
 ویدا ربانی 

سپید: چندی پیش محمد دوالبی، عضو انجمن شوینده ها 
میزان فلوراید خمیردندان های خارجی را باال دانسته و گفته 
بود فلوراید به دلیل مضراتی که دارد باید از خمیردندان ها 
حذف شود. کاری که برای مثال در خمیردندان های 
ذغالی انجام شده است. این سخنان در حالی است که 
دندان پزشکان معتقدند موفقیت دندانپزشکی برای کاهش 
پوسیدگی مدیون استفاده از فلوراید است و حذف آن 

را کاری بسیار اشتباه می دانند.
در  شوینده  صنایع  انجمن  عضو  دوالبی،  محمد 
گفت وگویی که با خبرگزاری فارس داشت به سهم 75 
درصدی خمیر دندان های وارداتی در بازار خمیر دندان 
ایران اشاره کرده و گفت: »ساالنه1/2 میلیارد دالر بابت 

واردات خمیر دندان به کشور هزینه می شود.«
این عضو انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه  معموالً 
شرکت های خارجی در ایران سهم باالیی از بازار این 
حیطه را  در اختیار دارند، مدعی شده بود در بازار خمیر 
دندان نیز شاهد واردات و عرضه محصوالتی هستیم که 
از نظر میزان استفاده از سدیم فلوراید در حد باالیی قرار 
دارند و این در حالی است که محققان دندانپزشکی دنیا 
در جدیدترین تحقیقات اعالم کردند که این ماده باید 

از خمیر دندان ها حذف شود.
وی میزان مصرف خمیر دندان را در کشور 300 میلیون 
تیوب اعالم کرد و گفت: »در چنین شرایطی شرکت های 
خارجی حاضر در صنایع ایران، با سوداگری نسبت به 
تولید این محصوالت با سدیم فلوراید اقدام و برخی 
در اینکه استانداردها که مصرف 1500 میکروگرم سدیم 
فلوراید را در خمیر دندان مجاز اعالم می کند، به عنوان 
مرجع خود مطرح می کنند، این در حالی است که در 

برخی کشورها مانند مالزی استفاده از سدیم فلوراید در 
خمیر دندان قابل قبول نیست.«

وی همچنین به تولید خمیر دندان های ذغالی در 
کشور اشاره کرده و گفته بود با توجه به اینکه ذغال دارای 
میزان تخلخل باالیی است و فرم مشترکی با الماس دارد، 
هیچ آسیبی به دندان نمی رساند و نسبت به سایر خمیر 

دندان های سفید کننده نیز برتری دارد.
به گفته وی، خمیر دندان های ذغالی توانسته 10 
درصد از سهم خمیر دندان های خارجی را در بازار 

داخلی کسب کند.
وی همچنین با بیان اینکه حدود 80 تا 90 درصد 
مواد اولیه الزم برای تولید خمیر دندان های ذغالی از 
داخل تامین می  شود، گفت:» به زودی خمیر دندان های 
نانو که مانند خمیر دندان ها ذغالی فاقد سدیم فلوراید 

هستند در کشور به تولید خواهد رسید.«

 حذف فلوراید از خمیردندان بسیار اشتباه است
و  دهان  سالمت  بخش  استادیار  قربانی،  زهرا 
دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با 
»سپید« وجود فلوراید در خمیردندان  را ضروری دانسته و 
می گوید:»طبق شواهدی که ما دائما با آن در تماس هستیم 
میزان فلورایدی که در خمیردندان بوده کاماًل ایمن است 
و حتی برخی از کارخانه ها خمیردندان با فلوراید بیشتر از 
1000  پی پی ام تولید می کنند تا اثر پیشگیرانه بیشتری داشته 
باشد. خمیردندان حاوی فلوراید روشی بسیار ایمن است 
که در همه دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و در 50 سال 
گذشته علت اصلی کاهش پوسیدگی استفاده از خمیردندان 
حاوی فلوراید بوده است. حذف فلوراید از خمیردندان 
کار بسیار اشتباهی است و ادعایی که مطرح شده به نظر 

من تنها تبلیغاتی است برای کار خودشان.«

تأثیرات درازمدت خمیردندان ذغالی مشخص 
نیست

زهرا قربانی با بیان اینکه در مورد خمیردندان های 
ذغالی باید منتظر باشیم این خمیردندان ها وارد بازار شوند 
و مدتی بگذرد، می گوید:»ممکن است مطالعاتی که روی 
این خمیردندان انجام شده است، نتایج خوبی داشته باشد 
اما باید متوجه بود که ذغال می تواند اثرات مخرب بر لثه 
داشته باشد و باید در مورد این خمیردندان ها پژوهش های 
بیشتری انجام شود. این خمیردندان ها باید 5 تا 10 سال 
مورداستفاده قرار بگیرد تا اثرات آن مشخص شود و 
قابل  مقایسه باشد. این در حالی است که فلوراید جواب 
خود را پس داده است کاماًل قابل اطمینان و مورد تائید 
است. در علم دندانپزشکی هیچ گاه ذغال به عنوان یک ماده 
پیشگیری کننده کاماًل تائید شده باشد مطرح نبوده است 
و الزم است تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. در حال 
حاضر نوعی از جلبک ها و انواع گیاهان خاص هستند که 
در ترکیبات خمیردندان ها استفاده می شوند و تأثیراتی هم 
دارند اما در مورد ذغال باید بررسی های بیشتر و مطالعات 

طوالنی تری انجام شود.« 
                               

خمیردندان بدون فلوراید نقشی در پیشگیری از 
پوسیدگی ندارد

و  دهان  سالمت  گروه  دانشیار  پاکدامن،  افسانه 
دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
گفت وگو با »سپید« با تأکید بر اینکه در حوزه دندانپزشکی 
دو بیماری عمده وجود دارد، می گوید: »این دو بیماری 
یکی پوسیدگی و دیگری هم بیماری های لثه است. برای 
پیشگیری از بیماری لثه و حذف پالک از طریق مکانیکال، 
استفاده از مسواک و نخ دندان بخش عمده کار را انجام 
می دهد. برای پیشگیری از پوسیدگی الزم است که حتمًا 

از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده شود، یعنی مسواک 
زدن حتماً با خمیردندان حاوی فلوراید باشد.«

پاکدامن بابیان اینکه برخی از خمیردندان ها برای 
افراد سیگاری تهیه و تولید می شود، می گوید: »به این 
خمیردندان ها برخی مواد ساینده افزوده می شود که برای 
افراد عادی ممکن است ضرورتی نداشته باشد. در این 
نوع خمیردندان ها مقدار یا نوع این مواد را تغییر می دهند. 
درنتیجه این صحیح است که برخی از خمیردندان ها 
برای افراد سیگاری مناسب تر است. اما به هرحال انواع 
مثال  برای  دارد.  بازار وجود  در  اقسام خمیردندان  و 
در بازار خمیردندان های گیاهی وجود دارد که اگر این 
از  پیشگیری  برای  باشند  فلوراید  فاقد  خمیردندان ها 
پوسیدگی هیچ کارایی ندارند. بنابراین این مسئله که 
برای تولید خمیردندان از چه موادی استفاده می شود، 
حائز اهمیت است. خمیردندان افراد سیگاری یا کودکان 
تفاوت هایی دارد. برخی از خمیردندان ها سفیدکننده دارند 
که نمای ظاهری دندان را کمی بهتر می کنند اما استفاده 
از این نوع خمیردندان ها هم باید با نظر پزشک انجام 
شود چون برخی اوقات ممکن است استفاده از این مواد 

ساینده توصیه نشود.«
وی ادامه داد: »برای افراد بالغ که استفاده از خمیردندان 
حاوی 1000 تا 1500 پی پی ام فلوراید دو بار در روز 
توصیه می شود، ممکن است بین خمیردندان های ایرانی و 
خارجی هم تفاوت هایی وجود داشته باشد. ما نیز در حال 
انجام پژوهشی هستیم تا میزان فلوراید خمیردندان های 
خارجی را نسبت به خمیردندان های ایرانی اندازه گیری 
کنیم. برخی از خمیردندان های داخلی از کیفیت خوبی 
برخوردار هستند و میزان فلوراید آنها را هم که بررسی 
کرده ایم به نسبت خوب بوده است اما اینکه چه برندی 

چه میزان فلوراید دارد هنوز مشخص نشده است.«
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از  هالل احمر  جمعیت  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس  مهر: 
بارگیری 60  تن محموله شامل 250 قلم دارو و 80 قلم تجهیزات 

درمانی برای ارسال به عراق در اربعین حسینی خبر داد.
سید علی مرعشی با اشاره به بارگیری محموله دارویی برای اعزام 
به کشور عراق، گفت: »محموله تجهیزات دارویی و درمانی برای 
مراسم اربعین در 6 تریلر بارگیری شده و از طریق مرز زمینی به 
عراق ارسال می شود.« رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
و  دارو  قلم   250 شامل  محموله  تن   60 بارگیری  از  احمر  هالل 
80 قلم تجهیزات درمانی خبر داد و افزود: این داروها به تفکیک 
برای پشتیبانی چادرهای درمانی مسیر نجف تا کربال، درمانگاه های 
نجف، کربال، سامراء، کاظمین، حّله و کوت و همچنین چادرهای 
درمانی مستقر در کربال و نجف به عراق ارسال می شود. به گفته 
او امسال همه چادرهای درمانی هالل احمر در عراق به تجهیزات 
خاص پزشکی از جمله دستگاه الکتروشوک، نوار قلب، اکسیژن ساز 
و ... مجهز شده اند. همچنین پیش بینی می شود میزان زائران ایرانی 

در اربعین امسال 2 تا 2/5 برابر بیشتر شود.
 مرعشی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه سال های قبل، امسال 
میزان داروهای تخصصی بیشتر شده است، افزود: »توصیه می شود 
زائرانی که بیماری خاص از جمله فشارخون، دیابت و بیماری قلب 
دارند، داروهای خود را به مقدار الزم همراه داشته باشند؛ چرا که 

امکان ارسال همه اقالم دارویی به عراق فراهم نیست.« 

سازنده  و شرکت  نوع  نگران  مردم 
واکسن آنفلوآنزا نباشند

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  کارشناس 
بهداشت، گفت: »هر واکسن آنفلوآنزایی که تاییدیه سازمان غذا و 
دارو را داشته باشد، پروسه نظارت را طی کرده است؛ بنابراین مردم 

نگرانی راجع به نوع واکسن و شرکت سازنده آن نداشته باشند.«
محمدنصر دادرس، در حاشیه کارگاه منطقه ای بیماری های حاد 
تنفسی دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: »بیماری آنفلوآنزا و سایر بیماری های تنفسی، در واقع بیماری های 
سرما دوست هستند و انتظار داریم شیوع و بروز بیماری های حاد 
تنفسی از جمله بیماری آنفلوآنزا در کشور با افزایش سرما، افزایش 
صعودی پیدا کند، اما با اقداماتی که انجام می دهیم از شیوع باالی 
بیماری جلوگیری می کنیم.« او افزود: »بیماری آنفلوآنزا انسانی در 
مناطق شمالی و غربی کشور که در حال حاضر سرما شایع شده، 
خودش را نشان می دهد که الزم است مردم با رعایت بهداشت فردی 
و اجتماعی از گسترش انتقال آن جلوگیری کنند.« کارشناس اداره 
مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »در بیماری آنفلوآنزا و بیماری های واگیردار تنفسی اصل بر 
رعایت بهداشت فردی است، اما در مباحث پیشگیری یکی از روش ها 
بیماری  »اگر عالئم  کرد:  دادرس خاطرنشان  است.«  واکسیناسیون 
آنفلوآنزا در فرد ظاهر شد، باید با رعایت اصول بهداشتی از جمله 
هنگام عطسه کردن، جلوی دهان و بینی خود را بگیرد، از دست 
دادن با دیگران خودداری کند و رعایت فاصله مطلوب با دیگران، 
شست وشوی مرتب دست ها، تهویه هوای مناسب محل کار و زندگی، 

از احتمال انتقال بیماری به خود و به دیگران جلوگیری کند.«
 دادرس خاطرنشان کرد: »ما توصیه می کنیم گروه های در اولویت 
و در معرض خطر مانند زنان باردار، سالمندان و افراد دارای نقص 
ایمنی برای اینکه خدای ناکرده دچار عوارض بیماری آنفلوآنزا نشوند 

واکسن را دریافت کنند.«

بارگیری محموله 60 تنی دارو و 
تجهیزات پزشکی برای زائران

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس انجمن تجهیزات پزشکی در نشست خبری دومین رویداد ملی اینوتک سالمت با بیان اینکه مسیری جدیدی 
برای معرفی روش های کسب مجوز به فن آوران دارد، بیان کرد: »حرکت های تصمیم سازانه در حوزه سالمت باید با توجه به نگاه بین المللی انجام 

شود. جهت گیری دانشگاه ها روی ایده های نوآورانه با نگرش اولویت دار ایجاد مقاالت علمی و ISI می تواند کمک کننده باشد.«
زهرا محمدی تصریح کرد: »اگر در سطح آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی به سمت تولید مقاالت پیش برویم موجب فخر علمی می شود. 
البته صرفا ایجاد مقاالت نباید هدف باشد چراکه تولید ثروت از علم ورود به عرصه هایی که موجب توانمندسازی اقتصادی ما می شود از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. ورود از فضای ملی به بین المللی موجب رفع نیازهای  آحاد جامعه می شود. البته نگاه بین المللی قدرت البی گری را 

افزایش می دهد.« او با اشاره به نقش تحصیالت تکمیلی در تولید محصول بیان کرد:  «اگر 
محصول خارج از حوزه سالمت باشد زودتر وارد بازار می شود اما محصوالت در حوزه 
سالمت فرآیندهای پیچیده و طوالنی تری را پیش رو دارند، اینوتک در پنل تجهیزات این 
مقوله را زیر چاقوی جراحی اطالعات می آورد. دانشجویان، فارغ التحصیالن و عالقه مندان 

به تولید نوآورانه جذب و کسب مجوز را فرا می گیرند.«
رییس انجمن تجهیزات پزشکی گفت: »تولیدکننده باید بداند محصول ساخته شده 
نیاز به چه استانداردهایی از وزارت بهداشت دارد از طرفی اینوتک بحث های تخصصی 
را رتبه بندی کرده و تجارب تولیدکنندگان موفقی که به صادرکننده تبدیل شدند را در 

اختیار فن آوران نوپا می گذارد.«

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: »نان لواش سم نیست، بلکه به دلیل پایین بودن میزان 
سبوس ارزش تغذیه ای کمتری دارد.«

زهرا عبدالهی ضمن تکذیب برخی برداشت های نادرست از گفت وگوی خود با یک برنامه تلویزیونی مبنی بر اینکه نان لواش سم است، 
اظهار کرد: »در این برنامه عنوان شد که در بین چهار نان سنتی مصرفی مردم، باالترین میزان سبوس در نان های سنگک و بربری و کمترین 

آن به ترتیب در تافتون و لواش است.«
او ادامه داد: »نان لواش به دلیل پایین بودن میزان سبوس، ارزش تغذیه ای کمتری دارد؛ چرا که یکی از دالیل شیوع بیماری های غیر 

واگیر مانند دیابت، بیمار ی های قلبی و عروقی، چاقی و سرطان ها به ویژه سرطان های دستگاه 
گوارش کاهش دریافت سبوس است.«

عبدالهی با بیان این که دو سال پیش دامنه سبوس گیری از آرد نانوایی ها افزایش یافت، 
افزایش  تا 21 درصد  مردم  به سالمت  توجه  بدون  میزان سبوس گیری   »این  کرد:  تصریح 
یافته است. در همین راستا وزارت بهداشت برای حفاظت از سالمت مردم به صورت رسمی 
درخواست بازنگری این میزان سبوس گیری را به سازمان استاندارد اعالم کرده است و در 

حال حاضر نیز پیگیر عملی شدن آن هستیم.«
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: »توصیه ما به مردم برای ارتقای 

سالمتی شان، استفاده از نان هایی باسبوس باالتر مانند سنگک و بربری است.«

ایسنا: رئیس سازمان غذا و دارو بزرگ ترین مشکل اقتصادی داروخانه ها را ناشی از عدم پرداخت مطالباتشان 
از سوی سازمان های بیمه گر عنوان کرد و هشدار داد که ادامه این روند، خطری برای زنجیره تأمین دارو است.

رسول دیناروند درباره مشکالت اقتصادی داروخانه ها که اخیرا منجر به انتقاد انجمن داروسازان از عدم 
گردش چرخه اقتصادی داروخانه ها شد، گفت: »مشکل عمده داروخانه ها مربوط به بدهی سازمان های بیمه گر 

است که تأخیرهای زیادی دارند.«
او با بیان اینکه البته وضعیت پرداخت های سازمان بیمه تأمین اجتماعی مقداری 
بهتر است، افزود: »این در حالی است که متأسفانه تأخیر سازمان بیمه سالمت 
ایرانیان در پرداخت مطالبات داروخانه ها زیاد است.  به هرحال این گرفتاری است 
که ایجاد شده و حتی این تأخیرها در پرداخت مطالبات برای بیمارستان ها نیز 

مسئله  آفرین شده و فقط برای داروخانه ها مطرح نیست.«
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از طرفی گرفتاری داروخانه ها این است که 
حتی نمی توانند پول شرکت های دارویی را هم پرداخت کنند، تأکید کرد: »بنابراین 
با ادامه این شرایط واقعاً چرخه تأمین دارو در کشور به تدریج دچار خطر می شود.«

دیناروند در زمینه میزان تأخیر در پرداخت مطالبات هم گفت: »در حال حاضر داروخانه ها نزدیک به هشت 
یا 9 ماه طلب دارند و این بسیار زیاد است. در بیمارستان ها نیز میزان مطالبات پرداخت نشده حدودا به  یک 
سال می رسد. این بدهی ها به شرکت های توزیع دارو هم منتقل شده است. یعنی شرکت های توزیع دارو هم 
اکنون نزدیک یک ماه مطالبه دارند و این گرفتاری است که وجود دارد و تاثیرش را هم در زنجیره تامین دارو 

خواهد گذاشت.«
او درباره اقدام عملی برای برون رفت از این مشکل، اظهار کرد: »در این زمینه 
مصوبه ای از سوی مجلس در زمینه  8 هزار میلیارد اوراق مشارکت تصویب شده و 
بر همین اساس قول دادند که به زودی این مصوبه  اجرایی  شود. بنابراین به محض 
اینکه اجرای این مصوبه آغاز و این اوراق مشارکت برای بیمه ها به پول تبدیل شود، 
سازمان های بیمه گر بدهی شان را به داروخانه ها می پردازند.« رییس سازمان غذا و 
دارو تأکید کرد: »در حال حاضر در زنجیره تأمین دارو هنوز مشکل حادی نداریم، 
اما نگرانیم که با ادامه این شرایط مشکالتی در زنجیره تأمین دارو ایجاد شود البته 

مردم در این زمینه نگران نباشند.«

زنگ خطری برای زنجیره تأمین دارو

»نان لواش« متهم ردیف اول چاقیاینوتک راه کسب مجوز را زیر چاقوی اطالعات می برد

ادعای مضر بودن فلوراید باالی خمیردندان ها  تبلیغاتی و نادرست است

بدون فلوراید 
فایده ای 

ندارد!


