
میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت عنوان کرد
کارگروه مشترک با وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حوزه داروهای گیاهی
سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صمت 
و جهاد کشاورزی در حوزه داروهای گیاهی تاکید کرد. 
جلسه ای  در  یکتا  حسینی  نفیسه  سپید،  گزارش  به 
باید  که  مباحثی  از  »یکی  گفت:  بهداشت،  وزیر  با 
به آن اشاره کنم داروهای گیاهی است، چراکه این 
ظرفیت از بین می رود و ما از آن بهره کافی را نمی بریم، لذا ضرورت دارد که در این راستا، 
کارگروهی را با وزارت صمت و جهاد کشاورزی تشکیل داده و به اخذ تصمیمات موثرتر 

در حوزه داروهای گیاهی بپردازیم.« وی درخصوص نظارت بر عطاری ها و جلوگیری از 
سوءاستفاده های آنها، گفت: »در این مورد انجام کارهای سلبی و ایجابی را باید موازی پیش 
ببریم. در برخی مواقع مساعدت  بخش ها و معاونت هایی که کار بازرسی را برعهده دارند، 
بسیار کمک کننده است. تخلفات برخی عطاری ها معضل بزرگی است. برای مثال، بسیاری 
از داروهایی که برای درمان چاقی ارائه می شود، دارای کورتون و بسیاری از داروهایی که به 

منظور ترک اعتیاد به مشتریان فروخته می شود، دارای مواد مخدر است.« 
از  استفاده  درخصوص  بهداشت  وزیر  سخنان  به  اشاره  با  یکتا  حسینی  وبدا،  گزارش  به 
ظرفیت های طب سنتی و مکمل در خانه های بهداشت و درمانگاه ها و بیمارستان ها، عنوان 
کرد: »در مورد خانه های بهداشت، درنظرداریم در گام اول، اصالح سبک زندگی و آموزش 
بهورزان را در دستور کار قرار دهیم و در مرحله بعدی بر روی داروهای گیاهی که در این 

مراکز قابل عرضه است، به نتیجه برسیم.«

خبـر

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه تعویق برگزاری کنکور 
مشکلی را حل نمی کند، گفت: »باید دولت برای 
اعمال تمامی پروتکل های بهداشتی در برگزاری 
کنکور پای کار آمده و برای هر داوطلب بسته 
بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

در نظر گیرد.«
به گزارش سپید، جلیل میرمحمدی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: »اگر کنکور سراسری در تیر ماه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شد شرایط 
بسیار بهتر از این روزها بود. اکنون که زمان برگزاری 
آزمون به اواخر مرداد موکول شده است تعویق یک 
یا دو ماهه آن مشکلی را حل نمی کند چون چشم 
انداز مثبتی پیش روی ما وجود ندارد که طبق آن 
بگوییم در چند ماه آینده وضعیت شیوع کرونا کمتر 
خواهد شد.« وی افزود: »طبق نظر برخی کارشناسان 
بهداشتی اوضاع در پاییز ماه به دلیل سردی هوا و 
بیماری آنفلوآنزا می تواند بدتر هم شود. لذا در این 
شرایط راهکار این است که از تمامی ظرفیت ها برای 
برگزاری کنکور استفاده شود. یعنی دانشگاه های علوم 
پزشکی، دولتی و تحت پوشش وزارت علوم، دانشگاه 

آزاد، وزارت ورزش و جوانان و دستگاه های دولتی 
پای کار آمده و بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا از ظرفیت ها و امکاناتشان برای برگزاری 
کنکور استفاده کنند. در این شرایط بهتر می توان 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد.«
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: 

»باید دولت پای کار آمده و برای هر داوطلب بسته 
بهداشتی شامل ماسک و مواد ضد عفونی کننده در 
نظر گیرد. همچنین فضای مجزایی برای آن دسته 
از داوطلبانی که طبق خوداظهاری شان دچار عالئم 
بالینی مشکوک هستند، برای برگزاری کنکور تعبیه 
شود. با رعایت این شرایط امکان برگزاری کنکور 

وجود دارد. البته که بسیاری از خانواده ها موافق 
برگزاری کنکور و تعداد قابل توجهی هم خواستار 
به تعویق انداختن آن هستند ولی با در نظر گرفتن 
تمامی شرایط عقب انداختن آزمون مشکلی را حل 
نمی کند چون با این اتفاق مشکالت قابل توجهی 
همچون آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و سربازی 

داوطلبان پسر به وجود می آید.«
میر محمدی راهکار دیگر را در کاهش تعداد داوطلبان 
آزمون سراسری دانست و توضیح داد: »در بسیاری 
از رشته های دانشگاهی داوطلب به اندازه صندلی های 
آن رشته وجود ندارد به همین دلیل در آن رشته ها 
نیازی به برگزاری آزمون نیست. می توان قبل از 
برگزاری آزمون مهلتی را تعیین کرد و اعالم نمود 
که داوطلبان چنین رشته هایی می توانند بر اساس 
معدل تحصیلی خود وارد دانشگاه شوند. با این کار 
تعداد قابل توجهی از متقاضیان شرکت در کنکور 
کاهش پیدا می کند. تنها چند رشته در حوزه های 
علوم پزشکی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک برای 
کنکور سراسری باقی می ماند که از آنها می توان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی آزمون گرفت و در عین 

حال تعداد شرکت کنندگان در کنکور را کم کرد.«

تعویقکنکورمشکلیراحلنمیکند
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سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت وظیفه 
تدوین پروتکل های بهداشتی و نظارت بر اجرای آن ها را برعهده 
دارد، گفت: »در شرایطی که هیچ تصوری از پاییز و زمستان و 
احتمال همزمانی ویروس کرونا و آنفلوآنزا وجود ندارد، چطور 
می توانیم این ریسک را انجام داده و برگزاری کنکور را عقب 
بیندازیم. البته تصمیم گیری در مورد این موضوع بر عهده وزارت 

علوم و ستاد ملی مقابله با کرونا است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت و گو با ایسنا، 
درباره نظر وزارت بهداشت در زمینه برگزاری و یا عدم برگزاری 
کنکورهای سراسری در شرایط فعلی شیوع کرونا، گفت: »اولویت 
وزارت بهداشت، سالمت آحاد مردم ایران است. وزارت بهداشت 
وظیفه دارد که شرایط را برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا به 
شکل توصیه انجام دهد.« وی افزود: »در زمینه توصیه ها نیز راهی 
به جز اطالع رسانی و تدوین پروتکل های بهداشتی و تشویق به 

رعایت و تا حدی اجبار به رعایت آنها، وجود ندارد. به طور مثال 
اصناف باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا اجازه فعالیت 
داشته باشند و اگر رعایت نکنند، ابتدا اخطار دریافت کرده و سپس 
برای مدتی پلمب شده و از ادامه فعالیت منع می شوند. حاال این 
وضعیت در مورد برخی اماکن یا فعالیت ها در عمل امکان پذیر 
نیست. به طور مثال در مورد برگزاری کنکور، باید پروتکل های 

تدوین شده را با حداکثر دقت و وسواس اجرا کنند.«
الری با بیان اینکه برگزاری کنکور بر عهده وزارت علوم و سازمان 
سنجش آموزش کشور است، اظهار کرد: »وزارت بهداشت عالوه 
بر تدوین پروتکل ها و ارائه توصیه ها، وظیفه نظارت بر اجرای 
پروتکل ها را نیز بر عهده دارد و کارشناسان و بازرسان بهداشت 
محیط این نظارت را انجام می دهند. از طرفی همراهی و همکاری 

داوطلبان هم باید وجود داشته باشد.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »در شرایطی که هیچ تصوری 

از پاییز و زمستان و احتمال همزمانی ویروس کرونا و آنفلوآنزا 
وجود ندارد، چطور می توانیم این ریسک را انجام داده و برگزاری 
کنکور را عقب بیندازیم. البته تصمیم گیری در مورد این موضوع 
بر عهده وزارت علوم و ستاد ملی مقابله با کرونا است و وزارت 
بهداشت فقط توصیه های بهداشتی و ضوابط برگزاری آزمون از 

نظر بهداشتی را تدوین، ابالغ و نظارت می کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت: 

برگزاری کنکور بر عهده وزارت علوم و ستاد ملی مقابله با کرونا است


