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رئیس انجمن روماتولوژی ایران، از تولید یکی از داروهای موفق در 
زمینه درمان پوکی استخوان در کشور خبر داد و گفت: »این دارو یک 

هورمون پاراتیروئید است که به صورت بیولوژیک تولید می شود.«
احمدرضا جمشیدی فوق تخصص روماتولوژی درباره این بیماری 
بیماری شایعی است. حدود سال  استئوپروز  گفت: »در همه دنیا، 
2005، سازمان بهداشت جهانی این بیماری را در کنار سرطان ها، 
عفونت ها و تصادفات به عنوان چهارمین دشمن بشریت قرار داد. 
چون استنوپروز بدون سر و صدا باعث شکستگی استخوان می شود. 
و  فقرات  ستون  مثل  خطرناک  نواحی  در  شکستگی ها  این  گاهی 
گردن استخوان ران اتفاق می افتد. اگر شکستگی گردن استخوان ران 
را در بهترین مراکز دنیا جراحی کنیم، 20 درصد مرگ ومیر دارد. اگر 
جراحی نشود این شانس به 50 درصد مرگ ومیر افزایش پیدا می کند. 

هزینه های آن نیز بسیار زیاد است.«
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به وجود داروهای مختلف 
در درمان پوکی استخوان اشاره کرد و گفت: »داروهای مختلفی در 
بازار وجود دارد و خوشبختانه بسیاری از آن ها در ایران تولید می شود. 
مشکلی که در مورد داروهای خوراکی وجود دارد این است که باید 
بعد از 5 سال، 2 سال استراحت به بیمار داده شود و اگر موفق نبود 
هم باید دارو تعویض شود. داروهای خیلی جدیدتری هم در دنیا 
وجود دارد که ما هنوز نداریم و در مرحله تحقیقات است. یکی از 
داروهای موفق داروی تریپاراتاید با نام تجاری سینوپار است که در 
کشور تولید می شود. این دارو یک هورمون پاراتیروئید است که به 

صورت بیولوژیک تولید می شود.«
او در توضیح این دارو گفت: »داروی سینوپار در شکستگی ها و 
استئوپروزهای شدید به خصوص در ستون فقرات موثر عمل کرده 
است. البته برند قبلی خارجی با قیمت بسیار باالیی در بازار وجود 
داشت. مطالعات نشان داده که سینوپار به اندازه همان برند خارجی 
اثربخش است. تنها مشکل سینوپار، پیش از این روش تزریق این 

دارو بود که تنظیم دوز در آن سخت بود.«
قلم عرضه  به صورت  را  دارو  »برند خارجی  افزود:  جمشیدی 
می کرد. این قلم ها چیزی شبیه خودکار است که تعدادی سرسوزن 
ریز دارد و فقط همین سرسوزن ها تعویض می شوند. تزریق با این 
قلم ها بسیار ساده است. تا قبل از این، حجم دارویی که الزم داشتیم 
در ویال باشد، واقعا به همان میزان مورد نیاز نبود. در نتیجه کمی 
بیشتر در ویال وجود داشت تا در بازه زمانی مصرفی، دارو کم نیاید. 
این مشکل با وجود این قلم ها برطرف شده و دارو دقیقا به میزان 

مورد نیاز در این قلم ها وجود دارد.«
رئیس مرکز تحقیقات روماتولوژی و رییس انجمن روماتولوژی 
ایران در تشریح این دارو گفت:  »روی این قلم ها شماره هایی وجود 
دارد که میزان تزریق را با آن می توان مشخص کرد. طبیعی است که 
استفاده از این قلم ها باعث باال رفتن دقت تزریق می شود. با رفع این 
مشکل و تولید قلم برای تزریق سینوپار، تقریبا می توان گفت که مشکل 
بسیار بزرگی در این رابطه برداشته شده و کار بیماران راحت تر شده 
است. برند خارجی این قلم را داشت و بیمار ممکن بود به همین 
دلیل به سمت آن برود، زیرا شکل دارو نیز برای بیمار اهمیت دارد. 
با تولید این قلم برای سینوپار، هم بیمار و هم پزشک راضی است.«
او  با تاکید بر پوشش بیمه ای این دارو گفت:  «این دارو نسبت 
به نمونه خارجی فقط از نظر قیمت مناسب تر است و کیفیت آن با 
نمونه خارجی برابری می کند. تا پیش از این به خاطر هزینه سنگین 
حدود 700 هزار تا 1 میلیون تومان برای بیمار این دارو را تجویز 
نمی کردیم، اما در حال حاضر برای بیمار با پوشش بیمه حدود 60 
هزار تومان می شود. مصرف این دارو خاص است و نمی توان برای 
هر بیماری که پوکی استخوان دارد از این دارو استفاده کرد. برای 
پوکی استخوان های شدید، موفق ترین داروی موجود است. از وقتی 

این دارو تولید شده، دست ما برای درمان بازتر شده است.«

پوکی  ایرانی  داروی  اثربخشی 
استخوان

تسنیم: دبیر ایده بازار مهندسی پزشکی گفت: »بعد از دو دوره برگزاری رویداد ایده بازار مهندسی پزشکی، هنوز به اهداف مورد نظر 
به صورت کامل دست نیافتیم.«

محمد فیروز مکان در نشست ایده بازار مهندسی پزشکی با اشاره به برگزاری دو دوره ایده بازار پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
اظهار کرد: »هدف از این رویداد، ایجاد ارتباط موثر صاحبان ایده در رشته های پزشکی و مهندسی پزشکی با سرمایه گذاران و صنعتگران 

بوده اما متاسفانه پس از دو دوره برگزاری این رویداد به اهداف مورد نظر به طور کامل دست نیافتیم.«
او گفت: »برای رفع چنین مشکلی، در این دوره از رویداد موضوع تخصصی تری 
مد نظر قرار نگرفته و همه ایده ها در زمینه مهندسی پزشکی مورد قبول است. ضمن 
آنکه در این دوره از ایده بازار مهندسی پزشکی سعی شد تا از NGOهای پزشکی 
برای کم کردن فاصله نامطلوب بین مهندسان پزشکی و پزشکان، دعوت به عمل آید.«
فیروز مکان با اشاره به شاخص های داوری طرح های ارسالی یادآور شد: »دارا 
بودن توجیه اقتصادی از مهم ترین شاخص های داوری طرح ها تعیین شده است.«
دبیر ایده بازار مهندسی پزشکی به بیان جزئیات این رویداد پرداخت و اظهار 
کرد: »در این دوره از رویداد پس از انجام داوری ها پنج ایده برتر برای ارائه روی 

سن و پنج ایده در قالب پوستر برای حضور در مرحله نهایی انتخاب خواهند شد.«

باشگاه خبرنگاران جوان: داروی گیاهی »ملیتروپیک« که برای نخستین بار در دنیا توسط محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
تولید شده است. محققان جهاددانشگاهی با بهره گیری از دانش کهن و بومی ایران زمین در درمان مشکالت مغزی و نیز با بررسی مطالعات 

روز دنیا در این زمینه توانستند این داروی ارزشمند را تولید کرده و پس از آزمایش اثربخشی آن، طی روزهای آتی معرفی نمایند.
اعضای تیم تحقیق جهت تکمیل فرایند ارائه محصول به انجام مطالعه بالینی گسترده ای پرداختند، در این مطالعه که بر 42 بیمار مبتال به 
آلزایمر خفیف تا متوسط در سنین بین 80تا65 سال انجام شد به این افراد عصاره گیاه بادرنجبویه تجویز و به دسته ای دیگر دارونما داده شد.

پس از اتمام مطالعه شاخص های فراموشی، فعالیت های شناختی و عوارض جانبی مورد پایش قرار گرفتند و بعد از چهار ماه انجام 
مطالعه نتیجه به شکل قابل توجه و معناداری  تفاوت داشت.

در افرادی که از عصاره بادرنجبویه استفاده کرده اند نسبت به افرادی که دارونما 
مصرف نموده اند میزان آلزایمر خفیف تا متوسط به خوبی کنترل شده است و 
همچنین عارضه اضطراب و تحریک پذیری به شکل محسوسی نسبت به دسته 

دوم که دارونما مصرف نموده اند، کاهش داشته است.
این محصول دارای قابلیت معرفی در سطوح بین المللی و فروش و عرضه 
به بازارهای جهانی است که با عنایت خداوند متعال پس از رونمایی و معرفی، 

تمهیداتی برای معرفی این محصول در سطح بین الملل اندیشیده شده است.

سپید: معاون بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بیشترین میزان 
نمک مصرفی مردم از نان است، گفت: »نمک از عوامل پرخطر برای ابتال به 
بیماری های غیر واگیر است. بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی هر فرد 
روزانه نباید بیش از5 گرم نمک مصرف کند؛ اما ایرانیان روزانه 12 گرم نمک 

مصرف می کنند.«
علی اکبر سیاری در اولین همایش نان در فرهنگسرای بهمن افزود: »40 تا 
50 درصد انرژی مورد نیاز مردم نیز از نان تامین می شود. نان سنگک در 99 
درصد موارد، میزان نمک زیر یک درصد دارد و از نظر نمک در حد استاندارد 
است اما 76 درصد نان های بربری بیش از استاندارد نمک دارند. 74 درصد 
نان های لواش و 59 درصد نان های تافتون نیز بیش از یک درصد نمک دارند.«
او گفت: »در ایران 9 میلیون نفر فشار خون باال دارند که ریشه در نمک 
دارد. نمک همچنین عامل مهم سرطان, پوکی استخوان, چاقی و بیماری های 

دیگر است.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه نباید سبوس آرد حذف شود، گفت: 

»سبوس آرد بخشی از آهن، کلسیم، منیزیم و روی بدن را تامین می کند.«
سیاری ادامه داد: »از سال 76 غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک در کشور شروع 
شد و هر چهار نان کشور از آرد غنی شده استفاده می کنند و با این کار کمبود آهن 
در زنان باردار ایران به 14 درصد کاهش یافته است.این میزان در آمریکا 17 درصد، 

در فرانسه 15درصد و در ترکیه 30 درصد است.«
درحالی که اصناف نانوایی استفاده از جوهر قند در نان را تکذیب کرده اند معاون 
وزیر بهداشت تاکید کرد: »یکی از خطرات در پخت نان استفاده از جوهر قند است. 

جوهر قند باعث دیابت و سرطان می شود و مصرف آن در نانوایی ممنوع است.« 
قارچ و سم  به  آلوده  نباید  نیز  استفاده می شود  نان  در  که  کنجدی  او  گفته  به 

افالتوکسین باشد.

هر ایرانی روزانه 12 گرم نمک مصرف می کند 

ساخت داروی گیاهی ضد آلزایمر به دست محققان ایرانیایده بازار مهندسی پزشکی هنوز به اهداف خود دست نیافته است

فاطمه انصاری
 

سپید: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه حدود دو هزار نوع نان سنتی در ایران وجود 
دارد، گفت: »نان از قدیم غذای اصلی مردم ایران بوده 
است به همین علت در فرهنگ مردم احترام دارد.مردم 
ایران 50 درصد کالری مورد نیازشان را از نان دریافت 
می کنند و فقرا نیز 60درصد کالری مورد نیازشان را از 
نان دریافت می کنند.« سید حسن هاشمی در همایش 
نان سالم در فرهنگسرای بهمن با تاکید بر لزوم استفاده 
از سبوس در نان، گفت: »برخی مردم به اشتباه فکر 
می کنند نان سفید بهتر است درحالی که نان تیره که 
سبوس دارد ارزش غذایی خیلی بیشتری دارد و باید 
گران تر باشد.« به گفته او مهم ترین علت فشارخون و 
بیماری های قلبی ناشی از مصرف روغن های ناسالم و 
به خصوص نمک است و 50 درصد نمک مصرفی 

مردم از نان دریافت می شود. 
کاهش 25 هزار مرگ سالیانه با کاهش نمک 

نان
 با توجه به گفته وزیر بهداشت، یکی از مهم ترین 
راه های کاهش نمک، کنترل آن از زمان تولید آن است. وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین خصوص 
از صنف نانوایان درخواست کرد: »اگر نانواها بتوانند 
یک سوم نمک نان ها را کم کنند، جلوی بسیاری از 
بیماری ها گرفته می شود و حدود 25 هزار مورد از 

مرگ های ساالنه در ایران کم خواهد شد.«
هاشمی گفت: »دولت و مجلس باید مراقبت کنند 
که نان سالم به دست مردم برسد اما متاسفانه هر جا که 
دولت زیاد دخالت کرده است، کار خراب شده است.« او 
با اعالم آمادگی وزارت بهداشت برای همکاری با صنف 
نانوایان اضافه کرد: »معتقدیم اگر بخشی از یارانه سنگینی 
که برای خودکفایی گندم هزینه شد، برای ارتقای کیفیت 
آرد هزینه می شد؛ نان های با کیفیت تری به دست مردم 
می رسید. درحالی که شاهد هستیم گاهی میلیاردها تومان 
در جایی هزینه می شود اما به علت ضعف برنامه ریزی 
مخاطراتی برای سالمت مردم ایجاد شده است.« وزیر 
بهداشت تاکید کرد: »برای ارتقا و بهبود کیفیت نان به 
جای تمرکز روی وضعیت نانواها، باید به بهبود وضعیت 
سیلوها، نگهداری گندم و آرد توجه شود تا خمیری که 
به دست می آ ید، کیفیت باالتری داشته و نانوایان مجبور 

نباشند از نمک استفاده کنند.«
او با اشاره به بخشنامه های متعدد در حوزه نان گفت: 
»مشکل کیفیت نان با بخشنامه رفع نمی شود بلکه با 

تشویق صنف نانوایان می توان آن را حل کرد.«
تصمیم گیری پشت درهای بسته ممنوع

قاسم زراعت کار، رئیس صنف نانوایان کشور نیز با 
حضور در این مراسم در انتقاد به تصمیم های مربوط به 
نانوایی ها گفت: »بسیاری از تصمیماتی که دولت برای 
نانوایان می گیرد، بدون شناخت مشکالت این صنف 

است. این تصمیم های پشت میزی و در اتاق های دربسته، 
قابلیت اجرا ندارند.« به گفته او در حال حاضر وضعیت 
نان کشور به گونه ای است که نه دولت راضی است، نه 
مردم و نه نانواها؛ درحالی که هر سال 14 هزار میلیارد 
تومان یارانه برای نان در کشور هزینه می شود. زراعتکار 
معتقد است که یکی از مسائل مهم در افزایش مصرف 
نمک در نانوایی ها، بی کیفیت بودن آرد است.  رئیس 
صنف نانوایان کشور گفت: »چرا قیمت  آرد درجه یک، 
دو و سه یکی است! چرا به وضعیت نگهداری گندم 
و آرد نظارت نمی شود! چرا آرد بی کیفیت به نانواها 
می دهند تا مجبور باشند از نمک استفاده کنند. اکثر 
آردی که به دست نانوایان تهران می رسد، رطوبت باالیی 
دارد و نانواها مجبورند؛  به آن نمک بزنند تا قابل پخت 
شود. آردی که با »گلوتن« زیر 25 درصد به دست نانوا 
می رسد بدون نمک قابل پخت نیست. با قیمت دستوری 
نیز انتظار نان با کیفیت داشت.« او با بیان اینکه نانواها 
مخالف صنعتی شدن تولید نیستند، تصریح کرد: »چرا 
یک روز، یک نوع دستگاه را برای اتوماسیون تولید نان 
معرفی و نانوا با هر نوع سختی آن را تهیه می کند و 
بعد می گویند نان تولیدی این دستگاه سرطان زاست.«  
رئیس صنف نانوایان کشور یادآور شد: »کجای دنیا نان 
سنتی ارزان تر از نان صنعتی است! درباره اجبار نانواها 
در مصرف جوش شیرین توضیح داریم اما هیچ یک از 
نانواهای کشور از جوهر قند استفاده نمی کنند.« زراعتکار 

با اشاره به استاندارد نان تعریف شده گفت: »این استاندارد 
فقط روی کاغذ است و بسیاری از مباحث آن قابلیت 
اجرا ندارد.« او افزود: »متولی نان در کشور چه کسی 
است، در گذشته اداره نان داشتیم چرا اکنون اداره نان 
در کشور نداریم در حالی نان قوت غالب مردم است.«
رئیس صنف نانوایی کشور تاکید کرد: »هر وقت 
نزدیک به انتخابات می شوند، برخی از رانت آرد و 
گندم برای انتخابات استفاده می کنند، حرف ما این است 
که نان را سیاسی نکنید و از رانت نان استفاده نکنید.« 

حریم صنفی نانواها را رعایت کنید
نظر نژاد، نایب رئیس اتحادیه صنف نانوایان نیز در 
این مراسم گفت: »نانواها به وسیله بازرسان به علت 
مصرف نمک زیاد جریمه می شوند و این مسئله در حالی 
است که مصرف نمک به خاطر غنی شدن نان است.«
او با تاکید بر اینکه حریم صنفی نانواها باید رعایت 
بشود تا درآمد این صنف کاهش پیدا نکند، گفت: »خمیر 
در نانواها در جلوی چشم مردم است درحالی که حتی 

آشپزخانه در رستوران ها از دید مردم به دور است.«
نایب رئیس اتحادیه صنف نانوایان اعالم کرد: »برای 
گرفتن مجوز مجدد کسب کار زمان زیادی طول می کشد 
و به نظر من یک نانوا برای پخت نان باید روحیه داشته 
باشد.« همچنین به گفته نظر نژاد اخذ کارت بهداشت 
برای نانوایان مشکالتی را ایجاد کرده است و آنها با 

فقدان کارت بهداشت مواجه هستند. 

استاندارد های نان تنها روی کاغذ است و قابلیت اجرایی ندارد

 مشکل کیفیت نان با بخشنامه 
حل نمی شود


