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مصاحبه داوطلبان دکتری وزارت بهداشت مجازی شد
تمامی دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند مصاحبه 
به صورت مجازی و  را  اولیه دکتری  پذیرفته شدگان 

براساس سوابق تحصیلی داوطلب انجام دهند.
به گزارش سپید به نقل از فارس، بر اساس آخرین تصمیمات 
اعمال شده، آزمون دکتری سال 99 وزارت بهداشت به مدت 
سه روز و طی روزهای 1۰ تا 12 مردادماه در حوزه های امتحانی 
سراسر کشور برگزار می شود. بر این اساس مقرر شده پروتکل های بهداشتی در تمام حوزه های برگزاری 
آزمون دکتری در سراسر کشور رعایت شود و تمامی داوطلبان موظف به داشتن ماسک در سر جلسه 
آزمون باشند و فاصله صندلی ها بین تمامی داوطلبان رعایت شود. همچنین به تمامی حوزه ها برگزاری 
آزمون دکتری اعالم شده که پنجره های تمامی حوزه ها به منظور ورود و خروج هوا باز باشد. تا نگرانی 
از بابت رعایت پروتکل های بهداشتی وجود نداشته باشد. همان گونه که مرکز سنجش آموزش پزشکی 
کشور اعالم کرده، 17۶ داوطلب آزمون دکتری وزارت بهداشت به کرونا مبتال هستند و افرادی که قبال در 
فرم خوداظهاری ابتالی خود به کرونا را اعالم نموده اند، در محل جداگانه ای آزمون خواهند داد. اسامی 

داوطلبان مبتال به کرونا، قبل از آزمون از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی به دانشگاه های مربوطه 
اعالم شده و دانشگاه ها موظف شده اند پس از برقراری تماس با داوطلب مورد نظر، محل آزمون وی را 
یک روز قبل از برگزاری به داوطلب اعالم کنند تا هماهنگی های الزم جهت شرکت داوطلب در آزمون 
و ایجاد محیط ایمن برای سایر داوطلبان انجام شود. آخرین تمدید فرم خود اظهاری و دریافت کارت 
روز پنج شنبه ساعت 1۰ صبح  تعیین شده بود بعد از این تاریخ داوطلب نمی توانست فرم خوداظهاری 
را تکمیل کند و پرینت کارت را دریافت کند.اما افرادی که قبل از این تاریخ و همچینن دیروز)جمعه( 
و در اولین روز برگزاری آزمون، فرم فوق را تکمیل کرده بودند نیز اجازه داده شد که بتوانند پرینت 
کارت خود را دریافت کنند. به طور کلی تعداد 1۸ هزار و2۴1 داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری 
وزارت بهداشت ثبت نام کرده اند که آزمون تعداد ۴۰۵7 داوطلب در صبح روز جمعه، ۴213 داوطلب 
عصر روز جمعه برگزار شد و آزمون تعداد ۴2۰۵ داوطلب در صبح و  تعداد ۴۶27 داوطلب نیز عصر 
امروز شنبه 11 برگزار می شود و در نهایت 1139 داوطلب نیز صبح روز یکشنبه در این آزمون شرکت 
می کنند. نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه های علوم پزشکی کشور شهریور ماه و نتایج نهایی داوطلبان 
نیز بعد از انجام مصاحبه از اوایل مهر ماه جاری از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم 
خواهد شد و تمامی دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه دکتری را 

به صورت مجازی و براساس سوابق تحصیلی داوطلب انجام بدهند.

آزمون

روند افزایشی تعداد مبتالیان به ویروس کرونا که از اویل تیرماه گذشته 
آغاز شد، اکنون بر اساس بررسی آمار یک هفته ای بیماران کرونایی 
بستری در بیمارستان های استان شاهد توقف این روند افزایشی هستیم.

به گزارش سپید به نقل از ایرنا ، پیک دوم شیوع ویروس کرونا و مبتالیان 
به بیماری کووید19 که از هفته دوم تیرماه امسال آغاز شد به سرعت 
نیمی از شهرستان های استان مازندران را به وضعیت قرمز کرونایی کشاند. 
آمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های دنشگاه علوم پزشکی 
مازندران که در هفته تیر ماه در مدار حدود 2۵۰ نفر تجاوز نمی کرد ، به 
یک باره در عرض 1۰ روز چهار برابر شد. این مسئله مازندران را به طور 
رسمی وارد پیک دوم شیوع کرونا و همچنین به جمع استان های قرمز 
کرونایی وارد کرد. حتی برخی از شهرستان های مازندران همانند آمل و بابل 
 وارد شرایط حاد شدند و حدود ۸۰ درصد از ظرفیت بیمارستانی آنها به 
بستری بیماران کرونایی اختصاص یافت که منجر به وضع محدودیت های 
جدی از جمله تعطیلی موقتی بازارهای محلی و برخی از صنوف شد که 
تا همین امروز نیز ادامه دارد. با این حال طبق بررسی های به عمل آمده 
در یک هفته اخیر شاهد توقف روند افزایشی بیماران بستری در استان 
مازندران بودیم. بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
حال حاضر یک هزار و ۵۵7 بیمار مبتال به کووید19 در بیمارستان های 
تحت پوشش این دانشگاه بستری هستند که این امار در روز شنبه هفته 
گذشته )پنجم مرداد( یک هزار و ۵۵۶ نفر بود. این درحالی است که 

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شاهد افزایش تعداد بیماران کرونایی 
بستری بودیم که به ترتیب به یک هزارو ۵۸9 و یکهزارو ۵93 نفر رسید. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: »در 2۴ ساعت 
اخیر 2۵۰ بیمار جدید مبتال به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان 

بستری و 27۴ بیمار نیز از بیمارستان مرخص شدند.«
سیمین بابایی با اشاره به توقف روند افزایشی آمار مبتالیان به ویروس 
کرونا گفت: »افزایش هوشیاری و گسترش رعایت پروتکل های بهداشتی 

توسط جامعه علت اصلی توقف آمار مبتالیان در استان بود.«
وی با بیان اینکه هنوز مازندران در شرایط قرمز کرونایی به سر می برد 

افزود: »نباید اخبار مربوط به کاهشی شدن تعداد مبتالیان باعث کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشتی شود. حتی با عادی شدن شرایط نیز عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده نکردن از ماسک، پیک های 

دیگری برای مازندران به همراه خواهد داشت.« 
بابایی با بیان اینکه هنوز درمانی برای ویروس کرونا یافت نشده است 
از مردم خواست زیست در شرایط کرونایی را با استفاده از ابزارهای 
بهداشتی همچون ماسک و دستکش در پیش بگیرند. وی همچنین 
عدم مسافرت و تردد غیرضروری در اماکن عمومی را بهترین راه برای 
قطع زنجیره انتقال ویروس عنوان کرد و گفت: »رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهش تردد در اماکن عمومی تا حد زیادی می تواند از انتقال 
ویروس جلوگیری کند.« بابایی اظهار داشت: »تجربه برخی از کشورها 
نشان داده که استفاده از اقالم بهداشتی همانند ماسک و رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی نه تنها توانسته منجر به حداقل رسیدن آمار مبتالیان 
و کنترل بیماری شود، بلکه بازگشت مردم به زندگی عادی اقتصادی را 
نیز رقم زده است.« ویروس کرونا که از اواخر سال گذشته به تدریج 
دامن گیر تمام استان های کشور شد ، در استان گردشگرپذیر مازندران 
نیز تاکنون  تعداد زیادی از افراد را مبتال و تعدادی از هموطنان را به کام 
مرگ کشاند.« کرونا در حالی پس از ۶ ماه هنوز قربانی می گیرد و افراد 
بیشتری را مبتال می کند که گویا مردم همچنان این ویروس را جدی 

نگرفته و سرعت و سهولت شیوع را باور نکرده اند.«

مازندرانی ها  ترمز کرونا را کشیدند

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه ساالنه بیش از دو 
میلیون واحد خون و فرآورده های خونی در کشور اهداء می شود، 
گفت: »کمیاب ترین گروه خونی در کشور AB منفی است، اما در 
عین حال باید توجه کرد که نیاز به همه گروه های خونی وجود دارد.«

به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
طی سال 9۸ تعداد دو میلیون و ۵۰۰ هزار و ۴7۰ نفر به مراکز انتقال 
خون سراسر کشور مراجعه کردند، گفت: »از این تعداد دو میلیون 
و 71 هزار اهداکننده موفق به اهدای خون شدند، اما حدود ۴9۰ 
هزار نفر از داوطلبین واجد شرایط اهدای خون نبودند و نتوانستند 
خون اهدا کنند.« وی افزود: »نزدیک به 92۰ بیمارستان در کل کشور 
از ادارات کل انتقال خون استان ها، خون و فرآورده های خونی را 
دریافت می کنند. در کالن شهر تهران، اداره کل انتقال خون استان تهران 

جوابگوی نیاز نزدیک به 17۰ بیمارستان و مرکز درمانی است. روزانه 
نزدیک به 3۰۰۰ واحد خون و فرآورده های آن، از اداره کل انتقال 
خون استان تهران درخواست می شود. استان تهران دارای بیشترین 
اهدا کننده خون و بزرگترین مصرف کننده خون و فرآورده های آن 
در کشور محسوب می شود. در تهران بیمارستان های امام خمینی)ره(، 
شریعتی، لواسانی، قلب رجایی، حضرت رسول اکرم)ص( و میالد از 
پرمصرفترین بیمارستان های کشور از نظر مصرف خون و فرآورده 
هستند.«حاجی بیگی ادامه داد: »مصرف خون در استان های سیستان 
وبلوچستان، فارس، گیالن، مازندران، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و 
کرمان به دلیل حضور بیماران تاالسمی بیشتر از سایر استان هاست.« 
وی با بیان اینکه نیاز سنجی برای خون و فرآورده های آن بر اساس 
درخواست بانک خون بیمارستان ها انجام می شود، اظهار کرد: »هر 

آنچه را که بیمارستان درخواست می کند، مرکز انتقال خون استان 
در اختیار قرار می دهد. البته در مورد بعضی فرآورده ها از جمله 
پالکت در برخی مواقع به دلیل افزایش مصرف بیمارستان ها به طور 
مقطعی کمبود پیش می آید.« حاجی بیگی با بیان اینکه ساالنه بیش از 
2 میلیون واحد خون جمع آوری می شود که عمده این خون ها به 
فرآورده تبدیل می شوند، گفت: »بر این اساس رقمی بالغ بر بیش از 
3.۵ میلیون واحد انواع فرآورده ها تولید می شود. این میزان تاکنون 
پاسخگوی نیاز مراکز درمانی سراسر کشور بوده است؛ اما همچنان 
که درخواست بیمارستان ها برای خون و فرآورده ها افزایش می یابد، 
به تناسب آن اقدامات سازمان انتقال خون و فعالیت های اطالع رسانی 

و فرهنگ سازی سازمان، میزان اهدای خون هم افزایش می یابد.«
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مروری بر گروه های خونی مورد نیاز و وضعیت اهدای خون در کشور


