانشگاه های علوم 
پزشکی و خوابگاه های این مجموعه ها توضیح داد: »با تدابیر صورت گرفته 
تاکنون دانشگاه هایی که اقدام به بازگشایی کرده اند شرایط مطلوبی داشته اند 
هر چند به دلیل اینکه دانشجویان علوم پزشکی باید دروس عملی را در 
بیمارستان ها و دانشگاه ها بگذرانند الزم بود در این اماکن حضور یابند 
و ما نمی توانستیم به برگزاری کالس ها به صورت تئوری، اکتفا کنیم.«
وی با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی دانشگاه ها 
از امروز توضیح داد: »ما طی روزهای گذشته به صورت ویدئو کنفرانس 
شرایط بازگشایی را به رؤسای دانشگاه ها اعالم کردیم و تصمیم گرفته 
شد که بازگشایی خوابگاه ها و دانشگاه ها با توجه به شرایط هر منطقه 
و به صورت پلکانی صورت گیرد و هر دانشجویی که تمایل داشت 
ادامه تحصیل را در شهر خود به صورت مهمان بگذارند بدون پرداخت 

شهریه بتواند این کار را انجام دهد.« الری ادامه داد: » اولویت حضور 
در دانشگاه ها با دانشجویانی است که ترم آخر خود را می گذرانند لذا 
تصمیم گرفتیم تا در خوابگاه ها حداکثر دو نفر در هر اتاق اسکان پیدا 
کنند و تمهیدات الزم در این زمینه نیز انجام شده است و دانشگاه هایی که 
شرایط مناسب بازگشایی را نداشته اند همچنان تعطیل بوده و بازگشایی ها 
با تعویق انجام خواهد شد. به طور مثال دانشگاه های کرمانشاه واهواز 
شرایط پذیرش دانشجو را نداشته اند و مقرر شد تا پس از فراهم شدن 

شرایط بازگشایی آنها صورت گیرد.«
وی تصریح کرد: »پرسشنامه تست سالمت جسمانی در اختیار تمامی 

دانشجویان قرار خواهد گرفت و همچنین دانشگاه ها موظف هستند 
با استفاده از دستگاه تب سنج وضعیت سالمت دانشجویان را کنترل 
کند. در خوابگاه هایی دانشجویی نیز مواد ضد عفونی کننده و ماسک 
به صورت پک بهداشتی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و در این 
زمینه کمبودی وجود ندارد.« وی گفت: »برگزاری امتحانات دانشجویان 
علوم پزشکی به صورت پلکانی خواهد بود. به این صورت که یکسری 
دانشجویان با حضور در دانشگاه امتحانات خود را ارائه می دهند و پس 
از اتمام کار آنها نوبت بعدی دانشجویان برای ارائه امتحان در دانشگاه 
حاضر خواهند شد که این موضوع باعث می شود ما از 50 درصد ظرفیت 
دانشگاه  و خوابگاه ها استفاده کنیم.« الری افزود: »به خوابگاه ها توصیه 
کرده ایم که اماکن عمومی خود را تا اطالع ثانوی تعطیل کنند و هیچ 
خوابگاهی حق بازگشایی سالن های ورزشی، سالن مطالعه و نمازخانه 

را ندارد و سلف سرویس خوابگاه ها نیز تعطیل است.«
به گزارش فارس، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در 
پایان گفت:  »ما به دلیل اینکه وظیفه تربیت دانشجویان علوم پزشکی و 
پزشکان را بر عهده داریم باید اقدام به برگزاری کالس ها می کردیم تا 
بتوانیم دانشجویان را فارغ التحصیل کنیم لذا توصیه می کنیم دانشجویانی 
که در خوابگاه ها حضور دارند به رعایت نکات بهداشتی بیش از پیش 

توجه داشته باشند.«

اورژانس  اقدامات  برخی  به  اشاره  با  کشور  اورژانس  رییس 
پیش بیمارستانی در حوزه کرونا،  تاکید کرد: »توصیه ام به مردم این 
است که مردم تا جایی که می توانند نسبت به رعایت بهداشت 
فردی و اجتماعی دقت کرده و مسائل بهداشتی و فاصله گذاری 
فیزیکی را رعایت کنند و به بحث بهداشت و سالمت شان اهمیت 
دهند تا گرفتار بیماری نشوند، اصال نباید ترس مردم از کرونا از 
بین برود، بلکه باید روزبه روز اهمیت بیشتری به رعایت بهداشت 

در این شرایط بدهند. «
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند درباره اقدامات اورژانس کشور 
در حوزه مقابله با کرونا، گفت: »تیم های عملیات ویژه اورژانس کشور 
همچنان اقدامات مربوط به انتقال بیماران کرونایی را در صورت 
نیاز انجام می دهند. عالوه بر این کل کارکنان اورژانس کشور، کار 
خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی را نیز در این شرایط 

انجام می دهند.« رییس اورژانس کشور ادامه داد: 
»۴00 تیم عملیات ویژه در کشور وجود دارد که 
هر تیم از تعداد قابل توجهی از تکنیسین های 
آموزش دیده تشکیل شده است، بنابراین نه تنها 
اقدامات مان در حوزه کرونا کاهش پیدا نکرده، 
بلکه تیم های عملیات ویژه اورژانس همچنان 
فعال هستند و اقداماتشان تا زمانی که شرایط 

کامال عادی نشود، همچنان ادامه دارد.« وی افزود: »آمبوالنس های 
تیم های عملیات ویژه نیز مجهزتر است. در عین حال بالگردهای 
اورژانس نیز برای ارائه خدمات احتمالی در حوزه کرونا آماده هستند، 
البته تاکنون نیازی به فعالیت آن ها نداشتیم اما اگر نیاز باشد آمادگی 
استفاده از بالگردها را برای انتقال کرونایی ها از مناطق دورافتاده 
داریم. زیرا هم شرایط ضدعفونی آن وجود دارد و هم می توان از 

آن ها استفاده کرد، اما تاکنون این خدمت مورد 
نیاز نبوده است؛ چراکه در همه جای کشور 
امکانات برای درمان بیماران کرونایی مهیا است.« 
به گزارش ایسنا کولیوند در پایان با اشاره خطر 
عادی  شدن کرونا برای مردم گفت: »توصیه ام 
به مردم این است که مردم تا جایی که می توانند 
نسبت به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی دقت 
کرده و مسائل بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنند و 
به بحث بهداشت و سالمت شان اهمیت دهند تا گرفتار بیماری 
نشوند، هرچه بیشتر در حوزه پیشگیری اقدام کنیم و بیشتر به این 
حوزه اهمیت دهیم، مطمئنا ضمانت برای حفظ سالمت مان بیشتر 
است. اصال نباید ترس مردم از کرونا از بین برود، بلکه باید روز 

به روز اهمیت بیشتری به رعایت بهداشت در این شرایط بدهند.«

رییس اورژانس کشور:

نباید ترس مردم از کرونا از بین برود 

خبـر

رییس سازمان غذا و دارو گفت: »اگرچه در شعارهای عوام فریبانه 
از سوی آمریکایی ها گفته می شود دارو و تجهیزات پزشکی مشمول 
تحریم ها نمی شود، اما عمال حمل و نقل دارو و تجهیزات پزشکی 
مشمول تحریم ها بوده و مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده است.«

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز روز شنبه درباره تشکیل جلسه 
جهت ایجاد کارگروهی متشکل از مدیران سازمان غذا و دارو، 
وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه افزود: »وزارت راه و 
شهرسازی در زمینه تحریم ها بار سنگینی را به دوش کشیده است.  
ممانعت از حمل و نقل دارو و اقالم سالمت محور مانند دارو و 
تجهیزات پزشکی یکی از محورهای اصلی تحریم دشمنان علیه 

مردم ایران بوده که در وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی 
در دوران تحریم با آن مواجه بودیم و با شیوع کرونا، تحریم ها را 
سخت تر کرده است.« معاون وزیر بهداشت با اشاره به همکاری های 
مناسب وزارت راه با تمام توان از جمله شرکت های هواپیمایی، 
کشتیرانی، زمینی بیان کرد: »با مذاکراتی که وزیر بهداشت و وزیر 
راه و شهرسازی حول مسائل مختلف داشتند، جلسه ای به اتفاق 
مدیران کل، روسای اتحادیه ها، سندیکاهای مربوطه و مدیران 
عامل شرکت های خطوط هوایی در زمینه تجارت و تولید دارو 
و تجهیزات پزشکی برگزار شد.« وی اظهار کرد: »در این جلسه 
تمامی مشکالت با جزییات و به صورت مصداقی مطرح و همه 

مشکالت در تامین، تدارک و حمل و نقل دارو و تجهیزات به 
بحث گذاشته شد؛ وزیر راه و شهرسازی نیز دستوراتی داد که 
امیدواریم با تشکیل این کارگروه دیگر شاهد وقفه ای در حمل و 

نقل اقالم سالمت محور به کشور نباشیم.«
از  پیش  نیز  بهداشت  وزیر  دارو،  و  غذا  سازمان  گزارش  به 
مدیرکل  ملل،  سازمان  دبیرکل  به  جداگانه  نامه های  در  این 
بین  مجامع  از  یونیسف،  رییس  و  بهداشت  جهانی  سازمان 
المللی خواست در برابر تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران 
و اقدامات تهدیدی یک جانبه آمریکا در مسیر تهیه غذا، دارو 

و تجهیزات پزشکی سکوت نکنند.

رییس سازمان غذا و دارو:
حمل و نقل دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم ها است


