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واکنش سازمان جهانی بهداشت به انتقال کرونا  از طریق ذرات معلق درهوا
جهانی  سازمان  در  اضطراری  برنامه های  مدیر 
بهداشت گفت: »سیاست های این سازمان درباره 
انتقال ویروس کرونا از طریق هوا مانند گذشته است.«
به گزارش سپید، مایک رایان گفت: »این سازمان 
سیاست هایش درباره انتقال ویروس کرونا از طریق 
هوا را علی رغم به روز رسانی های اخیر مراکز 
مبارزه با بیماری ها در آمریکا، تغییر نداده است.«
رایان گفت: »مطمئنا علت تازه ای ندیده ایم و موضع 

ما در این خصوص بدون تغییر باقی می ماند.«
وی یادآور شد که به تماس ها با مراکز آمریکایی 
برای دستیابی به توضیحات بیشتر ظرف ۲۴ ساعت 

آینده ادامه خواهد داد. 
مراکز پیشگیری از بیماری های آمریکا با وجود 
به روز رسانی دستورالعمل های خود در جمعه 

گذشته، همچنان معتقد است که انتشار کرونا بین 
افرادی که با یکدیگر در تماس نزدیک هستند، 

ویروس  این  حال  این  با  اما  است  رایج  بسیار 
از طریق ترشحات تنفسی یا ذرات ریز موجود 

در هوا که با سرفه، عطسه، آواز خواندن، سخن 
گفتن یا نفس کشیدن شخص آلوده خارج می شود، 

منتشر می شود. 
براساس اعالم این مراکز، این ذرات می توانند هنگام 
استنشاق آنها در بینی، دهان و مجاری هوایی و ریه ها 
باعث بروز عفونت شوند. مراکز آمریکایی در به 
روزرسانی های خود تاکید کردند که شواهد فزاینده ای 
وجود دارد مبنی بر اینکه این قطرات و ذرات معلق 
در هوا می تواند در هوا معلق بماند و توسط دیگران 
استنشاق شود و مسافتی بیش از ۶ فوت را در مثال 
رستوران ها یا کالس های تناسب اندام طی می کنند 
ضمن آنکه به طور کلی در فضاهای داخلی که 
فاقد تهویه مناسب است، خطر انتقال ویروس بیشتر 

می شود. باشگاه خبرنگاران جوان

با افزایش شمار قربانیان کرونا در ایاالت متحده آمریکا به بیش 
از ۲۰۰ هزار نفر، معادل بیش از یک پنجم قربانیان جهانِی این 
بیماری، دولت این کشور مقابله با کرونا را در بحبوحه کمپین 

ریاست جمهوری در کانون توجه قرار داد. 
به گزارش سپید، منابع رسمی تاکنون حداقل ۲۰۴ هزار و ۵۰۶ 
مورد مرگ ناشی از کرونا و بیش از هفت میلیون مورد ابتال به آن 
را در ایاالت متحده گزارش کرده اند که باالترین آمار در بین سایر 
کشورهای جهان است. بر اساس اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده )CDC(، بیش از ۷۰ درصد موارد 
مرگ و میر در ایاالت متحده در افراد باالی ۶۵ سال بوده است. 
بر اساس تجزیه و تحلیل رویترز، ایاالت متحده اکنون روزانه حدود 
۸۰۰ مرگ ناشی از کرونا را ثبت می کند. همچنین طبق میانگین آمار 

هفتگی پس از چهار هفته کاهش در هفته گذشته میزان مرگ و میر 
ناشی از کرونا در ایاالت متحده پنج درصد افزایش یافته است. 

موسسه بهداشتی دانشگاه واشنگتن پیش بینی کرده است که ممکن 
است تا پایان سال ۲۰۲۰ میالدی تعداد قربانیان کووید-۱۹ در آمریکا 
به ۳۷۸ هزار نفر برسد، در حالی که شمار مرگ و میر روزانه در 

دسامبر به ۳۰۰۰ نفر در روز می رسد. 
منتقدان می گویند این داده ها نشان دهنده عدم موفقیت دولت ترامپ 
در سخت ترین آزمون خود پیش از انتخابات سوم نوامبر است. 

جو بایدن، رقیب دموکرات وی، روز دوشنبه ادعا کرد به دلیل 
دروغ ها و بی کفایتی دونالد ترامپ در شش ماه گذشته، آمریکا 
شاهد یکی از سنگین ترین تلفات زندگی در تاریخ خود بوده است. 
ایاالت متحده چهار درصد از جمعیت جهان و ۲۰ درصد از 

قربانیان ویروس کرونا را در جهان به خود اختصاص داده است 
و میزان مرگ و میر روزانه آن نسبت به کل جمعیت چهار برابر 

بیشتر از اتحادیه اروپا است. 
ایالت های جنوبی تگزاس و فلوریدا بیشترین مرگ و میر را در دو 
هفته گذشته در ایاالت متحده داشته اند و پس از آن کالیفرنیا قرار دارد. 
بنا بر گزارش شبکه خبری الجزیره، در حالی که مردم آمریکا در 
لس آنجلس تظاهرات علیه دونالد ترامپ و آمار باالی قربانیان 
کرونا بر پا کرده اند، ترامپ جدول زمانی واکسن کرونا را رد کرده 
و مدعی شده که ممکن است ظرف چند هفته و پیش از انتخابات 
سوم نوامبر، این واکسن در دسترس باشد و این درحالیست که 
متخصصان ارشد پزشکی در این کشور احتمال دسترسی زودهنگام 

به واکسن کرونا را رد کرده اند.ایسنا

بیش از یک پنجم قربانیان جهانی کرونا متعلق به آمریکاست

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »۲۰ 
دانشگاه علوم پزشکی کشور پذیرای دانشجویان خارجی هستند 

که نشان از توانمندی نظام آموزشی در رشته های پزشکی است.«
کرونا  »شیوع  افزود:  حق دوست  اکبر  علی  سپید،  گزارش  به 
ولی  کرد  ایجاد  خارجی  دانشجوی  جذب  در  محدودیت هایی 
زیرساختهای مطلوب دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای جذب 
این افراد مهیا است.« وی با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی 
در کشور با تالش فراوان در این زمینه ادامه مسیر می دهند، گفت: 
»تحصیل ۱۱۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان سمنان نمونه ای از کیفیت آموزش و جذابیت 
در دانشگاه های کشور الزم برای جذب دانشجوی خارجی است.«

معاون وزیر بهداشت و درمان به اثرات شیوع کرونا در مباحث آموزشی 
این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: »شیوع کرونا کالس های تئوری 
آموزش های پزشکی را تعطیل کرد اما آموزش های بیمارستانی در کشور 
نه تنها کاهش نداشت بلکه در عمده  بخش های تخصصی افزایش 
یافت.« حق دوست اضافه کرد: »به دلیل افزایش بیماران مراجعه کننده 
که در جریان آن دانشجویان باید در مسیر ارایه خدمت به آنان توانمند 

می شدند، خدمات نه تنها کاهش نیافت بلکه با افزایش همراه بود.«
معاون وزیر بهداشت و درمان گفت: »از سوی دیگر، فشار کار بر 
دستیاران و اعضای هیات علمی بالینی افزون تر از گذشته شد و 
دانشکده های تخصصی نیز به خوبی با استفاده از فضای مجازی 

برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش ها ورود کردند.«
وی یادآور شد: »تغییر چندانی در پذیرش دانشجویان رشته های علوم 
پزشکی در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ حاصل نشد ولی پذیرش 

دانشجو بیشتر به ترم بهاره و در ورودی بهمن برنامه ریزی شده است.«
حق دوست رشد آموزش از طریق دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
را مطلوب دانست و بیان کرد: »اعتقاد داریم این مساله جای کاری 
بیشتری دارد و باید توسعه یابد.« وی گفت: »بسیاری از افراد ساکن 
در خارج از کشور به دلیل زیرساختهای قابل قبول در دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور، برای بسیاری از خدمات به ایران می آیند.«
معاون وزیر بهداشت و درمان تاکید کرد: »شیوع کرونا توانمندی 
 بخش درمانی کشور را نمایان کرد و در کنار ارایه خدمات توسعه 
یافته و راهبری، توسعه علوم و آموزش های علوم پزشکی نیز در 
کشور باید مدنظر باشد.« وی یادآور شد: »دانشگاه علوم پزشکی استان 
سمنان از دانشگاه های خوشنام و چابک و فعال کشور است که در 

زمینه های مختلف دستاوردهای مطلوبی داشته است.«
به گزارش ایرنا، در سفر حق دوست معاون وزیر بهداشت و درمان، 
سه طرح مرکز آزمون الکترونیک با استانداردهای بین المللی برگزاری 
آزمون، کلینیک آموزشی- درمانی توانبخشی سالمندی و گام نهایی 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان سمنان افتتاح شد.

معاون وزیر بهداشت: 

۲۰ دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی خارجی جذب می کنند

شماره ۱۷۵۵ ۲7 مهر ۱۳۹۹


