ا ز میان خبر ها
گوناگون

اهدای اعضای جوان ۲۵ساله خروی
به ۹بیمار زندگی دوباره بخشید
مرشــدلو  /مســئول واحــد فراهــم آوری اعضای
پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت  :در
هــزار و دومین عمــل اهدای عضــو از اهــدا کننده
عضو ،جوان  25ساله خروی که دچار مرگ مغزی
شده بود از بیمارســتان حکیم شهرستان نیشابور
به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند
اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد و پس از انجام
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در
بیمارســتان منتصریه تحت عمــل جراحی اهدای
عضو قرار گرفت  .دکتر ابراهیم خالقی افزود  :کبد
زنده یاد حســین حیدری به دختر  ۱۵ســاله و یک
کلیه و پانکــراس وی به یــک مرد  ۳۷ســاله و کلیه
دیگر زنده یاد به یک مرد  ۴۰ســاله و قرنیه ها به دو
نفر و قسمتی از پوســت مرحوم هم به چهار نفر که
دچار سوختگی شده بودند به صورت رایگان اهدا
شــد .از زنده یاد حســین حیدری یک فرزند هفت
ماهه به یادگار مانده است .شایان ذکر است پیش
از این هم یک نوجوان  ۱۴ساله خروی دیگر به نام
زنده یــاد محمدجواد رحمانــی با اهــدای عضو به
چهار بیمار زندگی دوباره بخشیده بود.

60روستایشهرستانقوچان
دراولویتآبرسانی
مدیر امور آب و فاضــاب قوچــان از اولویت بندی
روســتاهای مواجه با تنش آبی در این شهرســتان
خبــر داد و اظهار کــرد 60:روســتا در اولویت رفع
مشکل تامین آب شرب قرار دارند .جواد سعادتی
جمعیت ساکن در این روستاها را بیش از 33هزار
نفــر اعــام کــرد و افــزود :از ایــن تعــداد 10مورد
تک روســتا تلقی شــده اســت و بقیه تحت پوشش
11مجتمع قرار دارند.سعادتی خاطر نشان کرد:
به منظور رفع مشکل تامین آب شرب این روستاها
چندین پروژه در حال اجراســت که بــرای تکمیل
آن ها 400میلیارد ریــال اعتبار مورد نیاز اســت.
وی با اشاره به 233روســتا در شهرستان قوچان،
یادآورشــد:از این تعداد  129روستا تحت پوشش
آب رسانی و 104روستا تحت پوشش نیستند.
به گفته سعادتی33،روســتای بیش از  20خانوار
جمعیت و 21روســتای زیــر  20خانــوار جمعیت
در شهرســتان نیز از خدمات آبفای قوچان محروم
هســتند کــه از ایــن تعداد10روســتا بــا تانکر آب
رسانی می شوند.
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 ۳۶۲بیمار جدید در آخرین روز آبان بستری شدند

بستری ۲۰۹۵کرونایی
دربیمارستانهایاستان

تاخت و تاز کرونا همچنان ادامه دارد
و روند شــیوع این بیماری در مشهد و
برخی شهرهای استان نگران کننده
است؛ بر اساس آخرین آمار اعالمی از
سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
 30آبــان  229بیمار مبتــا به کرونا
در بیمارســتان هــای زیرمجموعــه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری
شــدند و تعداد بســتری های موجود
در این بیمارســتان ها به  1275نفر
رســید که از این تعداد حال  266نفر
وخیم است و در آی.ســی.یو بستری
هســتند .همچنیــن بــر اســاس آمار
اعالمــی بیمارســتان هــای اســتان،
شامل بیمارســتان های زیرمجموعه
دانشــگاه های علوم پزشکی مشهد،
نیشابور،سبزوار،تربتحیدریه،تربت
جام و گناباد ،روز 30آبان ٣۶٢بیمار
جدیــد در بیمارســتان های اســتان
بستری شدند که تعداد بستری های
موجود را به  2095نفر رساند.
•تالش برای رساندن تست های
کرونا به روزانه  6تا  7هزار مورد

همچنین معاون بهداشــت دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد توضیحاتــی
درباره کیت های تســت ســریع کرونا
ارائه کرد .دکتر قلیان بــا بیان این که
کیفیت تســتهای ســریع کرونا مثل
تست  PCRاســت ،افزود :با آمدن این
تســتها احتمــاال بــه گرفتــن روزانه
 6000تا  7000تســت میرســیم.
وی در گفتوگــو با ایســنا اظهار کرد:

اخبار

دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در
پایگاهها و مراکز منتخب خود ،روزانه
 1200تســت کرونا میگیرد ،پیگیر
هســتیم تا در هفتههای آینده تســت
ســریع کرونا که همانند تست PCRیا
تســت مخاط کرونا ســت ،بــه مراکز و
پایگاههای منتخب برســد .این تست
قابلیــت اعتمــاد دارد و از نظر قابلیت
اعتمــاد همانند تســت  PCRاســت.
معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکی
مشــهد ادامه داد :شیوه این نوع تست
به این گونه اســت که فرد بعد از دادن
تستکرونابهفاصله 30دقیقهنتیجه
آن را در همان مرکز دریافت میکند.
تعدادی از این تســتها از کشــور کره
وارد شده و مقداری از آن تولید کشور
خودمان اســت .قلیان تصریــح کرد:
اگر این تستها را به ما تحویل بدهند،
سرعت کار در تست کرونا باال میرود
و احتماال به گرفتن روزانــه  6000تا
 7000تست برســیم .به ما قول داده

بودندکههفتهگذشتهتستهایسریع
کرونا برســد اما نرســید و دوباره قول
دادهاندکهاینهفتهتستهارابهدست
ما برســانند .وی افزود :امکان این که
از همه افراد مشــکوک به کرونا تست
بگیریــم ،نداریم ،تنهــا روزانــه حدود
 1200تستمیتوانیمبگیریم.
همچنین دکتر درخشان مدیر توسعه
شــبکه و ارتقای ســامت دانشــگاه
علوم پزشکی مشهد نیز به ایرنا گفت:
از ابتدای شیوع کرونا ،افزون بر ۹۰
هــزار آزمایــش کرونا بــرای بیماران
ســرپایی مراجعــه کننــده بــه مراکز
خدمات جامع ســامت  ۱۶ســاعته
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد انجام
شده اســت .در موج ســوم با افزایش
روند شــیوع بیماری کرونا در مشهد
و دیگر شهرستان های استان ،نتایج
آزمایــش هــای بیــش از  ۶۰درصــد
افــراد دارای عالیم مشــکوک مثبت
می شود.
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مدیرجهادکشاورزیتربتجام:

30درصدنیازواقعی
تربتجامنهادهدامی
توزیعمیشود
حقدادی – مدیر جهاد کشــاورزی تربتجام از بخشداران
و دهیاران خواســت که دامــداران و بهــره بــرداران را برای
بیمه دام به تشــکل های دامــی و کارگــزاران صندوق بیمه
شهرستانراهنمایی کنند.ویتصریحکرد:بهطورمتوسط
ماهیانــه ۱۷۰۰تن نهــاده دامی در شهرســتان تربت جام
توزیع می شــود که ایــن میــزان ۳۰درصد نیــاز واقعی دام
است.علیرضاعرفانیافزود:براساسماده ۱۰و ۱۸قانون
نظام جامع دامپروری کشور و ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی
پالککوبی،هویتبخشیوبیمهکلیهدامهاالزامیاستو
توزیع نهادههای دامی یارانه دار صرفا به دام های سنگین
و ســبک پالک گذاری و هویت گذاری شــده تخصیص می
یابد .وی تصریح کرد :به طور متوســط ماهیانه  ۱۷۰۰تن
نهاده دامی در شهرستان تربت جام توزیع می شود که این
میزان  ۳۰درصد نیاز واقعی دام اســت.عرفانی ادامه داد:
بیشتردامهایسنگینشهرستانبیمهوهویتگذاریشده
اندوازنهادههاییارانهایبرخوردارهستند.ویبیانکرد:
دامداران دام ســبک برای دریافت نهادههای دامی یارانه
دار ابتدا به کارگــزاری بیمه صندوق مراجعــه و پس از بیمه
و پالک کوبی دام های خود برای تخصیص نهــاده به اداره
امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی مراجعه کنند.عرفانی
خاطرنشانکرد ۸۰:درصددامسبکشهرستانفاقدطرح
بیمهوهویتگذاریاستوعم ً
الامکانتامیننهادهیارانهای
برایآنها میسر نیست.

معاوناجتماعیسپاهبردسکن:

توزیع 25هزار عدد ماسک
در بردسکن برای کسانی
که ماسک ندارند
علی نــوری /معاونت اجتماعی ســپاه بردســکن
گفت :به همت بســیج ســازندگی ناحیه بردسکن
 25هــزار عــدد ماســک در طــول هفتــه بســیج به
کسانی که ماســک نمی زنند در سطح شهرستان
اهدا می شود.
ســرهنگ علی پورمحمد در گفت و گــو با خبرنگار
ما تصریح کــرد :این تعداد ماســک در طــول هفته
بسیج توســط  80تیم امر به معروف و نهی از منکر
تذکــر لســانی بــا محوریــت زدن ماســک و رعایت
دســتورالعمل هــای بهداشــتی در شهرســتان
بردسکن توزیع می شود.
وی با اشــاره به برگزاری رزمایش های هفت گانه
سپاه در هفته بسیج گفت :یکی از این رزمایش ها،
رزمایش امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی با
محوریت زدن ماســک و رعایت دستورالعمل های
بهداشتی است که در سطح شهرستان با مشارکت
بسیج ســازندگی در طول هفته بسیج بیش از 25
هزار عدد ماســک به کســانی که ماســک نداشــته
باشند توزیع می شــود.پور محمد افزود :این طرح
در تمامی پایگاه های مقاومت بسیج محالت و حتی
بسیج اصناف به صورت محله محور از  30آبان اجرا
می شود و تا آخرین روز از هفته بسیج ادامه دارد.

مدیرکلدامپزشکیاستانمطرحکرد:

تکذیب استفاده از گوشت سگ
برای تولید فراورده های گوشتی

مدیر کل دام پزشــکی اســتان گفت :خبر و عکس
های منتشر شده در فضای مجازی با موضوع تولید
فراورده های گوشــتی از گوشــت ســگ در مشهد
تکذیب می شــود .به گــزارش روابــط عمومی دام
پزشکی استان ،دکتر شریعتی افزود :چندی است
که در فضای مجازی ،تصاویری از سالخی تعدادی
ســگ با زیرنویســی با مضمون «بازداشــت رئیس
کارخانه تولید سوسیس بهتک در مشهد که روزانه
 700کیلو گوشت ســگ را تبدیل به سوسیس می
کرده» منتشر شده که با توجه به بررسی های انجام
شــده ،چنین واحــد تولیدی ،در مشــهد و اســتان
فعالیت نداشته و نیز تصاویر و مطلب منتشر شده،
ســال های پیش نیز بــا همین مضمــون در فضای
مجازی منتشر شده است.

