
ایسنا: نحوه تعیین استانداردها و نظارت بر استانداردهای دارویی 
در چارچوب اصالح طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مشخص 
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز طرح تقویت و توسعه  شد. 
نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان را در دستورکار خود 
قرار دادند که براساس آن تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ آن را به تصویب 
رساندند. به موجب آن تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و 
نظارت بر استانداردهای دارویی و کاالها و تجهیزات پزشکی بر 
عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظامی بر عهده 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) با اذن رهبری(، انرژی 
هسته ای و پرتویی بر عهده سازمان انرژی اتمی با رعایت مصوبات 
شورای عالی استاندارد می باشد. همچنین براساس اصالحیه بند ۸ 
ماده ۳۶، تعیین وظایف و اختیارات و تایید و تصویب مصوبات 
شورای استاندارد استان با تایید مسئوالن ردیف های یک تا پنج 
این ماده که پیشتر تصویب شده بود، فقط در چارچوب این قانون 

و مصوبات شورای عالی استاندارد اجرایی می گردد.

روزه داران، سرعت فسادپذیری 
مواد غذایی را در نظر داشته باشند

وزارت بهداشت: معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی 
سرعت  نظر  از  غذایی  مواد  ایمنی  درباره  دارو  و  غذا  سازمان 
فسادپذیری و لزوم توجه روزه داران به آن هشدار داد. منوچهر 
دادگرنژاد با بیان اینکه ایمنی مواد غذایی از نظر سرعت فسادپذیری 
نکته مهمی است که روزه داران باید به آن توجه زیادی داشته باشند، 
گفت: »با توجه به تغییر برنامه غذایی از نظر زمان مصرف، نوع، 
حجم و مقدار آن در ماه رمضان، ممکن است عده ای بخواهند 
بیشتر از مصرف یک وعده خود فرآورده های غذایی تهیه کنند 
و برای تسهیل در پخت و پز از مقادیر مازاد در وعده های دیگر 

مثل سحری استفاده کنند.«
دادگرنژاد با توصیه به مصرف غذای تازه در هر وعده ضمن 
طبقه بندی مواد غذایی تحت نام های فسادپذیری زیاد، متوسط و 
کم فراورده هایی چون شیر پاستوریزه، گوشت، ماهی، مرغ، تخم 
مرغ و سایر مواد غذایی حیوانی که باید آنها را برای مدت کوتاه 
در یخچال نگهداری کرد را از نوع اول برشمرد و از سبزیجات و 
میوه ها تحت عنوان مواد غذایی با فساد پذیری متوسط نام برد و 
گفت: »این قبیل فرآورده های غذایی را می توان برای کوتاه مدت 
در هوای خنک، خارج از یخچال نگهداری کرد و در هوای گرم 

باید آنها را در یخچال قرار داد.«
وی مواد غذایی با فسادپذیری کم را اقالمی مثل حبوبات و 
دانه های غالت خشک گندم، برنج  و امثال آن دانست و گفت: 
این مواد را در شرایط مناسب برای مدت طوالنی در  »می توان 
هوای خشک و خنک نگهداری کرد.« دادگرنژاد با اشاره به اینکه 
اسهال خونی و تب روده ای از بیماری های بسیار خطرناکی هستند 
که معموال از طریق تماس دست های آلوده با مواد غذایی به انسان 
عدم  از  مصرف  از  »قبل  داد:  هشدار  مردم  به  می شوند،  منتقل 
آلوده بودن مواد غذایی نظیر سبزیجات و کاهو به تخم انگل های 
روده ای اطمینان حاصل کنند؛ چراکه این موارد می توانند باعث 
انتقال بیماری های انگلی نظیر آلودگی به آسکاریس و ژیاردیا به 

افراد شوند.«
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو 
گفت: »قارچ ها و کپک هایی که روی مواد غذایی آبلیمو، آبغوره، 
سس گوجه فرنگی و ... رشد می کنند، ممکن است باعث مسمومیت 
شوند و مصرف این مواد غذایی در دراز مدت حتی می تواند موجب 
بروز سرطان شود.« دادگرنژاد با اشاره به برنامه های مهم سازمان 
غذا و دارو برای پایش سموم و تدوین و اجرایی شدن بسیاری 
از آنها در چند سال اخیر، افزود: »باید در مکان تهیه سبزیجات و 
میوه ها دقت فراوان بکار رود چراکه در غیر اینصورت عالوه بر 
میکروب ها، مواد شیمیایی و سموم هم می توانند مواد غذایی را 
ناسالم کرده و مثال از طریق سموم بکار رفته در باغ های میوه و 

مزرعه ها موجبات آلودگی محصول را فراهم آورد.«

مجلس تصویب کرد

چگونگی نظارت بر استانداردهای 
دارویی، پزشکی، نظامی و هسته ای

ایفدانا: رئیس اداره کارشناسی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نسبت به عوارض استفاده از دستگاه سوالریوم هشدار داد. جمال 
تولی با ابراز تاسف از اینکه برنزه کردن به یکی از مالک های زیبایی به ویژه در بانوان تبدیل شده است، گفت: »استفاده از دستگاه های سوالریوم یکی از 
راه هایی برنزه کردن است که علی رغم قیمت های و عوارض جدی، متاسفانه مورد استفاده مردم قرار می گیرد.« وی افزود: »استفاده از سوالریوم به دلیل 
وارد کردن مستقیم اشعه ماورای بنفش به بدن و افزایش احتمال ابتال به سرطان پوست، حتی برای یکبار هم خطرناک است.« تولی با تاکید بر اینکه برنزه 
شدن بدون عوارض وجود ندارد، افزود: »متاسفانه در بسیاری از موارد فعل اول جمله عامیانه »بکش و خوشگلم کن« دیگر مابه ازای بیرونی یافته و ماهیت 
چنین اقداماتی به صورت علمی زیر سوال است؛ چراکه ایجاد پیری زودرس، آسیب چشمی، تحریک و تاول زدن پوست، کاهش سطوح کالژن و افزایش 
رنگدانه سازی پوست به عنوان عوارض برنزه شدن با دستگاه سوالریوم همواره در استفاده کنندگان از این دستگاه ها مشاهده می شود.« رئیس اداره کارشناسی 

واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »اداره کل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، استفاده از دستگاه های سوالریوم را ممنوع اعالم 
کرده است؛ کما اینکه در اینجا هم به صراحت اعالم می کنیم، دستگاه های مذکور فاقد 
هرگونه مجوز جهت تولید، ورود و ترخیص بوده و تامین، نگهداشت، عرضه، مصرف 
و کاربری این اقالم جرم و قابل پیگیری است.« تولی با اشاره به اینکه معاونت درمان 
وزارت بهداشت هم در صورت مشاهده این دستگاه در مراکز درمانی با آن برخورد می کند، 
افزود: »سازمان بهداشت جهانی به دلیل عوارض ناخوشایند سوالریوم، قوانینی برای کنترل 

این پدیده تعیین کرده و به صورت جدی درباره برنزه کردن پوست هشدار داده است.«

ایرنا: معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: »متاسفانه فرهنگی بین مردم و حتی گاهی بین پزشکان وجود دارد که اثربخشی داروی تزریقی، 
بهتر بوده و این فرهنگ بین مردم رایج است.« منان حاجی محمودی افزود: »این فرهنگ برای پیشگیری از ایجاد مقاومت های دارویی باید اصالح شود.«
وی ادامه داد: »مردم فکر می کنند که هر نوع بیماری ویروسی با هر عالمتی حتی عالئم بالینی سرماخوردگی نیاز به آنتی بیوتیک دارد.« حاجی محمودی 
خاطرنشان کرد: »آمارها نشان می دهد که درصد آنتی بیوتیک ها و داروهای تزریقی تجویز شده در نسخ پزشکان در کل کشور طی چهار سال گذشته، 
کاهش پیدا کرده است.« معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران به مردم توصیه کرد که برای پیشگیری از بروز مقاومت های دارویی، بدون نسخه 

پزشک از داروخانه، دارو نخواهند. حاجی محمودی افزود: »بازرسان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
اغلب در بازدیدهای خود از داروخانه ها، مساله عرضه دارو بدون نسخه را مدنظر قرار داده و 
دائما کنترل می کنند، اما متاسفانه واقعیت این است که خرید دارو بدون نسخه اتفاق می افتد.« وی 
تصریح کرد: »بین مردم ما رفتن به سوپر مارکت و درخواست مشروبات الکلی، غیرطبیعی است، 
اما داروها به رغم عوارض زیاد  را به راحتی از داروخانه ها بدون نسخه پزشک، می خواهند، اما 
باید فرهنگ به نحوی باشد که درخواست داروی بدون نسخه از داروخانه به اندازه درخواست 
ماده مخدر یا مشروبات الکلی، قبیح باشد.« به گفته وی، حتی داروخانه های خیلی قانونمند نیز با 
تقاضای القایی دارویی از سوی بیماران روبه رو هستند. حاجی محمودی گفت: بیماران درصورت 
امتناع داروخانه از دادن دارو می گویند اگر تو دارو ندهی از داروخانه دیگری تهیه می کنم؛ متاسفانه 

وقتی تقاضا باشد، کنترل در برابر تقاضا سخت است.

سازمان غذا و دارو: مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو 
با بیان اینکه داروی بی شناسه محلی از اعراب ندارد، گفت: »برای نظارت بیشتر 
و جلوگیری از داروهای قاچاق و تقلبی، سامانه رهگیری و ردیابی سازمان غذا 
و دارو به سامانه تجارت فرامرزی گمرک متصل شده است.« اکبر عبداللهی اصل 
با بیان اینکه علی رغم باور عمومی داروهای تقلبی نه تنها در کارخانه بلکه در 
هیچ جای دیگری ساخته نمی شوند، اظهار داشت: »امروزه برخی افراد سودجو 
با استفاده از یک چاپگر ساده، برچسب داروهای ضدسرطانی و گران قیمت را 
جعل و به فروش می رسانند.« وی افزود: »افراد متقلب در این حوزه آنقدر وقیح 
شده اند که حتی زحمت تولید دارو، را هم به خود نمی دهند و برای منافع مادی 

و اقتصادی همواره کوتاه ترین راه ممکن را برمی گزینند.«
عبداللهی اصل درخصوص همکاری با گمرک کشور برای کنترل داروهای 

ترخیص شده، اظهار داشت: »از آنجا که هیچ فرآورده دارویی نباید بدون شناسه 
وارد بازار شود، سازمان غذا و دارو در سال 95 و در راستای نظارت بر فرآورده های 
گمرک و جلوگیری از معضل قاچاق، سامانه رهگیری و ردیابی سازمان غذا و 
دارو را به سامانه Epl گمرک کشور متصل کرد.« مدیرکل نظارت بر دارو و مواد 
مخدر سازمان غذا و دارو عنوان داشت: »از ابتدای سال ۱۳95 مقرر کردیم که 
فعالیت  دلیل  به همین  نشود  وارد سطح عرضه  بی شناسنامه ای  دارویی  فرآورده 
سامانه رهگیری و ردیابی دارو از سال 92  آغاز و چندین مرتبه برای شرکت های 
تولید کننده و تامین کننده دارو تمدید شد؛ اکنون متولیان عرضه و مردم می دانند 
که  داروی بی شناسه از نظر ما محلی از اعراب ندارد و آن دسته اقالم دارویی 
که  بدون شناسه رویت می شوند یا تقلبی اند و یا قاچاق؛ که طبیعتا هیچ اعتمادی 

به آنها وجود ندارد.«

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو خبر داد

اتصال سامانه ردیابی دارو به سامانه تجارت فرامرزی گمرک

عالقه وافر ایرانی ها به داروهای تزریقیتولید و واردات دستگاه های سوالریوم جرم است

بیماری های  بهداشت  وزارت  اعالم  براساس  سپید: 
غیرواگیر مهم ترین علت مرگ ومیر در کشور است؛ 
به گونه ای که ۷۶ درصد کل بیماری های بر اثر این عوامل 
به وقوع می پیوندد. این در حالی است که بیشترین 
به خصوص  به سبک زندگی و  بیماری ها  این  علت 
تغذیه افراد مربوط می شود. سال هاست که پزشکان 
و مسئوالن وزارت بهداشت درخصوص میزان باالی 
مصرف نمک و چربی هشدار می دهند ولی با وجود 
این هشدارها همچنان شاهد بار بیماری های ناشی از 
گسترده  مطالعات  همچنین  هستیم.  نامناسب  تغذیه 
الگوی  و  تغذیه  که  می دهد  نشان  نیز  پژوهشگران 
غذایی نامناسب بیشترین علت بروز اضافه وزن و چاقی، 
بیماری های قلبی و عروقی و دیابت نو 2 و برخی 
انواع سرطان هاست. در این بین برخی افراد با جدی 
دقت  غذایی  مواد  انتخاب  در  هشدارها  این  گرفتن 
بیشتری دارند و سعی می کنند سالم ترین محصوالت 
به دلیل  که  کسانی  هستند  ولی  نمایند  خریداری  را 
مشغله کاری و سبک تغذیه ای نادرست، محصوالت 
رستوران ها و اغذیه فروشی ها را انتخاب می کنند که 
هیچ نظارتی به نحوه پخت و مواد اولیه استفاده شده 

در آنها وجود ندارد. 
در  بهداشت  دارو و وزارت  و  البته سازمان غذا 
سال های اخیر تالش هایی برای کاهش میزان شکر، 
نمک و چربی فرآورده های بسته بندی شده ازجمله 
نان و میزان شکر در نوشابه شروع  میزان نمک در 
مثال در شورای عالی سالمت  به عنوان  کرده است. 
تصویب شده که میزان نمک در نان از حدود ۱.۸ گرم 

در به یک گرم کاهش یابد و یا میزان شکر موجود در 
نوشابه به زیر ۱0 در صد برسد. اما واقعیت این است 
که این اقدامات در مقابل انبوه مواد غذایی مصرفی 
مردم در رستوران ها و به خصوص غذاهای فوری و 
فرآورده های گوشتی شور و چرب کافی نیست و هنوز 
نظارت در این بخش بسیار اندک است. حال مسئوالن 
وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده اند که هشدارهای 
آنها آنگونه که باید جوابگو نبوده و راه  حل دیگری 
برای کاهش مصرف نمک و روغن در مراکز عرضه 

محصوالت غذایی آماده کرده اند.
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو با اعالم 
شورای  در  طرحی  است  »قرار  می گوید:  خبر،  این 
عالی سالمت تصویب شود که براساس آن بر غذای 
جدی تری  نظارت  اغذیه فروشی ها  و  رستوران ها 
صورت گیرد. البته درحال حاضر عمده نظارت وزارت 
بهداشت معطوف به مواد خوراکی بسته بندی شده است 
و با تصویب شورای عالی سالمت رستوران ها نیز از 
این به بعد تحت نظارت جدی قرار خواهند گرفت.« 
دیناروند با اشاره به هشدارهای وزارت بهداشت درباره 
غذایی،  مواد  در  مجاز  چربی  و  شکر  نمک،  میزان 
می افزاید: »متأسفانه همچنان شاهد میزان باالی استفاده 
از این مواد در رستوران ها و اغذیه فروشی ها هستیم و 
براساس ضوابط موجود سازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت کار چندانی در بحث نظارت بر این مراکز 

نمی توانند انجام دهند.«
دیناروند با بیان اینکه مسئولیت مستقیمی در این 
مورد برای وزارت بهداشت تعریف نشده است، اضافه 

می کند: »با توجه به اهمیت موضوع تغذیه در جامعه و 
وظیفه ما برای حفظ و ارتقای سالمت مردم و نظارت 
بر کیفیت مواد غذایی و حتی نظارت بر تبلیغات حوزه 
سالمت، می خواهیم پیش نویس طرحی را آماده کنیم که 
با تصویب آن در شورای عالی سالمت بتوانیم به این 
بحث ورود کنیم. همچنین براساس این طرح در نظر 
داریم برای کنترل میزان شکر، نمک و چربی موجود 
در غذاهای آماده رستوران ها و اغذیه فروشی ها سقف 
مشخصی تعیین کنیم تا از این طریق بتوانیم نظارت 
خود را بر میزان نمک، شکر و چربی غذاهای عرضه 
شده در این مراکز اعمال کرده و میزان مناسب استفاده 

از این مواد را کنترل کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه می دهد: »در واقع 
می خواهیم با مصوبه شورای عالی سالمت که عالی ترین 
نهاد سیاست گذاری اجرایی در حوزه سالمت که رئیس 
آن رئیس جمهوری است، به این نظارت جنبه قانونی 
بدهیم و بگوییم که رستوران ها نمی توانند هر غذایی 
درست کنند. بنابراین نمی شود غذایی را به مردم داد 
که چربی آن از حد مجاز بیشتر بوده و یا نمک آن از 
حد مجاز بیشتر باشد.« دیناروند با بیان اینکه چنین 
نظارتی در برخی کشورها تجربه شده و موفقیت آمیز 
بوده است، تصریح می کند: »براساس قانون منعی برای 
ورود وزارت بهداشت به اغذیه فروشی ها و نظارت بر 
محتوای مواد غذایی آنها وجود ندارد. البته تاکنون نیز 
نظارت این اماکن بیشتر نظارت بهداشتی بر بهداشت 
محیط آنها بوده است، اما از این  پس می خواهیم بر 
کیفیت و محتوای مواد غذایی آنها نیز نظارت کنیم.«

وی با اشاره به تعداد باالی رستوران و اغذیه فروشی ها 
در کشور و سختی کار نظارت بر آنها، تأکید می کند: 
به  نظارت  و  ضوابط  ایجاد  پیش نویس  تدوین  »در 
اغذیه فروشی ها به این موضوع نیز فکر می کنیم. البته 
بر  بهداشت  وزارت  نظارت  که  بپذیریم  نمی توانیم 
کیفیت مواد غذایی فقط محصور در بسته بندی باشد 
و بگوییم که کار ما تمام شده است؛ بنابراین حتما 
استفاده  مواد غذایی مورد  بر  نظارت  باید در بحث 
در اغذیه فروشی هم وارد  شویم. به خصوص اینکه با 
توجه به تعهدات سند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر، 
مسئولیت و تعهدات مهمی برای کنترل این بیماری ها 
داریم که باید به آن عمل کنیم.« رئیس سازمان غذا 
و دارو اضافه می کند: »با توجه به ذائقه مردم این کار 
به صورت تدریجی و به مرور زمان انجام خواهد شد 
و نمی توان توقع داشته باشیم که یک دفعه میزان نمک، 
شکر و چربی مواد غذایی موجود در رستوران ها و 
اغذیه فروشی ها به حد مجاز برسد، بنابراین این طرح 

یک اقدام تدریجی خواهد بود.«
حال باید دید با توجه به باال بودن میزان استفاده 
از نمک، شکر و چربی در غذای ایرانیان و افزایش 
ابتال به انواع بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های 
قلبی و عروقی، دیابت، سکته و سرطان در کشور براثر 
عادات غذایی نادرست؛ شورای عالی سالمت به عنوان 
بزرگ ترین نهاد تصمیم گیر در عرصه سالمت چگونه 
این امکان را فراهم خواهد آورد تا نظارت بر عرضه 
مواد غذایی مطابق با استانداردهای معتبر جامه عمل 

به خود بگیرد. 

ارائه الیحه تشدید نظارت بر رستوران ها به شورای عالی سالمت

هشداربهرستورانهاواغذیهفروشیها

5
شماره ۱0۳۸ ۸ خرداد ۱۳9۶


