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مرداد سال ۹۳ بود که وزیر بهداشت، وجود روغن 
گیاهی پالم را در شیر پرچرب برخی از شرکت ها 
تأیید کرد. تولیدکنندگان منکر استفاده از این روغن 
را  کار  این  ایران  استاندارد  ملی  و سازمان  شدند 
ممنوع دانست. به گفته سید حسن هاشمی، استفاده از 
روغن پالم در شیرهای پرچرب به اثبات رسیده بود 
و این روغن به دلیل کیفیتی که دارد، برای سالمتی 
مضر است. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت: 
»روغن پالم حاوی اسید چرب و ترانس است که 
جزو چربی های مضر محسوب می شود و یکی از 
عوامل اصلی افزایش بیماری های قلبی و عروقی 
در کشور ماست.« در روزهای بعد رئیس دبیرخانه 
شورای سیاستگذاری سالمت گفت: »تا سال ۹۲ میزان 
واردات روغن پالم ۵۰۰ درصد روغن های مصرفی 
را تشکیل می داده است، از آنجایی که روغن پالم 
فاکتوری به نام اسید پالمیتولئیک دارد و این اسید 
ایجاد کننده تصلب شرایین  به عنوان یک فاکتور 
محسوب می شود و با توجه به این که روغن پالم 
میزان اسید چرب باالی ۵۰۰ درصد دارد، روغن 

مناسبی برای مصرف نیست.«
بعد از این اظهارات، به گفته برخی سایت های 
شهر  سوپرمارکت های  میدانی  بررسی های  خبری 
تهران نمایان گر این نکته بود که با انتشار این اخبار، 
و  شیر  نخریدن  و  زودهنگام  قهر  به  اقدام  مردم 
ماست پرچرب، ماست های خامه ای و محصوالت 
لبنی با چربی باال کردند. در برخی سوپرمارکت ها 
فروش شیر پرچرب روندی نزولی پیدا کرد و با 
افتی محسوس مواجه شد و باعث برگشت خوردن 

بطری های شیر چربی باال شد. 
اتحادیه  مدیرعامل  اسماعیلی،  محمدرضا 
صنایع لبنی ایران، از برگشت بیش از ۵۰ درصدی 
فراورده های لبنی پرچرب همچون شیر و ماست به 
کارخانجات خبر داد. وی در خبری که در آفتاب 
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ منتشرشد، افزود: »سخنان 
رسانه ای وزیر بهداشت مبنی بر استفاده از روغن پالم 
به جای چربی حیوانی در ترکیبات ماست و شیر 
پرچرب که موجب نگرانی و تشویش اذعان عمومی 
محصوالت  عمده  بخش  گردید  سبب  بود،  شده 
لبنی طی یک هفته اخیر مرجوع و به کارخانجات 

عودت داده شود.«
رسول دیناروند هم در دومین همایش مدیران 
آزمایشگاه های همکار و مجاز، درباره روغن پالم، 
داستان پالم را نشان دهنده جایگاه وزیر بهداشت و 
اعتماد مردم به وی دانست که این موضوع سرمایه 
بزرگی  است و به نظر او باید از این سرمایه در جهتی 
صحیح استفاده شود. وی اشاره داشت که تخلفاتی 
در این زمینه صورت گرفته بود که با آن برخورد 
شد. به گفته او یک سوم روغن مصرفی دنیا پالم 
است اما ایران در این زمینه افراط کرد به طوری که 

در چند سال اخیر یک دوم روغن مصرفی کشور را 
پالم تشکیل داده بود. وی در پایان بر لزوم تقویت 
و ارتقای آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو تأکید 
کرد و گفت: »واقعیت آن است که قدرت تخلف 
و تقلب از نظر علمی باال رفته به طوری که گاهی 
آزمایشگاه های کنترل از توانمندی متخلفان عقب 

مانده اند. البته تعداد متخلفان معدود است.«
لبنیات،  و  شیر  در  پالم  ماجرای  سویی  از 
ساخت.  مواجه  انتقاداتی  با  را  بهداشت  وزارت 
به  باال  بلند  نامه ای  در  ایران،  دامپزشکان  جامعه 
استفاده  بهداشت، هجمه علیه صنایع لبنی  و  وزیر 
از روغن گیاهی را »فاقد پشتوانه علمی و خارج 

از اعتدال« دانستند. 
پالم  داستان  در  که  هیاهوهایی  همه  از  خارج 
به  خطاب  دامپزشکان  جامعه  نامه  آمد،  به وجود 
وزیر بهداشت چند نکته قابل تأمل دارد، که یکی 
از آنها آنجاست که با پرسشی ذکر می کند: »بخش 
عمده ای از روغن پالم در روغن های سرخ کردنی 
به عنوان پایه این روغن ها مصرف می شود، دریافت 
روغن پالم از طریق مصرف روغن سرخ کردنی در 
سطح کشور بیشتر است یا از راه مصرف لبنیات؟«

با این حال مهر ۹۵سید حسن هاشمی نسبت به 
انعکاس نادرست صحبت هایش درباره روغن پالم 
پالم  روغن  مصرف  که  »این  گفت:  و  کرد  گالیه 

را کاهش داده ایم و از لبنیات حذف کردیم جای 
که  این جمله  عاقلی  انسان  دارد ولی هیچ  تشکر 
پالم مضر است« را نخواهد  »به طور کلی روغن 
گفت.« وزیر بهداشت تصریح کرد: »بیشترین روغنی 
که به کشور ما وارد می شد، روغن پالم و از نوع 
نامرغوب آن بوده است.« هاشمی تاکید کرد: »بارها 
گفته شد زیاده روی در مصرف هر نوع روغن از 
جمله روغن پالم مضر است و آنچه که مورد تاکید 
وزارت بهداشت است حذف روغن پالم از لبنیات 
و کاهش واردات، به ویژه نوع نامرغوب آن بود که 

تحقق پیدا کرد.«

واکنش ها هنوز ادامه دارد 
با این که مدت ها از اظهارات وزیر بهداشت در 
رابطه با استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی می گذرد 
به نظر می رسد به دلیل تبعاتی که این سخنان در 

جامعه داشت، واکنش ها به آن هنوز ادامه دارد. 
جامعه  رئیس  اظهارات  واکنش ها  این  ازجمله 
دامپزشکان در نشستی خبری به مناسبت روز جهانی 
در  مردم  است  معتقد  که  وی  است.  دامپزشکی 
سال های اخیر »شیر گریزتر« شده اند، گفت: »دلیل 
این امر ناشی از اظهارات شتابزده وزیر بهداشت در 
ابتدای کار خود درباره پالم بود که به نظر می رسید 

جو زده شده بود.«

به گزارش تسنیم پیام محبی با بیان اینکه تب 
مالت در سال های اخیر افزایش ۲۰ درصدی در 
جامعه داشته است گفت: »این امر ناشی از توسعه 
مصرف لبنیات سنتی در کشور است که در سال های 
وی  است.«  داده  رخ  پالم  جنجال  دلیل  به  اخیر 
با بیان اینکه هیچ نوع روغن پالم در شیر وجود 
تنها  هم  »درگذشته  گفت:  ندارد  و  باشد  نداشته 
پالم  از  بستنی  تولید ماست های پرچرب و  برای 
استفاده می شد و باید توجه داشت که استفاده از 
بازار  در  پاستوریزه  شیر  برای عرضه  روغن  این 
مصرف توجیه اقتصادی ندارد.« وی اظهار داشت: 
آن  ابتدا چربی  باید  شیر  در  پا  از  استفاده  »برای 
استفاده  را مورد  پالم  آن  به جای  را جدا کرد و 
قرار داد که این امر خود هزینه های زیادی دارد 
که عملی اقتصادی به حساب نمی آید.« محبی با 
یازدهم  دولت  بهداشت  وزیر  اظهارات  به  اشاره 
»نتیجه  گفت:  شیر  در  پالم  وجود  با  ارتباط  در 
این صحبت های غلط باعث شد که مصرف شیر 
و فرآورده های لبنی بهداشتی صنایع در کشور کم 
لبنیات سنتی رفتند.« وی  به سمت  شود و مردم 
اخیر شیر گریزتر  مردم در سالهای  اینکه  بیان  با 
اظهارات  از  ناشی  امر  این  »دلیل  گفت:  شده اند 
شتابزده وزیر بهداشت در ابتدای کار خود بود که 

به نظر می رسید که جو زده شده بود.«

مـردم را  از شـیـر فـراری دادیـد
رئیس جامعه دامپزشکان  درواکنش به گفته های  سال گذشته وزیر بهداشت درباره روغن پالم
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تشکل ها

ایسنا: رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران با اشاره به برخی خرافات 
نادرست درباره کنترل و درمان آسم و آلرژی گفت: »مسائلی مانند 
دود کردن فضوالت حیوانات برای درمان آسم کامال نادرست است 

و چنین خرافاتی به اسم طب سنتی اصال درست نیست.«
مصطفی معین در نشست خبری بیستمین همایش روز جهانی آسم 
و آلرژی با بیان اینکه شعار امسال سازمان بهداشت جهانی برای این 
روز »هوای بهتر، تنفس بهتر« است، گفت: »این شعار نشان می دهد 
که مسئله هوا و بیماری های تنفسی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
چرا که سومین علت مرگ و میر در سطح جهان مربوط به بیماری های 
تنفسی است.« وی دو عامل آلودگی هوا در سطح شهرها و محیط 
کار و زندگی و تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی را در بروز 
بیماری های مزمن تنفسی موثر دانست و گفت: »افزایش رطوبت 
در زمین منجر به افزایش قارچ ها و عفونت های میکروبی می شود، 
ادامه داد: »در عین حال خشکسالی هم منجر به افزایش گرده افشانی 
و آلودگی شده و در نتیجه آسم و آلرژی نیز افزایش می یابد. حتی 
ریزگردهایی که چندین سال است در کشور ما وجود دارد و ۲۰ استان 
کشور را درگیر کرده در این زمینه موثرند. البته سایر کشورهای مجاور 
ما نیز با این پدیده مواجهند و همه این موضوعات می تواند منجر به 
بروز بیماری های مزمن تنفسی شود.« معین با بیان اینکه در دنیا ۱ و 
نیم میلیارد انسان دچار آلرژی ها و بیماری های مزمن تنفسی هستند، 
گفت: »۳۲۰ میلیون نفر از آنها مبتال به آسم، ۲۱۰ میلیون نفر مبتال به 
بیماری های مزمن تنفسی و ۱۰۰ میلیون نفر مبتال به آلرژی های تنفسی 
در خواب هستند. باید توجه کرد که این بیماری ها ساالنه در جهان 
چهار میلیون تلفات می دهد و شیوع آن در کشورهای در حال توسعه 
رو به افزایش است.« وی با بیان اینکه هدف اصلی در کنترل و درمان 
بیماری هایی مانند آسم باید پیشگیری از طریق باال بردن سطح آگاهی 
عمومی باشد، گفت: »همچنین باید به رژیم های غذایی توجه کرد و 
کمتر از فست فودها استفاده کرد. همچنین تحرک و مبارزه با چاقی 
از جمله مهم ترین اقدامات در جهت پیشگیری از بروز آسم است.« 
رئیس بیستمین کنگره آسم و آلرژی با تاکید بر لزوم آموزش به 
مردم و بیماران در زمینه بیماری های تنفسی مانند آسم، گفت: »در این 
راستا طی چند سال گذشته کمیته کشوری آسم و بیماری های تنفسی 
راهنمای ملی پیشگیری، تشخیص و درمان آسم را به چاپ رساند که 

در سال ۹4 بازنگری شد و در سطح گسترده ای منتشر شده است.«
معین با اشاره به هزینه بر بودن درمان و کنترل آسم گفت: »آسم 
بیماری گرانی است و شبکه سازی و همکاری میان وزارت بهداشت، 
کمیته کشوری پیشگیری از آسم و انجمن های مربوطه می تواند منجر 
به کنترل این بیماری شود تا اهداف ملی آن محقق شود. بنابراین 
باید توجه کرد هزینه های کنترل و درمان آسم و آلرژی باالست. 
به طوری که در هفت سال گذشته در یک بررسی مشخص شد که 
ساالنه بیماران مبتال به آسم و آلرژی بین 7۰۰ هزار تومان تا یک و 
نیم میلیون تومان برای درمان شان هزینه می کنند. حال باید توجه کرد 
که هزینه های غیر مستقیم این بیماری بیش از هزینه های مستقیم آن 
است. در مطالعه دیگری که چند سال پیش انجام شد مشخص شد 
که هزینه ای که برای درمان بیماران مبتال به آسم به کشور تحمیل 
می شود، ساالنه 8۰۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین بیمه ها باید درمان 
این بیماری را به خوبی تحت پوشش قرار دهند تا هزینه هایش برای 

بیماران کمرشکن نباشد.«

رئیس انجمن آسم و آلرژی :

خرافات را به طب  سنتی گره نزنید
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 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه 

پزشکی خاورمیانه
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 اشتراک گروهی

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     چهارصدوهشتاد هزار 

تومان به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین 

در وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه 
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