
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:
آگاهیدربارهجزئیاتواکسنکروناازترسروانیجامعهمیکاهد

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به 
نگرانی برخی گروه های جمعیتی از تزریق واکسن کرونا 
گفت: »آگاهی  بخشی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره جزییات 

واکسیناسیون ترس روانی جامعه را کاهش می دهد.«
به گزارش سپید، محمد حاتمی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»هر نوع ترس و وحشت غیرمنطقی نشات گرفته از ابهام 
در رابطه با مساله است. عدم آگاهی و اطالعات درباره یک موضوع )به ویژه مساله مرتبط با سالمت( 
می تواند انسان را دچار ترس و نگرانی کند.« وی تصریح کرد: »در حال حاضر نیز ترس و نگرانی برخی 
از گروه های جمعیتی ناشی از برخی شبهات درباره نوع واکسن، عوارض آن و نتایج واکسیناسیون است.«

حاتمی افزود: »ستاد ملی مقابله با کرونا باید در خصوص این مباحث آگاهی بخشی و شفاف سازی 

کرده و اطالعات دقیق و جامعی در اختیار شهروندان قرار دهد.« وی یادآور شد: »به عنوان مثال اعالم 
می شود، یک میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است، به منظور کاهش و رفع تنش و نگرانی در جامعه 
باید نوع این واکسن نیز به مردم اطالع داده شود.« وی توضیح داد: »در واقع نوع واکسن های وارداتی، 
عوارض هر یک از این برندها و نتایج تزریق هر یک از انواع واکسن باید در اختیار مردم قرار بگیرد.«
حاتمی خاطرنشان کرد: »انتشار برخی کلیپ ها در فضای مجازی و بازتاب اخبار و اطالعات رسانه های 
خارجی نیز که گاهاً ترس روانی جامعه را دامن می زند، باید مورد توجه قرار گرفته و توسط جامعه پزشکی 
تشریح شود.« وی با تاکید بر اهمیت شفاف سازی گفت: »ستاد ملی مقابله با کرونا باید در خصوص 
تمامی جزییات با مردم گفت وگو کرده تا شهروندان خود در این باره قضاوت و تصمیم گیری کنند.«

طی روزهای اخیر برخی شهروندان که پس از تزریق دوز اول واکسن کرونا، تزریق دوز دوم آنها 
به تاخیر افتاده است، پرسش های متعددی را در این خصوص مطرح و نسبت به این مساله ابراز 
نگرانی کرده می کنند. این در حالی است که مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز 
یکشنبه )۳۰ خردادماه( تصریح کرد: »تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا عارضه ای ایجاد 

نمی کند، اما باید پس از دسترسی به واکسن، دوز دوم نیز حتما تزریق شود.«

خبـر

معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعالم کرد

معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اعالم اینکه علی رغم تالش گروه 
معدودی از دستیاران جهت لغو آزمون ارتقای دستیاری تخصصی، 
برگزاری این آزمون را در راستای استیفای حقوق صنفی ایشان و 
منطبق بر آئین نامه های مصوب می داند، یادآور شد با توجه به نگاه 
حمایتی برای حل مشکل دستیاران، این آزمون متناسب با شرایط 

فعلی قطعاً برگزار خواهد شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
طی نامه هایی جداگانه به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و رییس سازمان نظام پزشکی کشور اعالم کرد: برای کاهش 
استرس های دستیاران عزیزی که به خصوص در بعضی رشته ها از همه 
گیری کرونا آسیب دیده اند، رایزنی های فراوانی در ماه های گذشته با 
بوردهای تخصصی، دانشگاه های علوم پزشکی و نمایندگان دستیاران 
به شکل مشارکت جویانه انجام داده و با هدف کمک حداکثری به 
ایشان تصمیماتی گرفته شده است تا ضمن حفظ کیفیت و رعایت 

استانداردها، شرایط خاص دوران کرونا نیز مد نظر باشد.
 در این راستا تدابیر اصلی اخذ شده عبارت هستند از: 

1-سهم نمرات درون بخشی قابل مالحظه در نظر گرفته شده و 
شرایط خاصی اتخاذ شده تا امکان کسب حداقل نمره قبولی در 

امتحانات درون بخشی افزایش یابد.
2-در طراحی و تصحیح و اعالم نتایج تاکید شده است امور به 
گونه ای تدبیر شود که درصد قبولی در امتحان قطعًا از درصد قبولی 

در سال هایی که کرونا وجود نداشته کم تر نباشد.
عدم شرکت دستیاران در این امتحان عوارض سنگینی به خصوص برای 
ایشان به دنبال خواهد داشت. همه دستیاران سال گذشته به صورت 
مشروط ارتقا یافته اند و شرکت در امتحان سال جاری برای دو ارتقا 
هم زمان است و لذا اهمیت آن بسیار بیشتر از یک امتحان ارتقای عادی 
در سال های قبل است. در این بین البته دستیارانی نیز وجود دارند که به 
دلیل اشکاالت آموزشی گذشته، امسال مجبور هستند سه ارتقا هم زمان 
را طی نمایند و عدم شرکت ایشان بر اساس قوانین و آیین نامه های 

مصوب یعنی طوالنی شدن دوره دستیاری به مدت یکسال.
نکته مهم دیگر جدا شدن امتحان گواهینامه و دانشنامه در سال جاری 
است. یعنی امتحان ارتقای دستیاران سال آخر به منزله امتحان گواهینامه 

ایشان محسوب می شود. لذا این دسته از دستیاران به سرعت تا پایان تیر 
ماه می توانند وضعیت آینده خود را تعیین و با هماهنگی معاونت درمان 
و با آرامش طی دو ماه آینده جایابی و در ابتدای مهر ماه در محل های 
تعیین شده تعهدات قانونی خود را شروع نمایند. اما در صورت حذف 
این امتحان مجبور هستند تا شهریور ماه و امتحان بورد معطل بمانند 
و در یک امتحان با درجه سختی بیشتر شرکت و قطعاً بدین شکل 
نمی توانند از ابتدای مهر ماه طرح و تعهدات خود را به سادگی آغاز نمایند.
البته بر اساس آیین نامه های مصوب برگزاری این امتحان الزامی است و 
برای عدم برگزاری نیاز به مصوبات جدید قانونی دارد که فراهم آوردن 
این مصوبات زمان بر است. اگرچه این مورد دلیلی برای رد درخواست 
دستیاران محترم نیست ولی به هر شکل این معاونت موظف است تمامی 
اقدامات خود را برای پیشگیری از مشکالت قانونی مبتنی بر قوانین 
و آیین نامه های مصوب تنظیم نماید و با توجه به توضیحات فوق که 

بسیار فشرده آورده شد اخذ مجوزهای جدید آسان نیست.
لذا معاونت آموزشی وزارت بهداشت ضمن ارسال نامه ای برای روسای 
دانشگاه ها، توضیحات و مستندات الزم را به حوزه کمیسیون آموزش 
و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر مسئولین مربوطه نیز 
ارسال کرده و عوارض تعویق امتحان ارتقا برای دستیاران و نظام 
سالمت به ایشان توضیح داده شده و تصریح شده که در صورت لغو 
آزمون سال جاری، دستیاران با وضعیت تحصیلی متوسط و ضعیف 

در سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد.

جزئیات طرح حمایتی ویژه آزمون ارتقای دستیاری 

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: »کارشناس بهداشت 
محیط شهرستان تنگستان که در حال بازرسی از یکی از اصناف بود 
از سوی متخلفان سالمت عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.«
به گزارش سپید، عادل مقدس با اشاره به وضعیت قرمز کرونایی 
این شهرستان اظهار کرد: »روز سه شنبه بازرس بهداشت محیط 
شبکه بهداشت و درمان که برای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، 
در گشت مشترک با ادارات اصناف و صنعت، معدن و تجارت 
حضور داشت، پس از تذکر الزم بهداشتی و دعوت به رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، با بی مهری صاحبان یکی از واحدهای صنفی 

روبه رو می شود و مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.«
وی افزود: »این اتفاق موجب ناراحتی نیروهای بهداشتی و درمانی 
شده که در راه سالمت مردم از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند 

و اکنون از مسئولین مربوط انتظار دارند تا با شدیدترین برخورد 
از تالش همکارانشان که در سخت ترین شرایط برای صیانت از 

سالمت عمومی جانفشانی می کنند، دفاع کنند.«
رئیس شبکه بهداشت تنگستان اضافه کرد: »مردم خواسته به حقی 
از ما دارند و آن این است که با تمام توان برای سالمت آنان گام 
برداریم، اما سؤال اینجاست در حالی که بازرسان شبکه بهداشت 
و درمان امنیت جانی ندارند چگونه می توانند با قاطعیت با مخالن 

سالمت مردم برخورد کنند.«
مقدس تصریح کرد: »ما سرباز هستیم و یک سرباز تکلیف و وظیفه 
خود را به خوبی می داند. به مردم نیز اطمینان می دهیم هیچ گاه و در 
هیچ شرایطی از فداکاری برای حفظ سالمت آنان دست برنمی داریم 

و این را در عمل به آنان ثابت کرده و خواهیم کرد.«

به گزارش ایسنا، وی خاطر نشان کرد: »ما برای سالمت مردم 
پای هرگونه جانفشانی ایستاده ایم، چه به ما تهمت ناروا بزنند و 
تخریب مان کنند و چه مانند امروز بازرسان بهداشت محیط ما را برای 

برقراری شیوه نامه های بهداشتی مورد ضرب و شتم قرار دهند.«

بازهمضربوشتمکادربهداشتودرمان
این بار کارشناس بهداشت محیط شهرستان تنگستان مورد تهاجم قرار گرفت
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