
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

بسیاریقرنطینهرارعایتنمیکنند
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
گفت: »حد باالیی از شکستن قرنطینه را شاهد هستیم و 
حتی در برخی مراکز تهران تا ۷۳ درصد آمار نقص قرنطینه 

گزارش شده که بسیار نگران کننده است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی اظهار داشت: »اگر فردی 
تست کرونایش مثبت باشد به مثابه بمب بیولوژیک است 
و می تواند تعدادی را به دلیل سرایت باال، دچار بیماری کند.« وی به کسانی که تست کرونای آنان 
مثبت است توصیه کرد که حتماً در قرنطینه بمانند تا از انتشار بیماری کرونا در جامعه جلوگیری شود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران بیان داشت: »محدودیت کرونایی که در 

شهرهای قرمز در حال اجراست، مدل جایگزین الک دان است، به عبارتی این محدویت ها الک دان 
نیست.« زالی با یادآوری اینکه محدودیت های اخیر کامل و تام نیست، افزود: »مؤثرترین راهبرد برای 
کنترل بیماری، محدودیت کامل است. حداقل برای ۲ هفته الک دان می تواند خیلی اثربخش باشد.«
وی ادامه داد: از روز شنبه تغییری در محدودیت کرونایی اعمال شد و آن هم حضور کمتر کارکنان در 
ادارات در مناطق قرمز بود. تغییر در محدودیت ها به این علت بود که به نظر می رسید، حجم حمل و 
نقل عمومی تغییر خیلی زیادی نداشته و کماکان شهر تهران شلوغ به نظر می رسید.« وی گفت: »این 
شلوغی شهر و عدم تغییر ریتم شهری که بسیاری از مداخالت محدودیت را با چالش روبرو می کرد، 
ممکن است اثر محدودیت ها را هم کم رنگ کند.« رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح 
کرد: »با پیشنهاد وزیر بهداشت و تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا تغییری در حضور کارکنان ایجاد شد 
و قرار شد به حداقل حضور آنان اکتفا شود.« به گزارش ایرنا، زالی ادامه داد: »۲ تا ۳ روز آینده تحلیل 
در این زمینه انجام می شود که محدودیت های جدید چقدر مؤثر بوده است. در شهرهایی که از ۸ 

آبان برخی محدودیت هایی جدی تر اعمال شد، وضعیت کنترل بیماری بهتر از سایر شهرها است.«

خبـر

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خبر داد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز ثبت 
نام آزمون دندانپزشکی آزمون ملی دانش آموختگان 

دندانپزشکی خارج از کشور خبر داد.
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، از آغاز ثبت نام آزمون 
دندانپزشکی برای فارغ التحصیالن خارج کشور 
خبر داد و گفت: »ثبت نام چهاردهمین دوره آزمون 
ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 
)مرحله نظری( از ساعت ۱۵ روز یک شنبه ۹۹/۹/۹ 
آغاز می شود و تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۹۹/۹/۱۲ 
از طریق سایت مرکز سنجش پزشکی به نشانی 

Sanjeshp.ir ادامه دارد.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: 
»این آزمون روز پنج شنبه مورخ ۱۱ دی ماه ۹۹ 
در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
روش  به  و  تهران  در  مستقر  درمانی  بهداشتی 
الکترونیک برگزار خواهد شد و آزمون دروس 
علوم پایه بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۱ دی 

ماه ۹۹ برگزار می شود.«
هاشمی نظری بیان کرد: »داوطلبان پیش از ثبت نام 
اینترنتی، باید در »مرکز خدمات آموزشی« وزارت 
متبوع تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط 
افرادی که از طرف مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه 
شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی 

شده باشند، مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی بیان کرد: 
»کارت شرکت در آزمون از ساعت ۱۵ روز سه شنبه 
نهم دی ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و 
داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل 
کارت ملی خود را در روز آزمون همراه داشته باشند. 
در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری 

آزمون جلوگیری خواهد شد.«
هاشمی نظری درباره منابع آزمون دانش آموختگان 
رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۹۹  اظهار 

کرد: »فهرست منابع بخش اختصاصی آزمون ملی 
از  خارج  دندانپزشکی  رشته  آموختگان  دانش 
کشور سال ۹۹ در سایت سنجش پزشکی پیوند 
»منابع آزمون ها«، بخش »منابع آزمون ملی دانش 
دندانپزشکی  رشته  کشور  از  خارج  آموختگان 
سال ۱۳۹۹« قابل دسترسی است. فهرست منابع 
بخش علوم پایهای آزمون ملی دانش آموختگان 
رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۹۹ در 
سایت سنجش پزشکی پیوند »منابع آزمون ها«، 
بخش »منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی و 

دندانپزشکی« قابل دسترسی است.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به 
نحوه برگزاری آزمون عملی دانش آموختگان رشته 
دندانپزشکی خارج از کشور سال ۹۹ بیان کرد: »پس 
از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان در سایت 
اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم خواهد 
شد و قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت 
شرکت در مرحله عملی آزمون به پردیس بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهند شد.«
روش ثبت نام اینترنتی آزمون ملی دانش آموختگان 

دندانپزشکی خارج از کشور
۱ -مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش 

ir.sanjeshp.www پزشکی
۲ -مراجعه به ترتیب به پیوندهای: »دندانپزشکی«، 

»آزمون ملی«، »ارسال مدارک و ثبت نام«
۳ -پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام ) ۲ میلیون 
ریال(، ارسال مدارک، تکمیل فرم ثبت نام و دریافت 

کد رهگیری
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی

۱ -تصویر اسکن شده یک قطعه عکس که در 
سال جاری گرفته شده باشد.

۲ -تصویر اسکن شده صفحهی اول شناسنامه
۳ -تصویر اسکن شده کارت ملی

هر یک از تصاویر باال باید با فرمت jpg و حجم 
حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلو بایت تهیه شود.

آغاز ثبت نام آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

شماره ۱۷۵۷ ۵7 مهر ۱۳۹۹

محلول ایرانی نگهدارنده قرنیه چشم با عنوان سیناسول که با تالش 
محققان کشورمان به مرحله ساخت رسیده است، در بیمارستان 

لبافی نژاد رونمایی شد.
به گزارش سپید، محمد علی جوادی، رئیس مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز یکشنبه در مراسم رونمایی 
این محلول گفت: »با تالش محققان و پژوهشگران موفق به تولید 

محلول نگهدارنده قرنیه چشم شدیم.«
وی ادامه داد: »سالیانه حدود ۸ هزار ویال محلول نگهدارنده چشم 

در کشور نیاز داریم.«
رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
قیمت هر ویال خارجی این محلول را ۳۲ دالر اعالم کرد و گفت: 

»محلول ایرانی به قیمت پایین تر در کشور ساخته شده است.«
جوادی ادامه داد: »کار ساخت این محلول ۴ تا ۵ سال طول کشید 

و این کار بزرگ با کمک سینا دارو محقق شده است.«
مژگان رضایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز 
در این مراسم بیان داشت: »این محلول همانند همتای خارجی 
خود تا ۱۴ روز می تواند قرنیه چشم را در درجه حرارت ۲ تا ۱۴ 

درجه نگهداری کند.«
وی ادامه داد: »محلول ایرانی از نظر کیفیت هیچ کاستی از مشابه 
خارجی خود ندارد، در عین حال با قیمت پایین تری تهیه شده است.«

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: »تا به 
حال این محلول از یک شرکت آمریکایی وارد کشور می شد.«

به گزارش ایرنا، وی گفت: »این محلول ایرانی برای نگهداری 
مناسب قرینه های اهدایی به بانک چشم استفاده می شود.«

محلولایرانینگهدارندهقرنیهچشمرونماییشد


