
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد خبـر

ایجاد اولین مجتمع فناوری سالمت کشور با رویکرد بین المللی از شهریور
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 
راه اندازی مجتمع فناوری سالمت با رویکرد بین المللی برای اولین 
بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: 
»در این مجتمع فناوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده ها، مراکز 

رشد و شرکت های دانش بنیان مستقر می شوند.«
به گزارش سپید، افشین زرقی با بیان اینکه در دویست و هفتاد و 
هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی توفیقات 
مهمی با هدف تاسیس پارک علم و فناوری سالمت در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی حاصل شده، اظهار کرد: »در این جلسه با 
تاسیس  پارک علم و فناوری سالمت و تاسیس مرکز رشد تجهیزات 
پزشکی موافقت شد.« وی با بیان اینکه این دو مجوز با حمایت های 
ریاست دانشگاه و مصوبات اخذ شده در هیئت امنا و هیئت رییسه 
حاصل شده است، گفت: »همچنین فاز اول پارک علم و فناوری 
در منطقه حکیمیه و زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر و همچنین 

سازه ای به مساحت ۱۱ هزار متر در پنج طبقه تاسیس می شود.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به اهمیت استقرار شتابدهندها در مرکز رشد تجهیزات 
پزشکی دانشگاه، توضیح داد: »در نظر داریم با توجه به مجوزهای 
اخذ شده از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری درباره استقرار 
شتابدهنده ها در این مجموعه به عنوان مجتمع بین المللی فناوری 

فعالیت کنیم.«
زرقی از استقرار ۵۰ شرکت اسپین-آف شده در پارک علم و فناوری 
این مجتمع خبر داد و تاکید کرد:  »بخش های مختلف این شرکت ها، 
از  را  تولیدشده  یا محصوالت  فناوری  فکری،  مالکیت  دارایی، 
سازمان مادر دریافت می کنند و به تجارت های مستقل می پردازند.«
حوزه های  در  فعالیت  زمینه  در  شتابدهنده  چهار  استقرار 
فارماکوژنومیکس، غذا، دارو و مواد بهداشتی در  مجتمع فناوری 
یکی دیگر از مواردی بود که معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد و افزود: »درحال حاضر 
یک شتابدهنده در این مجتمع مستقر شده است.« وی با بیان این 
که بخشی از این مجتمع به مراکز رشد اختصاص یافته است، 
خاطرنشان کرد: »پیش بینی می شود با تاسیس مرکز رشد تجهیزات 
پزشکی ۵۰ شرکت دانش بنیان مستقر و فعالیت کنند. به طورکلی 
چرخه مرکز رشد، شتابدهی، ارتقا، حمایت و در نهایت تبدیل 

شدن به شرکت های اسپین-آف در این مراکز دیده شده است.«

وی افزود: »برای دستیابی به اهداف فناورانه و یا پژوهش های 
محصول محور از مرحله رشد که در مرکز رشد انجام می شود، 
ارتقا و حمایت محصوالت که در مرکز شتابدهی انجام خواهد 
شد و در نهایت مرحله تجاری سازی و ورود به بازار که در پارک 
به عنوان شرکت های اسپین-آف فعالیت خواهند کرد، تصمیمات 

و زیرساخت های الزم مهیاست.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان این که برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی 
مجتمع فناوری با رویکرد بین المللی راه اندازی می شود، تاکید کرد: 
»در این مجتمع فناوری شتابدهنده ها، پارک علم و فناوری، مراکز 

رشد و شرکت های دانش بنیان مستقر خواهند بود.«
وی از استقبال شرکت های دانش بنیان برای فعالیت و استقرار در 
این مجتمع بین المللی فناوری خبر داد و افزود: »در شهریور ماه 
سال جاری و همزمان با هفته دولت بخش اعظمی از پروژه مذکور 

راه اندازی خواهد شد.«
زرقی با اظهار امیدواری نسبت به تکمیل فازهای نهایی این مجتمع 
و دستیابی به مرز خودکفایی از منظر تولید منابع در حوزه معاونت 
تحقیقات و فناوری، گفت: »حرکت دانشگاه به دانشگاهی با معیارهای 

نسل سوم یکی دیگر از دستاوردهای ایجاد این مجتمع است.«

وی اظهار کرد: »انتظار می رود جمعا  ۱۰۰ شرکت دانش بنیان و 
شرکت های اسپین-آف شده و چهار شتابدهنده در این مجتمع 
بین المللی مستقر شوند.« زرقی همچنین اهمیت ایجاد محصوالت 
افزود:  داد و  قرار  را مورد توجه  استراتژیک در حوزه سالمت 
»دانشگاه درنظر دارد شرکت هایی را که محصوالت استراتژیک 
تولید می کنند، در این مجتمع جانمایی کند، چراکه حل مشکالت 
نظام سالمت و کمک به ارزبری یکی از کارکردهای شرکت های 

تولیدکننده محصوالت استراتژیک در حوزه سالمت است.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان اینکه کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی یکی از مهم ترین 
کارکردهای راه اندازی این مجتمع فناورانه خواهد بود، خاطرنشان 
کرد: »انتظار می رود بیش از ۱۵۰ نیروی تحصیل کرده و در سطوح 
باالی علمی در این مجتمع مشغول به کار شوند و این رویکرد 
کارآفرینانه یکی از مهمترین اهداف دانشگاه های نسل سوم است.«
شهیدبهشتی،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
زرقی با اشاره به همکاری های موثر دانشگاه در حوزه سالمت با 
دانشگاه های فنی و مهندسی افزود: »ایجاد مرکز رشد مشترکی ضمن 
تعامل و همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  در این مجتمع پیش بینی شده است.«

یک متخصص فارماکولوژی گفت: »قرص یُد هیچ تاثیر مستقیمی 
به عنوان داروی ضد تشعشع هسته ای ندارد.«

به گزارش سپید، علی فاطمی درباره اثر مصرف ید برای کاهش 
عوارض تشعشعات اتمی اظهار کرد: »بعد از انفجاری که در تاسیسات 
هسته ای نطنز رخ داد، نگرانی هایی در رابطه با خطر تشعشعات 
هسته ای پیش آمد.« نایب رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: 
»برخی افراد تحت تاثیر یک سریال تلویزیونی که درباره انفجار 
نیروگاه هسته ای چرنوبیل ساخته شده بود، توصیه می کردند افرادی 
که در شعاع ۱۰۰ کیلومتری تاسیسات نطنز زندگی می کنند، حتما از 

قرص یُد برای محافظت در برابر اشعه استفاده کنند.«
وی بیان کرد: »این شایعات باعث شد تا برخی افراد به داروخانه ها 
برای خرید قرص ید مراجعه کنند. واقعیت این است که قرص یُد 
هیچ تاثیر مستقیمی به عنوان داروی ضد تشعشع هسته ای ندارد. 
این درست است که بعد از واقعه چرنوبیل تعداد زیادی از مردم 

به سرطان تیروئید مبتال شدند، اما بروز این سرطان به دلیل مصرف 
مواد غذایی بود که به ید رادیواکتیو آلوده شده بودند و  ربطی به 

مواجهه با تشعشع هسته ای در لحظه انفجار نداشت.«
فاطمی گفت: »به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت، مصرف پتاسیم 
یدید را قبل یا بالفاصله بعد از صرف غذاهای آلوده به مواد رادیو 

اکتیو در صورت بروز حوادث هسته ای توصیه می کند. نکته مهم 
دیگر این است که اثر حفاظتی ید )۱۳۰ میلی گرم پتاسیم یدید 
در روز( فقط برای غده تیروئید است و برای محافظت از سایر 
نقاط بدن نیست.« وی افزود: »در صورت مصرف نابجای قرص 
ید، احتمال بروز عوارض جانبی گوارشی و پوستی و همینطور 
تداخالت دارویی خطرناک وجود دارد؛ بنابراین نباید افراد به صورت 
خودسرانه اقدام به مصرف این دارو کنند. در ضمن مکمل های 
غذایی حاوی ید که بدون نسخه در داروخانه ها عرضه می شود، 
حاوی مقادیر کمی از این عنصر است که نمی تواند اثر حفاظتی 
کافی در مقابل مصرف غذاهای آلوده به ید رادیواکتیو داشته باشد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران در پایان گفت: »با توجه به گستردگی شبکه های اطالع رسانی، 
در صورت وقوع هر گونه حادثه ای توصیه های حفاظتی الزم از 

طریق مبادی رسمی به مردم اعالم خواهد شد.«

قرص ُید برای مقابله با تشعشعات اتمی موثر است؟ 
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