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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبر داد

استخدام فوری نیروهای تازه نفس
ثبت نام آزمون مرحله اول استخدام از امروز به مدت دو هفته ادامه دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
درباره ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 
گفت: »ثبت نام آزمون از یکشنبه شروع خواهد شد 

و حدود دو هفته ادامه دارد.«
در  که  تقوی نژاد  کامل  سید  ایسنا،  گزارش  به 
برنامه ای تلویزیونی صحبت می کرد، درباره ثبت نام 
آزمون استخدامی وزارت بهداشت بیان کرد: »یکی 
از مسائلی که این روزها وزارت بهداشت به طور 
جدی به دنبال حل آن است، بحث »تامین نیروی 
انسانی کافی و مورد نیاز برای بخش های توسعه ای 
و نیروهای جایگزین« است که افرادی که در این 
مدت درگیر کارهای بیمارستانی بودند،  با توجه به 
اینکه زمان طوالنی خدمات ارائه دادند، نیروهای 

تازه نفس تر به آنها کمک کنند.«
وی افزود: »برهمین اساس با توجه به مذاکراتی که 
تاکنون با ستاد ملی مقابله با کرونا، سازمان اداره 
استخدامی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم،  چند 
مرحله استخدام در پیش رو داریم؛ یک مرحله،  آزمونی 
است که از فردا به عنوان نیروی کار معین 2 هزار 

و 2۸۴ نفر در رشته های مختلف از جمله پرستاری، 
بخش بهداشتی، فوریت های پزشکی و بخش هایی که 
می توانند به نوعی در وضعیت فعلی هرچه سریع تر 
در خدمت نظام بهداشت و درمان کشور قرار گیرند 
جذب شوند.« تقوی نژاد درباره زمان ثبت نام این آزمون 
این طور توضیح داد: »ثبت نام آزمون از فردا از طریق 
سایت sanjeshp.ir شروع خواهد شد و حدود دو هفته 

ثبت نام ادامه دارد. با توجه به شرایط کرونا، پیش بینی 
ما این است که روز جمعه )1۴ شهریورماه( آزمون 
متمرکزی را در کشور داشته باشیم، البته این تصمیم 
فعلی است و با توجه به شرایط پیش رو امکان دارد 
در خصوص نحوه برگزاری با توجه به پروتکل های 

بهداشتی تغییراتی حاصل شود.«
وی با بیان اینکه خوشبختانه آزمونی در آبان ماه سال 

گذشته برگزار کردیم، تصریح کرد: »1۰ هزار نفر در 
آن آزمون شرکت کردند و نتیجه آن در اسفندماه سال 
گذشته اعالم شد و همزمان با اوج بیماری کرونا بود. 
اکثر افرادی که در آن آزمون نمره قابل قبولی به دست 
آوردند، تالش بر این بود تا با کمترین تشریفات اداری 
مشغول به کار شوند، در گزارشی که از دانشگاه های 
علوم پزشکی دریافت کردیم این بود که عمده افراد 
مشغول به کار شدند.« تقوی نژاد همچنین گفت: »دو 
آزمون غیر از آزمون های پیش گفته در دستور کار 
داریم؛ اول، بحث به کارگیری سه هزار نفر است که 
طی روزهای آینده اعالم خواهد شد؛ تالش ما بر این 
است که آزمون مختصری برگزار شود و یا از میان 
افرادی که در آزمون آبان ماه شرکت کرده اند و نمرات 
بعدی بعد از افراد پذیرفته شده کسب کرده اند، 3 هزار 
نفر در رشته های مختلف به کار گیریم. همچنین برای 
ماه های آتی جذب 7 هزار نفر را به عنوان نیروهای 
مختلفی به ویژه در بخش های پرستاری، بهداشتی، 
فوریت ها و نیروهای بخش درمان مجوز الزم را از 

سازمان اداره استخدامی دریافت کردیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فوت 21۶ 
بیمار کووید19 در شبانه روز گذشته خبر داد. 

به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیما سادات الری با اعالم این خبر 
افزود: »از دیروز تا امروز 11 مرداد 1399 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۴۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که  یک هزار و ۶7 نفر از آنها بستری شدند.«

وی با اشاره به این که مجموع بیماران کووید19 در کشور به 3۰۶ 
هزار و 7۵2 نفر رسیده است، گفت: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت 
گذشته، 21۶ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به 1۶ هزار و 9۸2 نفر رسید.«
الری با بیان این که خوشبختانه تا کنون 2۶۵ هزار و ۸3۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند، گفت: »۴۰11 

نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه افزود: »تا کنون دو میلیون و ۴۸2 
هزار و ۵۵3 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی با بیان این که استانهای تهران، مازندران، گلستان، فارس، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، خراسان رضوی، کرمان، خراسان 
شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند، افزود: 
»همچنین استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، چهارمحال 
و بختیاری، زنجان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، یزد، 

گیالن و قم  هم در وضعیت هشدار قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

فوت ۲۱۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

خبـر

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: فعالیت باشگاه های ورزشی با 
توجه به همه گیری ویروس کرونا اکنون تعطیل است اما ورزشکاران 

به هنگام فعالیت های ورزشی در فضای باز نباید ماسک بزنند.
به گزارش سپید، مینو محرز افزود: »ورزشکاران باید در فضای باز 
فاصله فیزیکی را تا 2 متر رعایت کرده و استفاده از ماسک ممنوع 
برای آنها است زیرا به هنگام انجام ورزش ماهیچه ها اسید الکتیک 
تولید می کنند که این باعث احساس سوزش شده و سپس به دی 
اکسید کربن تبدیل و بازدم می شود و از طریق ماسک تنفس دوباره، 
دی اکسید کربن وارد بدن می شود که این امر می تواند باعث کاهش 
عملکرد شناختی و تنفس شود.« وی اظهار داشت: »البته استفاده از 
ماسک به هنگام پیاده روی مانعی ندارد اما به هنگام انجام ورزش های 

سنگین در فضاهای باز ورزشکاران نباید ماسک استفاده کنند.«

این متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه ویروس کرونا حداقل 
۴۰ درصد افراد جامعه را مبتال می کند، ادامه داد: »اکنون این ویروس با 
جهش های متفاوتی که دارد پیر و جوان نمی شناسد و همه گروه های 
سنی در معرض خطر ابتال به کرونا هستند و الزم است مردم بیش 
از گذشته توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند و به هیچ وجه به 

باشگاه های ورزشی، رستوران ها، مراکز تفریحی و خرید نروند.«
محرز تصریح کرد: »جزو کشورهایی هستیم که با همه گیری بزرگ 
ویروس کرونا مواجه شده و حدود نیمی از افراد حتی متوجه نمی شوند 
که به ویروس مبتال شده اند، به خصوص ابتال به این ویروس در 
کودکان معموال عالمت چندانی ندارد، عالمت اصلی این بیماری در 
افرادی که دچار عالئم می شوند نیز بیشتر تب، سرفه خشک و تنگی 
نفس است و در تعداد کمتری ممکن است گلودرد مشاهده شود.«

وی با بیان اینکه ابتال به کرونا در کودکان با عالیم گوارشی همراه 
است، تاکید کرد: »کودکان در برابر این بیماری آسیب پذیرتر 
هستیم و از خانواده ها می خواهیم که آنها را به مکان های عمومی 
و تفریحی نبرند و در خانه بمانند زیرا در خانه ماندن ضامن امنیت 

جسمی و روانی افراد در برابر کرونا است.«

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

ورزشکاران هنگام ورزش ماسک نزنند


