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 فانا: با باز پس گیری مصوبه هیئت دولت در خصوص تکلیف 
سازمان غذا و دارو، مصادیق داروهای یارانه ای همچنان بالتکلیف ماند.
هیئت دولت حدود 45روز قبل فهرست کاالهای یارانه ای را اعالم 
کرد. این فهرست شامل چهار دسته کاالهای اساسی، حامل های انرژی، 
دارو و نهاده های کشاورزی بود. در این بین در گروه کاالیی دارو به 
عناوین کلی چون داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن و 
صعب العالج اشاره شده و نام دقیق داروهای یارانه ای ذکر نشده بود. 
بر همین اساس هیئت دولت وزارت بهداشت)سازمان غذا و دارو( را 
مکلف می کند تا ظرف مدت یک ماه مصادیق این گروه کاالیی را اعالم 
کند. حاال هیئت دولت بعد از عدم اعالم مصادیق داروهای یارانه ای از 
سوی وزارت بهداشت، اقدام به بازپس گیری مصوبه خود کرده و در 
مصوبه جدید، بند 3تصویب نامه فهرست کاالهای یارانه ای را حذف 
کرده است. صادرات کاالهای یارانه ای بدون پرداخت عوارض مربوطه، 

مشمول مصداق قاچاق کاال می شود.

کشیک داروخانه ها در ایام تعطیل
غذا  سازمان  استان های  امور  و  پایش  راهبری  مدیرکل  ایفدانا: 
کردن  برطرف  و  اختالل  بروز  از  جلوگیری  »برای  گفت:  دارو  و 
نیاز دارو و ملزومات مصرفی پزشکی مردم در تعطیالت نوروزی 
مقرر شده تا برای برقراری کشیک داروخانه های روزانه برای ایام 
تعطیل، هماهنگی های الزم انجام شود.« عباس مهدی زاده، مدیرکل 
راهبری پایش و امور استان های سازمان غذا و دارو درباره برنامه های 
نوروزی این سازمان گفت: »با توجه به افزایش تقاضا برای خرید و 
مصرف فرآورده های سالمت محور در آستانه سال جدید و افزایش 
سفرهای نوروزی از اواخر اسفندماه سال جاری تا بیستم فروردین 
ماه 96، برنامه هایی در راستای تحقق اهداف حوزه سالمت بر اساس 
سیاست های کالن این سازمان و وزارت بهداشت به منظور حفظ 
و ارتقای ایمنی و سالمت غذا و دارو در سطح کشور برنامه ریزی 
شده است.« او بیان کرد: »با برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل 
برای  شد  مقرر  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  با  آمده 
افزایش نظارت و ارزیابی بر نحوه تولید نگهداری، توزیع و عرضه 
فرآورده های سالمت محور، برنامه های الزم تنظیم شود.« مهدی زاده 
ادامه داد: »برای تحقق هماهنگی های الزم با ارگان های ذی ربط و 
نهادهای استانی مرتبط با موضوع معاونت های غذا و دارو سراسر 
کشور با هدف خدمت رسانی بیشتر در ایام نوروز انجام گرفته است.« 
مدیرکل راهبری پایش و امور استان های سازمان غذا و دارو گفت: 
»آمادگی الزم برای امور پیش بینی نشده ایام نوروز در حوزه غذا و 
دارو بر اساس محورهای ذیل برنامه کشیک این ایام تنظیم خواهد 
شد.« او از استقرار کارشناسان به منظور ارائه خدمات اطالع رسانی، 
دریافت، ثبت و پیگیری شکایات و پیشنهاد ها در نقاط به تشخیص 
دانشگاه های منطقه های مختلف کشور خبر داد و گفت: »مقرر شده 
تا به منظور مقابله و پیگیری از توزیع و عرضه کاالهای قاچاق و 
تقلبی، فاسد و مضر بر سالمت مردم از جمله فرآورده های دارویی و 
مکمل ها، اقالم آرایشی و بهداشتی و ملزومات مصرفی پزشکی نسبت 
به بازدید میدانی از مراکز مجاز عرضه در داروخانه ها، بیمارستان ها و 
مراکز عمده توزیع کاالهای سالمت در زمان مشخص، اقدام شود.«
دارو  و  غذا  سازمان  استان های  امور  و  پایش  راهبری  مدیرکل 
ایام نوروز، هماهنگی و همکاری الزم با  گفت: »مقرر شده تا در 
معاونت های درمان، بهداشت، نهادهای استانی و ارگان های ذی ربط 
در راستای شناسایی واحد ها و فعالیت های غیرمجاز، تولید و عرضه 
کاالهای سالمت و فرآورده های غیرمجاز و قاچاق اقدام شود.« او 
بیان کرد: »در صورت کشف تخلف در حوزه کاالهای سالمت با 

متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.«

ادامه بالتکلیفی داروهای یارانه ای

باشگاه خبرنگاران جوان: عضو انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران با هشدار نسبت به خطرات مصرف دوزهای باالی برخی ویتامین ها، 
گفت: »از مصرف خودسرانه ویتامین ها بدون مشورت با دکتر داروساز یا پزشک خودداری شود.«

رضا مساعد با اشاره به اینکه مصرف دوزهای باالی برخی ویتامین ها می تواند برای بیماران مضر هم باشد، گفت: »دوزهای باالی ویتامین های 
محلول درچربی )ویتامین های A , D , E و K( خطرناک بوده و ریسک مسمومیت را درپی دارد.«

او بیان کرد: »به طور کلی نیازی به مصرف مکمل های ویتامینی در افرادی که رژیم غذایی مناسبی داشته و فرآورده های لبنی و دریایی 
هم مصرف می کنند، نیست.« عضو انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران با اشاره به اینکه مولتی ویتامین های موجود در بازار حاوی 

»فرضیه های زیادی  افراد هستند، تصریح کرد:  نیاز روزانه ویتامین  برابر   1/5 تا    0/5
مبنی بر اثربخشی برخی ویتامین ها در پیشگیری از بیماری های خاص موجود است که 
به دنبال آن مطالعات زیادی هم روی بیماران مختلف صورت گرفته، اما هیچ کدام از 
این مطالعات نتوانسته اند به صورت چشمگیری تفاوت در پیشگیری از وقوع بیماری 
با مصرف مکمل های ویتامینی را اثبات کنند.« او با تاکید بر اینکه افراد باید از مصرف 
خودسرانه ویتامین ها بدون مشورت با دکتر داروساز یا پزشک خودداری کنند، گفت: 
بیماری  با  از مصرف ویتامین هایی که  باید  دارند  بیماری های زمینه ای  »اشخاصی که 

آنها تداخل دارد، خودداری کنند.«

ایفدانا: معاون اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با انتقاد از بیان مطالب یک سویه ای که از سوی برخی رسانه های تاثیر گذار کشور 
به ویژه صداوسیما بیان می شود به تشریح میزان و چندوچون ایمپلنت های دندانپزشکی مختلف کشور پرداخت. علیرضا سلیمانی، معاون اداره تجهیزات و 
ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو درباره میزان واردات ایمپلنت های دندانپزشکی مختلف به کشور گفت: »آمار کمپانی های مختلف نشان می دهد که 
بالغ بر 70 درصد از ایمپلنت های دندانپزشکی وارداتی مجاز از نوع کره ای بوده و ایمپلنت های سوئیسی، ایتالیایی و فرانسوی در رتبه های بعدی مصرف 
قرار دارند.« او اضافه کرد: »همچنین برندهای آمریکایی تقریبا 2 تا 5 درصد مصرف بازار ایمپلنت های دندانپزشکی مصرفی را به خود اختصاص می دهند.«
 سلیمانی عنوان کرد: »با یک محاسبه ساده و قیمت گذاری اقالم پر مصرف در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی نشان می دهد که قیمت محصوالت 

کره ای نسبت به برندهای دیگر ارزان تر و در رنج قیمتی 220 هزار تا حداکثر 708 هزار تومان 
با میانگین قیمت 460 هزار  تومان قرار دارد.«

این مقام مسئول در اداره کل تجهیزات پزشکی با تاکید برای ایمپلنت های دندانپزشکی چینی 
هیچ گونه مجوزی صادر نشده است، خاطر نشان کرد:  »محصوالت آمریکایی که از برندهای گران 
قیمت هستند با رنج قیمتی 580 هزار تومان تا حداکثر یک میلیون و 560 هزار تومان با میانگین 
قیمت حدود یک میلیون تومان است که کمتر از 18 درصد بازار مصرف را به خود اختصاص 
داده اند.« او در پایان گفت: »در نتیجه در محاسبه هزینه برای بیماران باید قیمت ایمپلنت های 

دندانپزشکی به کارگیری شده لحاظ شود که بیش از 80 درصد موارد قیمت باالیی ندارد.«

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: »آزاد گذاشتن تاسیس داروخانه با هدف افزایش رقابت بین داروخانه ها، 
حاصلی جز رشد تقاضای القایی برای مصرف بیشتر دارو در کشور نخواهد داشت.«

سید علی فاطمی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه مصرف منطقی دارو سعی در کاهش 
مصرف بی رویه دارو در کشور دارد، گفت: »آزاد کردن رقابت بین داروخانه ها، احتماال منجر به ایجاد تقاضاهای کاذب 
برای تجویز دارو توسط پزشک و تشویق بیمار برای مصرف بیشتر دارو خواهد شد در حالی که وزارت بهداشت بر 

اساس سیاست های کلی سالمت ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری، با اجرای برنامه های 
تجویز و مصرف منطقی دارو سعی در کاهش مصرف بی رویه دارو در کشور دارد.«

او با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل موضوع بند ب. ماده 3 از فصل دوم قانون 
تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران )مصوب 25 / 1 / 83(، تبلیغ 
دارو برای عامه مردم و بیماران ممنوع است، ادامه داد: »رقابت بین داروخانه ها نظیر آن 
چیزی که برای فروش کاالهای دیگر در بازار مشاهده می شود، نه امکان پذیر است و 

نه انجام آن به نفع بیماران خواهد بود.«
به گفته فاطمی، طی 60 سال گذشته، وزارت بهداشت کشورمان بر اساس قانون 

»مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی )مصوب سال 1334(« ضوابطی را برای 
تاسیس کلیه موسسات پزشکی )بیمارستان، درمانگاه، داروخانه و آزمایشگاه( وضع کرده است تا ارائه این خدمات 
متناسب با نیاز جامعه باشد و از طرفی توزیع جغرافیایی این موسسات باعث سهولت دسترسی و عدالت در برخورداری 

از خدمات سالمت برای عموم جامعه شود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: »اخیرا بحث هایی مطرح شده تا عمال هیچ محدودیتی برای 
تعداد و محل تاسیس داروخانه در شهر ها وجود نداشته باشد، با این توجیه که نباید 

رقابت را محدود کرد.«
او با بیان اینکه در حال حاضر قیمت گذاری دارو ها آزاد و رقابتی نیست، گفت: »تولید 
و واردات دارو هم آزاد نیست و این موارد شدیدا توسط وزارت بهداشت کنترل می شود 
و از طرفی داروخانه ها هم آزاد نیستند تا برای عقد قرارداد با سازمان های بیمه پایه، با هر 

سازمانی که شرایط پرداخت بهتری دارد قرارداد ببندند.«
فاطمی گفت: »در این سیستم کامال غیر رقابتی و تحت کنترل دولت، آزاد کردن تاسیس 

داروخانه ها کامال بی معنی و باعث نابودی اقتصاد داروخانه ها دایر می شود.«

انتقاد از آزاد گذاشتن تاسیس داروخانه

چینی ها مجوز ندارندخطر جدی مسمومیت با دوز باالی ویتامین ها

سپید: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
درخصوص مسمومیت غذایی در سفرهای نوروزی 
هشدار داد و گفت: »غذاهای همچون کباب کوبیده، 

االوه و غذاهای آبکی بسیار فسادپذیر هستند.«
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت، زهرا عبدالهی با بیان اینکه 
در ایام عید سفرهای نوروزی به اوج خود می رسد، 
افزود: »توجه به تغذیه و مواد غذایی مصرفی در سفر 
بسیار مهم است و با رعایت چند نکته ساده می توان از 
سفر خود بیشترین لذت را برد.« او ادامه داد: »یکی از 
مواد غذایی مهم و حساس، آب مصرفی است. از آب 
چشمه، نهر و رودخانه برای آشامیدن استفاده نکنید. 
همیشه آب های بطری بسته بندی شده همراه داشته 
باشید و باقیمانده آب بطری ها را در پشت شیشه و 
زیر تابش نور خورشید قرار ندهید و اگر از سالمت 
و  بجوشانید  را  آن  هستید،  بی اطالع  جایی  در  آب 

بعد مصرف کنید.«
او درخصوص مصرف غذا در طول سفر گفت: 
رستوران های  در  غالبًا  که  شور  غذاهای  »خوردن 
بین راهی، غذاهای کنسروی و انواع فست فودها وجود 
دارد می تواند سالمت شما را به خطر اندازد. اگر به 
مسافرت می روید، سعی کنید غذای بیرون را خیلی 
اما اگر مجبور شدید در رستوران  کم مصرف کنید، 
غذا میل  کنید رستورانی را انتخاب کنید که ظاهر 
رستوران، وضعیت کارکنان آن و شرایط بهداشتی محیط 
داشته  معتبر  بهداشتی  کارت  آن  کارکنان  و  مناسب 
باشند. درصورت مصرف مواد غذایی کنسروی قبل 
از مصرف20دقیقه بجوشانید و از مصرف کنسروهای 
بادکرده یا زنگ زده جدا خودداری کنید. همچنین توصیه 

می شود به جای ساالد و سبزی خوردن در رستوران ها 
آلودگی آن زیاد است، ماست بخورید.  که احتمال 
البته یک راه ساده و مطمئن آن است که از منزل با 
لیموترش شسته شده  خود گوجه فرنگی و خیار و 
همراه داشته باشید و در رستوران در کنار غذایی که 
سفارش می دهید، از گوجه فرنگی و خیار خردشده 

که همراه خود دارید استفاده کنید.«
عبدالهی عنوان کرد: »غذاهایی را که با خود به سفر 
می برید نیم پز نکنید، یا از همان اول غذا را کامل بپزید 
یا اینکه در مقصد اقدام به پخت آن کنید. غذاهایی 
مثل کتلت و کوکو یا تخم مرغ پخته برای سفر مناسب 
هستند و غذاهایی مثل الویه و کباب کوبیده، کالباس و 
سوسیس بسیار حساس و فسادپذیر هستند. غذایی که 
برای بین راه تهیه می کنید، نباید آبکی باشد. غذاهای 
آبکی مثل انواع خورش ها، سریع تر فاسد می شوند 
چون میکروب ها و باکتری ها در فضای مایع، محیط 
مناسب تری برای رشد و تکثیر دارند. غذایی را که برای 
سفر آماده می کنید، در طول راه کاماًل خنک نگهدارید.«
او در ادامه تأکید کرد: »به جای نوشابه های گازدار، 
همراه با غذا دوغ کم نمک و بدون گاز سفارش دهید. 
نوشابه های گازدار حاوی مقدار زیادی قند هستند، 
مقدار زیادی کالری وارد بدن می کنند که نتیجه اش 
از  بگویید  است  ممکن  است.  چاقی  و  اضافه وزن 
نوشابه های بدون قند یا رژیمی استفاده می کنیم، ولی 
باید بدانید که حتی نوشابه های بدون قند هم حاوی 
کلسیم  جذب  از  که  هستند  فسفات  زیادی  مقادیر 
است ،  استخوان ها ضروری  استحکام  برای  که  غذا 
پوکی  درازمدت  در  نتیجه اش  و  می کند  جلوگیری 

استخوان خواهد بود.«

سفر  در  تنقالت  مصرف  درخصوص  عبدالهی 
گفت: »در طول راه به عنوان تنقالت، مقداری آجیل 
مثل نخودچی، کشمش، خرما، انجیر خشک، گردو، 
بادام، پسته و فندق کم نمک یا تخمه های کم نمک به 
همراه داشته باشید. این تنقالت بسیار سالم تر و کم 
ضررتر از چیپس، پفک و نوشابه های گازدار هستند. 
فله  به صورت  که  چیپس هایی  مصرف  و  خرید  از 
این نوع چیپس ها  عرضه می شوند خودداری کنید. 
معموالً حاوی مقدار زیادی نمک و روغن است و 
ممکن است روغن مورد استفاده در تهیه آنها کیفیت 
مطلوبی نداشته باشد. به همین دلیل مصرف آنها حتی 

می تواند سرطان زا باشد.«
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه بسیاری از افراد مایل اند در طول مسیر 
بساط پختن کباب و جوجه کباب برپا کنند که غذای 
سالم، مطبوع و با کیفیتی خورده باشند، توصیه کرد: 
»باید توجه داشت که گوشت و مرغ را از منزل و در 
ظرف یخ گذاشته و دقت کنید در طول راه و قبل از 
کباب کردن، کاماًل سرد نگهداری شود. از گوشت هایی 
که در هوای آزاد آویزان شده و به فروش می رسند، 
با  انگل ها  تخم  و  میکروب ها  انواع  نکنید.  استفاده 
هم  خوب  است  ممکن  که  گوشت ها  این  مصرف 
پخته نشوند، به بدن منتقل می شود. هنگام تهیه کباب 
و جوجه کباب، مواظب باشید که تمام قسمت های آن 
و بخصوص داخل آن کاماًل حرارت دیده و به خوبی 
پخته شود تا در صورت وجود آلودگی احتمالی، با 
پختن از بین برود. کبابی که خوب پخته شده باشد، 
قهوه ای رنگ است و اگر قسمت داخل کباب هنوز 
قرمز رنگ است، به این معنی است که پخته نشده و 

آلودگی احتمالی آن از بین نرفته است که نتیجه اش 
مسمومیت غذایی همراه با اسهال، استفراغ، دل درد 

و دل پیچه خواهد بود.«

هشدار درباره تاریخ مصرف فرآورده های 
گوشتی و لبنی

همچنین دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، 
آرایشی، بهداشتی و حالل سازمان ملی استاندارد نیز 
با  از عموم هموطنان خواست  اطالعیه ای  انتشار  با 
توجه به انجام سفرهای نوروزی و افزایش استفاده از 
غذاهای فوری )فست فودها( نظیر سوسیس و کالباس و 
محصوالت لبنی به توصیه های این سازمان توجه کنند.
در اطالعیه دفتر نظارت بر استاندارد آمده است: 
»هر نوع فرآورده گوشتی خریداری شده باید دارای 
بوده و نوع و درصد  انقضای معتبر  تولید و  تاریخ 
گوشت به کار رفته، درج شده باشد.« این سازمان در 
در هنگام خرید  تا  مردم خواست  از  اطالعیه خود 
توجه داشته باشند که محصول خریداری شده دارای 
نشان استاندارد باشد و از خرید محصوالت فاقد این 
عالمت خودداری شود. سازمان ملی استاندارد با اشاره 
به اینکه همه محصوالت دارای نشان استاندارد معتبر 
مورد تائید این سازمان است، آورده است: »هموطنان 
می توانند برای اطمینان از معتبر بودن آن کد 10رقمی 
درج شده روی محصول را به سامانه 10001517 پیامک 
کنند. براساس این اطالعیه، فرآورده های گوشتی مانند 
سوسیس و کالباس و محصوالت لبنی باید در یخچال 
نگهداری شود و حمل ونقل و توزیع این فرآورده ها تا 
زمان فروش باید با همین شرایط باشد و از قرار دادن 

آن در بیرون از یخچال خودداری شود.«

غذاهایسالمبرایسفرکدماند؟

هشدار درباره مسمومیت  غذایی در سفرهای نوروزی


