
 قریشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد
رفع نواقص »تی تک« تا 2 ماه آینده

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »رفع مشکالت سامانه 
نظارتی سازمان غذا و دارو در حال انجام است و ظرف 
یکی دو ماه آینده مشکالت سامانه برطرف می شود.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه سازدر گفت وگو با 
فارس درباره مشکالت سامانه تی تک )سامانه پشتیبانی 
سازمان غذا و دارو( اعالم کرد: »این سامانه بسیار بزرگ 

است و نمی توان همه مشکالت آن را سریعا برطرف کرد.«
وی افزود: »البته در این سامانه ایراداتی هم از قبل وجود داشت. ما چند مشکل برای 

راه اندازی سامانه داشتیم که یکی از آنها بحث کرونا بود که همه وقت و انرژی ما را 
تحت تاثیر قرار داده بود.«

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: »بحث دیگر درگیر شدن برخی از نیروهای خودمان به این 
ویروس بود که نقش کلیدی داشتند و توانایی انجام فعالیت نداشتند. همه این موارد موجب 
شد تا بحث اجرای اصالحات سامانه کمی با کندی مواجه شود اما اکنون این روند در حال 

انجام است و ظرف یکی دو ماه آینده مشکالت سامانه برطرف می شود.«
داخل  تولید  شیرخشک  »قیمت  گفت:  نیز  خشک  شیر  گذاری  قیمت  درباره  شانه ساز 
بحث  بیشتر  و  نمی کند  فرقی  داروخانه  برای  قیمت  شد.  اعالم  درصدی   11 افزایش  با 
تولیدکننده ها بود که قیمت را قبول نداشتند و به افزایش هزینه های تولید اشاره می کردند. 
در نهایت هم پس از نشست های بسیار و همکاری تولیدکنندگان، قیمت گذاری صورت 

گرفت و این مشکل رفع شد.«

غذا و دارو

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی نسبت به تعویق انداختن عمل های جراحی 
ضروری ارتوپدی از جمله شکستگی ها هشدار 
داد و گفت: »برخی بیماران با گذشت هفته ها از 
شکستگی اندام به خاطر ترس از ابتال به کرونا 

به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند.« 
به گزارش سپید، محمد قریشی با بیان این که 
عمل های جراحی ارتوپدی به دوگروه اورژانسی 
و غیراورژانسی تقسیم می شود، افزود: »گروه اول 
عمل های اورژانسی مانند شکستگی ها هستند که 

امکان به تعویق انداختن آن ها وجود ندارد.«
وی با تاکید بر به تعویق نیانداختن چنین عمل های 
ضروری در دوران شیوع کرونا، یادآور شد: »برای 
مثال اگر فرد مسنی بر اثر زمین خوردگی دچار 
شکستگی لگن شد باید حتما به مراکز درمانی 
از  نباید  کرونا  شیوع  به خاطر  و  کند  مراجعه 

مراجعه به پزشک امتناع کند.«
این پزشک متخصص با بیان این که اخیرا بیمارانی 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند که هفته ها از 
شکستگی اندام آنها گذشته است اما به خاطر 
ترس از ابتال به کرونا، عمل جراحی خود را به 
تعویق انداخته اند، توضیح داد: »این درحالی است 
که اگر بیمار در زمان مناسب به ما مراجعه کند 
امکان بهبود ناحیه آسیب دیده بسیار بیشتر است.«
قریشی افزود: »مردم باید بدانند که برای مثال 
علت  به  که  دارند  خانواده  در  مسنی  فرد  اگر 
زمین خوردگی در راه رفتن دچار مشکل شده، 
احتمال دارد دچار شکستگی شده باشد و باید 

حتما به پزشک مراجعه کنند.«
عمل های  به طورکلی  »می توان  داد:  ادامه  وی 
جراحی ارتوپدی غیر شکستگی را غیر اورژانسی 

موارد  در  اوقات  گاهی  البته  کرد،  محسوب 
وجود  اورژانسی  عمل های  هم  غیرشکستگی 
دارد اما این موارد از استثناها محسوب می شوند.«
رییس بیمارستان اختر ادامه داد: »برعکس مواردی 
که درباره به تعویق انداختن عمل های اورژانسی 
گفته شد، برخی افراد فکر می کنند چون در خانه 
مانده اند، دوران شیوع کرونا فرصت مناسبی برای 
انجام جراحی های غیراورژانسی همچون درمان 
درد زانو، شانه یا دیسک کمر و گزگز دست و 
این  انجام  باید  افزود: »افراد  پا است.« قریشی 
عمل های غیرضروری را به زمانی دیگر موکول 
کنند که شرایط به حالت عادی بازگشته و لزومی 
ندارد مردم در حال حاضر پیگیر دردهای مزمن 

اسکلتی و عضالنی باشند.«
در  گفت  می توان  »حتی  کرد:  خاطرنشان  وی 

حال حاضر نه تنها انجام عمل های غیر اورژانسی 
ارتوپدی باید به تعویق انداخته شود، بلکه مراجعه 
به مراکز درمانی نیز در دوران شیوع کرونا توصیه 
نمی شود.« این متخصص ارتوپدی یادآور شد: 
»افرادی که از دردهای مزمن عضالنی و اسکلتی 
رنج می برند، باتوجه به شیوع کرونا می توانند با 
مصرف مسکن های معمول درد را کاهش دهند 
و اقدام به انجام عمل های غیر اورژانسی نکنند.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
قریشی تاکید کرد: »البته با تمهیداتی که برای 
ایجاد بخش ایزوله در بیمارستان اختر به عنوان 
مرکز ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در نظرگرفته ایم امکان انجام عمل جراحی برای 
بیماران کرونایی که دچار شکستگی شده اند نیز 

فراهم است.«

جراحی های ضروری ارتوپدی را در دوران کرونا به تعویق نیندازید

خبـر

اهدای عضو جوان بابلی به 
سه نفر حیات دوباره بخشید

اهدای اعضای بدن جوان ۲۸ ساله بابلی به 
سه بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید. 
به گزارش سپید، مرحوم محمدشکری بر 
اثر تصادف رانندگی و ضربه به ناحیه سر 
دچار مرگ مغزی شد و مدتی در بیمارستان 

شهید بهشتی بابل بستری بود. 
معاون درمان  دانشگاه علوم پزشکی بابل 
به خبرنگار ایرنا گفت: »با رضایت خانواده 
این جوان، جسدش برای تخلیه و اهدای 
اعضا به تهران انتقال یافت که در آنجا سه 
عضو بدن مرحوم شامل ۲ کلیه و کبد و 
نیز نسوج اهدا شد تا زندگی دوباره ای 

به بیماران نیازمند پیوند عضو ببخشد.« 
سید مصطفی قاسم زاده با بیان اینکه اهدای 
عضو مرحوم شکری، نخستین مورد اهدای 
عضو در سال ۹۹ در شهرستان بابل بود 
افزود که آمار اهدای عضو در زیرمجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی بابل تاکنون به ۷1 

مورد رسید.  
اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی 

بابل از سال ۸۴ شروع شد. 
دانشگاه علوم پزشکی بابل که مستقل از 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت 
هزار   ۵۰۰ از   بیش  شهرستان  می کند، 
نفری بابل را با هفت بیمارستان آیت اهلل 
روحانی و میناگر، شهید بهشتی، یحیی 
نژاد و کودکان امیرکال، بیمارستان مرزیکال 
پرتو  بیمارستان  نیز  بابلکنار و  در بخش 

درمانی بابلسر را تحت پوشش دارد.
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نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی 
به دلیل کرونا درگذشت. 

به گزارش سپید، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه 
مجلس شورای اسالمی با تایید این خبر به ایسنا گفت: »آقای 
عیسی جعفری چندی پیش به ویروس کرونا مبتال شده بود و 

برای مدتی در قرنطینه بود که متاسفانه امروز در اثر بیماری 
درگذشت.«

عیسی جعفری ۵۹ ساله بود و در مجلس یازدهم از حوزه 
انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در استان همدان به مجلس راه یافته 

بود. وی سابقه نمایندگی در دوره هشتم مجلس را نیز داشت.

درگذشت یک نماینده براثر کرونا


