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با حضور وزیر بهداشت
بیست و پنجمین جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی با حضور وزیر بهداشت و اعضای قرارگاه، صبح روز 
دوشنبه در تاالر حوزه وزارتی وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در ابتدای 
این نشست که با حضور اعضای قرارگاه تامین دارو و 
تجهیزات پزشکی برگزار شد، ضمن تاکید بر استمرار رعایت 
پروتکل های بهداشتی در تمامی مراسم و مناسبت ها گفت: »رعایت پروتکل های بهداشتی باید با 
جدیت، دقت و به صورت مستمر دنبال شود، عادی پنداری در شرایطی که سیستم بهداشت و درمان 
به صورت شبانه روزی نهایت تالش خود را کرده تا آمار ابتال و فوتی ها را پایین بیاورد، قطعا دوباره 
ما را به شرایط خطرناک همه گیری کرونا باز می گرداند.« وی افزود: »برگزاری مراسم و آئین ها با 

زیرپا گذاشتن شیوه نامه های بهداشتی، برای ما مصیبت مضاعف ایجاد می کند، به این معنا که اینهمه 
دستاورد درخشان در مدیریت بیماری و همه گیری را به قربانگاه می برد.« وزیر بهداشت در ادامه این 
نشست با اشاره به توفیق نظام سالمت در تامین بهینه داروی مورد نیاز مردم در سخت ترین شرایط، 

بسیاری از این موفقیت ها را محصول رویکرد قرارگاه مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی، دانست.
وی در ادامه ضمن تاکید بر تولید داخل و تکیه بر دانش دانشمندان داخلی، بر نقش موثر قرارگاه 

تامین دارو و تجهیزات پزشکی در هماهنگی و مدیریت بخش دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد.
نمکی در ادامه بر ضرورت تسریع راه اندازی تخت های بیمارستانی در دست ساخت و آمادگی 
سیستم بهداشت و درمان برای مواجهه با پیک های بعدی کرونا و تخصیص منابع مالی الزم برای 

این منظور، تاکید کرد.
در ادامه، محمدرضا شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو درخصوص تامین و تخصیص ارز دارو و 

تجهیزات پزشکی، واردات مواد اولیه دارویی و وضعیت تولیدات داخلی، گزارشی ارائه داد.
 همچنین در ادامه، پیمان عشقی، رییس سازمان انتقال خون کشور نیز درخصوص تامین، تولید و 

توزیع کیت های غربالگری مخصوص گروه های خونی گزارشی ارائه داد.

خبـر

هشداررئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خبر داد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز تکمیل 
ظرفیت دکتری وزارت بهداشت 99 و ظرفیت 

پذیرش در رشته محل ها خبر داد.
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان از آغاز تکمیل ظرفیت 
دکتری وزارت بهداشت 99  خبر داد و گفت: »مرحله 
تکمیل ظرفیت برخی از رشته محل های شهریه 
پرداز آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی 99 
در سایت سنجش آموزش پزشکی از روز دوشنبه 
29 دی ماه آغاز شده است و داوطلبان می توانند به 
 Sanjeshp.ir لینک ثبت نام در سایت به نشانی
مراجعه کنند.« هاشمی نظری با اشاره به رشته هایی 
که در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی 99 
پذیرش دانشجوی در آنها صورت می گیرد، گفت: 
»در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های شهریه پرداز 
مقطع دکتری تخصصی گروه پزشکی 18 نفر در 
8 رشته محل اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، 
آینده پژوهی سالمت، پرستاری، زیست فناوری 
پزشکی، فیزیک پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی 
و درمانی، مهندسی بافت و نانوفناوری پزشکی 

پذیرش می شوند.«
وی با بیان اینکه مهلت یک روزه برای ثبت نام در 
مرحله تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی 99 در نظر 
گرفته شده است، گفت: »داوطلبان می توانند با وارد 
کردن کد رهگیری در سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط 
به مرحله تکمیل ظرفیت، از تاریخ 29 تا 30 دی 
ماه 99 اقدام کنند.« هاشمی نظری بیان کرد: »تمام 
داوطلبانی که به عنوان قبول مرحله اول )کتبی( به 
مرحله دوم راه یافتند و نمره مرحله دوم را دارند 
)اعم از قبول یا مردود( می توانند در مرحله تکمیل 
ظرفیت شرکت کنند همچنین افرادی که در مرحله 
قبل قبول شده بودند و در مرحله تکمیل ظرفیت 
قبول شوند، پذیرش اول آنها لغو می شود و امکان 

تحصیل در رشته پذیرفته شده قبلی نیست.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به زمان 
اعالم نتایج تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت 
99 بیان کرد: »نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه اول 
بهمن ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی اعالم خواهد شد افزون بر این زمان شروع 

به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، 
توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعالم خواهد شد.«
هاشمی نظری به تعداد داوطلبان شرکت کننده در 
آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی 99 اشاره کرد 
و گفت: »از تعداد 18 هزار و 2۴1 نفر داوطلب ثبت 
نام کننده در آزمون، 13 هزار و ۶۷3 نفر )حدود ۷5 
درصد( در جلسه آزمون حاضر شدند و ۴ هزار و 

5۶8 نفر )حدود 25 درصد( غایب بودند.«
وی با اشاره به آمار پذیرفته شدگان آزمون دکتری 
تخصصی گروه پزشکی 99 بیان کرد: »در اعالم 
نتایج اولیه تعداد 3 هزار و 3۷۴ نفر مجاز به انتخاب 
رشته محل شدند که از این تعداد 3 هزار و 2۷1 
نفر انتخاب رشته محل خود را انجام دادند و در 
نهایت نتایج نهایی اول آذرماه 99 منتشر شد و یک 
هزار و 58۷ نفر )59۷ نفر مرد و 990 نفر زن( در 
آزمون پذیرفته شدند.« هاشمی نظری اظهار کرد: 
»همچنین افرادی که به هر دلیل پس از پذیرش ثبت 

نام نکنند یا پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف 
دهند به مدت یک سال از شرکت در امتحان دوره 
دکتری تخصصی و پژوهشی محروم خواهند شد. 
این محرومیت شامل پذیرفته شدگان با پرداخت 
شهریه )بین الملل سابق و آزاد اسالمی( نمی شود.«

رئیس مرکز سنجش پزشکی گفت: »آزمون دکتری 
تخصصی و پژوهشی )Ph.D( سال 99 گروه علوم 
پزشکی در پنج نوبت صبح و عصر روز جمعه 10 
مرداد، صبح و عصر روز شنبه 11 مرداد و صبح 
یکشنبه 12 مرداد ماه 1399 با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و در 29 دانشگاه علوم پزشکی سراسر 
کشور به طور همزمان برگزار شد.« رئیس سنجش 
آموزش پزشکی گفت: »نتایج اولیه آزمون دکتری 
تخصصی و پژوهشی )Ph.D( سال 99 گروه علوم 
پزشکی 18 شهریور ماه در سایت مرکز سنجش 
آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان تا 2۴ شهریور 

فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.«

دانشگاه علوم پزشکی شهید آغازمهلت تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی ۹۹
بهشتی هشدار داد

کالهبرداری با واکسن کرونا 
و فروش اقالم دارویی در 

فضای مجازی
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی طی دو اطالعیه جداگانه در 
خصوص فروش غیرقانونی اقالم دارویی در 
فضای مجازی و همچنین عرضه غیرقانونی 
هر گونه واکسن تحت عنوان واکسن کرونا 

هشدار داد.
به گزارش سپید در متن این اطالعیه آمده 
است که نظر به برخی گزارشات واصله 
مبنی بر فروش اقالم دارویی در بستر فضای 
مجازی تاکید می شود، هرگونه اقدام به عرضه 
و فروش اقالم دارویی در فضای مجازی و 
بستر اینترنتی فاقد هرگونه وجاهت قانونی 
است و در صورت وصول گزارش تخلف، 
اقدام قانونی جهت پیگیری قضایی موضوع 
توسط این معاونت صورت خواهد گرفت.

الزم به ذکر است عرضه اقالم غیر دارویی 
در فضای اینترنتی، منحصراً منوط به رعایت 
تشریفات قانونی و اخذ مجوز وفق ضابطه 
ابالغی سازمان غذا و دارو بوده و عرضه 
و فروش اقالم سالمت محور غیر دارویی 
بدون سیر مراحل قانونی مستوجب پیگرد 
قضایی خواهد بود. معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین 
در یک اطالعیه جداگانه به شهروندان هشدار 
داد: »عرضه هر گونه واکسن تحت عنوان 
»واکسن کرونا« غیر مجاز بوده و در حال 
حاضر هیچگونه واکسن تائید شده ای در بازار 
دارویی کشور وجود ندارد. لذا به شهروندان 
محترم موکداً توصیه می شود به منظور حفظ 
سالمتی خود از تهیه احتمالی واکسن مذکور 

جداً خودداری نمایند.«


