
معاون کل وزارت بهداشت:
سرایت پذیری کرونا تا ۹ برابر افزایش یافته است

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »در موج جدید بیماری، 
سرایت پذیری کرونا به ۳ الی ۹ برابر رسیده است اما 

شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت نشده است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی افزود: »با توجه به 
مشکالت اقتصادی، هیچ وقت شرایط سفت و سختی 

در کشور ایجاد نکردیم.«
معاون کل وزارت بهداشت، ادامه داد: »ماه رمضان و تعطیالت نوروز باعث کاهش روند ابتالء 

شد و ثابت شد که ترس مردم از کرونا منجر به روند نزولی آمار بیماری گردید.«

وی افزود: »موارد جدید ابتالء به دنبال رها شدن پروتکل های بهداشتی از اواسط خرداد رخ داد.«
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: »رعایت پروتکل های بهداشتی در خرداد تا تیر به حدود 

۲۰ درصد رسید و در حال حاضر به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.«
وی افزود: »وقتی ۵۰ درصد مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، زحمات آن ۵۰ درصد که 
رعایت می کنند، زیر سوال می رود.« حریرچی گفت: »موارد بستری روزانه ما به کمتر از دو هزار مورد 
نیز کاهش یافته بود، اما کم توجهی به دستورالعمل های بهداشتی، باعث افزایش آمار کرونا گردید.«
معاون کل وزارت بهداشت، تاکید کرد: »در موج جدید بیماری، سرایت پذیری کرونا به ۳ الی ۹ 

برابر رسیده است اما شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت نشده است.« 
وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی موارد بستری ها به دنبال استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل های  که  نمی شود  دلیل  آمار  کاهش  »این  افزود:  کشور،  در  بهداشتی  پروتکل های 

بهداشتی را نادیده بگیریم.«مهر

دولت

مدیرکل دفتر جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال 
خون، نحوه نوبت دهی اینترنتی برای نذر خون 

و پالسما را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، سید مرتضی طباطبایی در گفت 
و گو با ایسنا درباره نحوه نوبت دهی اینترنتی 
برای نذر خون و پالسما در ایام محرم و صفر، 
گفت: »در سال های گذشته هم بحث نذر خون 
اما امسال با  اینترنتی را داشتیم،  و نوبت دهی 
توجه به بحث کرونا و تشدید لزوم فاصله گذاری 
اجتماعی و جلوگیری از ازدحام، بیش از قبل 
به این سمت می رویم تا بتوانیم از سیستم نرم 
افزاری سازمان برای نوبت دهی به افرادی که 

نذر خون دارند، استفاده کنیم.«
وی افزود: »سیستم نرم افزاری ما به این صورت 
است که اهداکنندگان می توانند وارد سایت سازمان 
انتقال خون شده و بر روی قسمت نوبت دهی 
اینترنتی کلیک کنند و بر اساس استانی که در 
آن هستند، مراکز برایشان مشخص می شود. با 
این اقدام مراکزی که آمادگی و زمان خالی دارند 
دریافت  مراجعه  نوبت  بتوانند  اهداکنندگان  تا 
کنند، مشخص می شود. حتی یک کار جدیدی 
داریم انجام می دهیم تا آدرس مرکز مورد نظر 
و  ارسال  یا گوشی  بر روی سیستم  اهداکننده 

نقشه آن مشخص شود.«
نوبت،  دریافت  از  »بعد  داد:  ادامه  طباطبایی 
اهداکنندگان می توانند به مرکز مورد نظر مراجعه 
کرده و بدون اتالف وقت، خون و پالسما اهدا کنند. 

ضمن اینکه از تراکم هم جلوگیری و پروتکل های 
بهداشتی هم رعایت می شود.« 

مدیرکل دفتر جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال 
خون گفت: »از طرفی با توجه به اینکه در ایام  
محرم و صفر ممکن است، عده زیادی نذر داشته 
باشند، بحث نوبت دهی اینترنتی با نذر خون و 
پالسما قرین می شود. امیدواریم در این ایام مردم 
بتوانند با نذر خودشان قدمی برای بیماران نیازمند 
بردارند. به ویژه نذر پالسما در بهبود یافتگان 

کووید-۱۹ بسیار مهم است.«
طباطبایی گفت: »مبتالیان به کرونایی که حداقل 
۲۸ روز از بهبودی شان گذشته باشد، می توانند 
مراجعه کنند و پالسمای خون خود را اهدا کنند 
که این  پالسما بعد از انجام آزمایش هایی که از 
نظر سالمت و میزان تیترآنتی بادی بر رویش 

انجام می شود، از طریق بیمارستان ها به بیماران 
نیازمند تزریق می شود.«

وی تاکید کرد: »بهبود یافتگان کووید۱۹ که برای 
اهدای پالسما مراجعه می کنند، بهتر است شواهد 
بستری یا PCR مثبت شان که منفی شده و یا تیترآنتی 
بادی شان که در آزمایشگاه مشخص شده و یا نامه 
پزشک شان را همراه خود داشته باشند تا پزشک 
انتقال خون قانع شود که این افراد مبتال به کرونا 
بودند و ۲۸ روز از بهبودی شان گذشته است.«

طباطبایی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۵۰۰ نفر از 
بهبودیافتگان کرونا برای اهدای پالسما به مراکز 
اهدای خون مراجعه کرده اند، گفت: »از این تعداد 
حدود ۴۵۰۰ نفر شرایط اهدای پالسما را داشته اند 
و پالسمای آن ها دریافت و میزان زیادی از آن ها 

هم برای بیماران مصرف شده است.«

جزئیات نوبت دهی اینترنتی برای نذر خون در محرم
خبـر

معاون توسعه مدیریت، منابع و 
برنامه ریزی وزارت بهداشت:

مجوز جذب 3 هزار نفر به 
دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور ابالغ شد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
وزارت بهداشت گفت: »با هدف رفع کمبود 
نیروی انسانی در حوزه های مختلف بهداشتی 
به  نفر  هزار   ۳ جذب  مجوز  درمانی،  و 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدکامل تقوی 
نژاد با بیان اینکه این افراد از محل دارندگان 
حدنصاب آزمون استخدامی آبان ۹۸ جذب 
می شوند، افزود: »داوطلبان استخدام در هر 
دانشگاه بر اساس تعداد مورد نیاز رشته شغلی 
و نمره فضلی جذب و بکارگیری می شوند.«
وی ادامه داد: »پس از بررسی در دانشگاه، 
جهت  شده  مشخص  داوطلبان  اسامی 
بررسی و تایید نهایی به اداره کل منابع 
انسانی وزارت بهداشت اعالم و بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته تالش می شود 

تا پایان شهریور، نتایج نهایی اعالم شود.«
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معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »در 
پروتکل  وزارت بهداشت برگزاری نماز جماعت در همه مناطق با 
فاصله یک متر و بدون استفاده از اقالم مشترک مثل چادر یا ُمهر 
در فضای باز قابل اجرا است.« به گزارش سپید، محسن فرهادی 
در گفت وگو با فارس درباره دستورالعمل جدید وزارت بهداشت 
درخصوص برگزاری نماز در مساجد توضیح داد: »از آنجا که با سه 
نفر می توان نماز جماعت برگزار کرد در دستورالعمل جدید از لحاظ 
پروتکل های بهداشتی تفاوت چندانی بین نماز جماعت و فرادا وجود 

ندارد.« وی با بیان اینکه فاصله اجتماعی و حضور کوتاه مدت در 
مکان سربسته مساجد توصیه نمی شود گفت: »طبیعتا اگر در مسجدی 
صحن یا حیاط وجود دارد اولویت با برگزاری نماز در حیاط است 
و اگر به تهویه فضای سربسته مطمئن نباشیم نباید در این فضا اقدام 
به برگزاری نماز جماعت کرد.« فرهادی افزود: »در پروتکل  وزارت 
بهداشت برگزاری نماز جماعت در همه مناطق با فاصله یک متر و 
بدون استفاده از اقالم مشترک مثل چادر یا ُمهر در فضای باز قابل 
اجرا است. در مناطق سفید نیز توجه به تهویه الزامی است، در مناطق 

سفید نیز توصیه می شود نماز جماعت در فضای باز برگزار شود.«
وی تاکید کرد: »بهتر است برگزاری نماز در حداکثر به مدت یک 
ساعت در اماکن سربسته و با توجه به شرایط بهداشتی و تهویه، 
انجام شود، همچنین باید توجه داشت هدف از اجرای پروتکل ها 

کاهش ازدحام و جمعیت در مساجد است.«
فرهادی همچنین گفت: »در کنکور کارشناسی ارشد ۹۰ درصد 
پروتکل ها رعایت شد در نظر سنجی که از شرکت کنندگان انجام 

شد ۹۲ درصد داوطلبان از نحوه اجرای کنکور رضایت داشتند.«
وی با بیان اینکه پروتکل ها سختگیرانه توسط سازمان سنجش و 
آموزش کشور رعایت شد و خوشبختانه موردی از تخلفات بهداشتی 
گزارش نشده است گفت: »همکاری سازمان سنجش در این زمینه 

با وزارت بهداشت مناسب بوده است.«

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

شرط برگزاری نماز جماعت در مناطق قرمز

شماره ۱۷۲۱ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹


