
 مهر: مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تائید  مورد  بیمارستانی  زباله های  »بی خطرسازی  گفت:  تهران 
محیط زیست نیست.« رضا شعبانی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت 
پسماند وظیفه  قانون مدیریت  براساس  تهران  پسماند شهرداری 
دارد،  عهده  بر  را  بیمارستانی  زباله های  امحاء  یا  و  دفن  حمل، 
افزود: »تفکیک زباله های بخش درمان اعم از عفونی و عادی و 
بی خطرسازی پسماندهای عفونی بر عهده واحدهای درمانی است.«
بی خطرسازی  بیمارستانی  زباله های  آیا  اینکه  توضیح  در  وی 
می شود یا نه، اظهار کرد: »مرجع نظارت بر این موضوع سازمان 
محیط زیست بوده که تا این لحظه بی خطرسازی زباله های بیمارستانی 
تأیید قرار نداده اند.« شعبانی اضافه کرد: »عمده مشکل  را مورد 
این زمینه بحث هزینه است، چراکه سیستم حمل و  موجود در 
دفن این زباله ها با سایر زباله های شهری متفاوت بوده و تعرفه 

آن از زباله های عادی بیشتر است.«
شعبانی با اشاره به تعرفه های پسماند بیمارستانی تصریح کرد: 
»تعرفه پسماند بیمارستان ها به ازای یک کیلوگرم ۴۹۹ تومان و 
گذشته  هفته  از  که  بود  تومان   ۵۸۷ درمانی  مراکز  و  کلینیک ها 
براساس ابالغ مصوبه جدید شورای شهر تعرفه پسماند پزشکی 
تمام واحدهای درمانی به صورت یکپارچه به ۷۶۰ تومان افزایش 
یافت.« وی با بیان اینکه روزانه ۸۵ تا ۹۵ تن زباله بیمارستانی در 
تهران تولید و جمع آوری می شود، گفت: این زباله ها طی فرایندی 
به صورت کامال بهداشتی در گودال های مخصوص دفن می شوند.
مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
سازمان  به  تهران  بیمارستان های  بدهی  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
مدیریت پسماند از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متغیر است، خاطرنشان 
کرد: »بدهی بیمارستان ها به سازمان مدیریت سازمان به بیش از  
به  پرداخت  معوقه  موارد  برخی  در  که  تومان می رسد  میلیارد   ۲
سال ۹۵ بازمی گردد.« شعبانی در مورد آخرین وضعیت راه اندازی 
پیروز  تعاونی  شرکت  »یک  گفت:  بیمارستانی  پسماند  زباله سوز 
مناقصه راه اندازی زباله سوز شد که طبق تعهدات ذکر شده در اسناد 
زباله های  امحا  و  جمع آوری  است  موظف  شرکت  این  مناقصه، 

بیمارستانی را از وضع موجود ارتقا دهد.«
شعبانی افزود: »در حال حاضر زباله های بیمارستانی در کیسه های 
مخصوص، جمع آوری و با خودروهای فان زباله به کهریزک حمل 
و به صورت بهداشتی دفن می شوند اما براساس تعهدات این شرکت 
تعاونی زباله های بیمارستانی با تحویل مخازن ضدعفونی مخصوص،   
از واحدهای درمانی دریافت و بدون دخالت  پلمپ   به صورت 
دست در داخل کانتینر ۱۰تنی مخصوص حمل و در فرایندی کامال 

مکانیزه در داخل زباله سوز بیمارستانی، سوزانده خواهد شد.«
شعبانی توضیح داد: »مخازن پسماند عفونی پس از تخلیه نیز 
به صورت مکانیزه با مواد ضدعفونی در کارواش شست وشو شده 
و دوباره به واحدهای بیمارستانی تحویل داده می شود.« به گفته 
وی طبق مفاد مناقصه شرکت تعاونی مذکور از زمان امضای اسناد 
و حمل  سیستم خودرویی  اول  ماه   ۶ در  است  موظف  مناقصه، 
را وارد چرخه کرده و در ۶ ماهه دوم باید زباله سوز بیمارستانی 

را راه اندازی کند.

برگزاری نخستین همایش تقدیر از 

صادرکنندگان نمونه تجهیزات پزشکی

فانا: مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
غذا و دارو از برگزاری اولین همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
تجهیزات پزشکي خبر داد. محمود بیگلر با اشاره به برگزاری این 
همایش در روز یکشنبه 3۰ مهر گفت: »این همایش با حضور غالمرضا 
اصغری، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، انجمن ها، سندیکاها 

و اتحادیه های تولیدی و صادراتی برگزار می شود.«
بیگلر افزود: »در این همایش از ۲۰ صادرکننده نمونه با اهداء 
لوح و تندیس تقدیر به عمل می آید.« وی هدف از برگزاری این 
همایش را ایجاد انگیزه در صادرکنندگان بیان کرد و افزود: »صادرات 
نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصادی کشور دارد که امیدواریم این 
چنین برنامه هایی به صورت منظم ادامه داشته باشد تا بازار رقابتی 

نیز بین تولیدکنندگان ایجاد می شود.«

پسماند  غیراستاندارد  بی خطرسازی 
عفونی بیمارستان ها

ایفدانا: رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو دلیل عرضه فرآورده های آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق با قیمت های پایین را کاستن از کیفیت و عدم هزینه در 
بحث آزمایش های کنترل کیفیت عنوان کرد. مصطفی اسماعیلی گفت: »فرآورده های اصیل پروسه تولید و واردات ضابطه مند و به تائید مراجع قانونی رسیده را طی می کنند؛ 
ضمن اینکه فرآیند توزیع آنها تا رسیدن به دست مصرف کننده با نظارت های سختگیری های موشکافانه سالمت محور همراه است.« اسماعیلی ادامه داد: »دست اندرکاران عرضه 
محصوالت تقلبی و قاچاق برای ایجاد حاشیه سود هرچه تمام تر از هر آنچه به کیفیت و ماده مؤثره مربوط است می کاهند و توان خود را در تهیه بسته بندی شیک و ظاهرپسند 
خرج می کنند.« وی با اشاره به اینکه افراد متقلب و قاچاقچی به ضرب المثل »عقل آدمی در چشمش است« اعتقاد و باور قلبی دارند. لذا از این حربه برای کم فروشی در خلوص 
ماده مؤثر فرآورده ها استفاده کرده و هزینه آزمایشگاه های کنترل کیفی که چیزی حدود ۵۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود، نادیده می گیرند تا یک  نمونه »ظاهرشیک« بی محتوا 
و کیفیت را در غالب محصول درجه یک به مصرف کننده تحمیل کنند. کمااینکه یک سمپل ظاهرفریب اگر خالی باشد به مراتب بهتر از نمونه شیکی با محتوای دارای مواد تقلبی 

و قاچاق است در نمونه اول فقط بحث ضرر مالی در میان است، اما در مورد دوم خریداران عالوه بر زیان مالی با انواع 
و اقسام عوارض جسمی نیز دست به گریبان است.« رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
بارها مشاهده شده که برای قوام یافتن رژهای لب به آنها سرب اضافه کرده اند، تصریح کرد: »این سرب ها وقتی به هنگام 
تماس با غذا خورده می شود مشکالت فراوانی برای خانم ها به ویژه خانم های باردار و جنین آنها ایجاد می کند.« رئیس 
اداره بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو در پایان ضمن  توصیه مردم  به استفاده به جا و مناسب از فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی، خاطرنشان کرد: »برندهایی را مورد استفاده قرار دهند که تست های کنترل کیفی را گذرانده باشند که 
برای اطمینان از این مطلب و همچنین پیشگیری از خطرات و تهدیدهای فرآورده های آرایشی غیراصیل، توجه به نشان 

سازمان غذا و داروی درج بر آن و به ویژه استعالم کد ۱۶ رقمی برچسب زردرنگ رهگیری اصالت ضروری است.«

ایرنا: وزیر بهداشت گفت: »مردم از وضعیت نظارت بر سالمت غذاها در بازار راضی نیستند و من هم به مردم حق 
می دهم.« سیدحسن هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت سالمت مواد غذایی که در بازار به دست مردم می رسد 
به خصوص مواد غذایی غیر بسته بندی و فله رضایت دارید، گفت: »نه خیر، نظارت ها در این زمینه کافی نیست و همانطور 

که مردم راضی نیستند، من هم به مردم حق می دهم که از وضعیت موجود راضی نباشند.«
وی افزود: »در حوزه نظارت بر مواد غذایی سازمان های مختلفی دخالت دارند، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، 

)سازمان غذا و دارو و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت( اما نظارت خیلی 
ضعیف است.« هاشمی گفت: »علت ضعف نظارت بر اغذیه فروشی ها 
این است که کشور نمی خواهد در بخش نظارت هزینه کند و متاسفانه 
فرهنگ ما هم اینطور است که ما اگر بخواهیم یک ساختمان بسازیم یا 
غذا تولید کنیم، چون نظارت ها ضعیف است، عده ای تخلف می کنند.«

در  که  فسادهایی  از  بخشی  کلی  »به طور  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
بخش های مختلف ایجاد می شود نیز ناشی از همین است که در کشور 
برای نظارت هزینه نمی کنیم. در حوزه غذا هم همین طور است و می دانیم 

که مردم راضی نیستند و من هم به مردم حق می دهم که راضی نباشند.«

مردم از وضعیت نظارت بر حوزه سالمت غذا راضی نیستندعلت قیمت پایین لوازم آرایشی قاچاق

آموکسي سيلين دو بار در روز يا سه بار در روز؟
 محمدرضا گلستانی

 کارشناس دارو 

فرآورده های دو بار در روز آموکسی سیلین چند سالی است که به 
بازار عرضه شده است. ممکن است این شبهه در میان برخی همکاران 
پزشک و سایرین وجود داشته باشد که آیا می توان دارویی که تا به حال 
سـه بار در روز استفاده می شده، اکنون دو بار در روز آن را استفاده 
کرد؟ در این مقاله سعی شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود.

ابتدا به طور خالصه فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک آموکسی سیلین 
را مرور می کنیم:

در  دارو  مسیر  فارماکوکینتیک  آموکسی سیلین:  فارماکوکینتیک 
بدن بوده که شامل جذب، توزیع و دفع دارو در بدن است. عوامل 
فارماکوکینتیکي شامل بیشینه غلظت پالسمایي یا Cmax، مساحت 
زیرمنحني در منحنی غلظت زمان در فاصله بین دو دوز متوالي یا 

AUC و  نیمه عمر یا t۱/۲ هستند.
آموکسي سیلین در برابر اسید معده پایدار بوده و پس از تجویز 
به سرعت  از ۷۵درصدبالفاصله جذب و  بیش  میزانی  به  خوراکي 
و  نخاعي   – مغزي  مایع  )به جز  بدن  بافت های  و  مایعات  اکثر  در 
مغز که فقط در زمان التهاب نفوذپذیر هستند( منتشر می شود. نیمه 
عمر آموکسي سیلین ۶۱/3 دقیقه است و بخش عمده ای از این دارو 
در ادرار بدون تغییر دفع می گردد. ترشح آموکسي سیلین در ادرار 
با تجویز هم زمان پروبنسید به تأخیر می افتد. در سرم خون، حدود 

۲۰درصدآموکسي سیلین در ترکیب با پروتئین یافت می شود.
تجویز خوراکي ۲۵۰ میلی گرم و ۵۰۰ میلی گرم از آموکسي سیلین، 
باعث افزایش سطح خوني متوسط این دارو یک تا دو ساعت پس 
میلی لیتر  هر  در  میکروگرم   ۷/۵ تا   3/۵ مقدار حدودا  به  تجویز  از 
می شود. سطح سرمي قابل بررسي تا ۸ ساعت پس از تجویز خوراکي 

آموکسي سیلین قابل مشاهده است.
 فارماکودینامیک آموکسی سیلین: فارماکودینامیک میزان اثربخشي 
داروها در محل اثر آنها را بیان می کند. درمورد آنتی بیوتیک ها، حداقل 
غلظت آنتی بیوتیکي یا MIC که مهارکننده رشد عامل بیماری زا است، 
به عنوان عامل اصلي فارماکودینامیک مطرح است. جهت تعیین میزان 
اثربخشي آنتی بیوتیک ها در بدن، با تجویز مقدار مشخصي از دارو در 
برابر سویه خاصي از یک باکتري، ترکیبي از عوامل فارماکوکینتیک 
و فارماکودینامیک از قبیل Cmax/MIC یا AUC/MIC محاسبه 
می شوند. طبق نمودار غلظت پالسمایي آنتی بیوتیک ها برحسب زمان، 
به محدوده زماني که غلظت آنتی بیوتیک در پالسما در سطحي باالتر 
  T>MIC ،تعیین شده سویه مورد نظر قرار می گیرد MIC از غلظت
گفته می شود و از لحاظ عددي به صورت درصدي از فاصله بین دو 

دوز متوالي بیان می شود.
ازجمله  و  بتاالکتام  آنتی بیوتیک هاي  غلظت  مثال،  به طور 
 ۷۰ تا   ۴۰ بین   T>MIC که  باشد  حدي  به  باید  آموکسي سیلین 
بدین  این  باشد.  باکتري  سویه  به  بسته  دوز  دو  بین  فاصله  درصد 
معني است که براي غیرفعال کردن و از بین بردن باکتري الزم است 
  MIC تا غلظت دارو ۴۰ تا ۷۰ درصد زمان بین دو دوز، بیشتر از
آن سویه باشد و در بقیه مدت حتي اگر پایین تر از MIC  برای آن 
سویه باشد، باکتري به موقعیت اولیه خود برنمی گردد تا اینکه دوز 

بعدي فرابرسد.

هرگونه تغییر در میزان دوز مصرفي دارو، می تواند باعث تغییر در 
عوامل فارماکوکینتیکي وابسته به غلظت شود. در نتیجه ممکن است 
اثربخشي دارو تغییر کند. البته می توان متناسب با افزایش یا کاهش 
 MIC میزان دوز مصرفي، مدت  زمانی که غلظت دارو باید باالتر از
باشد یعنی T > MIC  را تغییر داده و در نتیجه فواصل مصرف 
را کم یا زیاد کرد به شرط اینکه غلظت دارو در خون از نظر ایجاد 

سمیت در محدوده مجاز قرار گیرد.
با توجه به نیمه عمر آموکسي سیلین و فاصله زیاد حد درماني 
تا حد سمیت این دارو )به گونه ای که  حداکثر دوز مصرفي روزانه 
مجاز در مورد آموکسی سیلین، ۶ گرم در روز است( می توان دوز 
آموکسي سیلین را تا حدي افزایش داد که T>MIC بین ۴ تا ۶ 
ساعت قرار بگیرد و از آنجا که فقط به طور متوسط ۵۰درصدزمان باید 
این غلظت بیشتر از MIC آن سویه باشد، فاصله بین دوزها ۸ تا ۱۲ 
ساعت خواهد شد. بر همین مبناست که آموکسي سیلین را می توان 
به گونه ای تجویز کرد که دو یا سه بار در روز استفاده شود، بدون 
اینکه از اثربخشي دارو کاسته شده یا عارضه ای به بیمار تحمیل گردد.
به طور مثال اگر آموکسي سیلین با دوز ۱3/3 میلی گرم به ازای هر 
 )Cmax( کیلوگرم وزن بدن تجویز شود، حداکثر غلظت پالسمایي
آنmg/l   ۶  میلی گرم بر لیتر می شود که T>MIC آن ۴ ساعت 
اگر  است. حال  ۸ ساعت  بعدي  دوز  تا  زمانی  فاصله  نتیجه  در  و 
آموکسي سیلین با دوز ۲۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 
تجویز گردد، حداکثر غلظت پالسمایي آن )Cmax(  به ۱۱ میلی گرم 
بر لیتر می رسد. این باعث می شود  که T>MIC آن به ۶ ساعت 
رسیده و در نتیجه فاصله تجویز دوز بعدي تا ۱۲ ساعت می تواند 

افزایش یابد.
در نتیجه آموکسي سیلین صرف نظر از مقادیر موجود آن می تواند دو 
بار در روز یا سه بار در روز تجویز شود. فقط کافي است تا مقدار الزم 
براي هر شخص بسته به بیماري و نوع پاتوژن آن برحسب کیلوگرم 
وزن بدن معین شده و با دوز معمول آن هر ۸ ساعت و یا با تقریبًا 
دو برابر کردن دوز معمول)به شرط عدم افزایش بیش  از حد مجاز ۶ 
گرم در روز( آن را هر ۱۲ ساعت تجویز نمود. فرآورده های مختلف 
میلی گرم آموکسی سیلین در  حاوی ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۸۷۵ 
واحد مصرفی )یک قرص یا یک پیمانه سوسپانسیون( به طور رسمی 
جهت تسهیل این امر تولید شده اند و با تأیید مراجع رسمی ازجمله 
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا )FDA( در بازار دارویی 

دنیا قابل تهیه هستند.
البته دوز معمول آموکسی سیلین خوراکی در بزرگساالن و کودکان 
بیش از ۴۰ کیلوگرم، ۵۰۰-۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت یا ۵۰۰-۸۷۵ 
میلی گرم هر ۱۲ ساعت است. در کودکان زیر ۴۰ کیلوگرم نیز، دوز 
معمول ۴۰-۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 3 دوز 
منقسم )هر ۸ ساعت( یا ۴۵-۲۵  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن 

بدن در دو دوز منقسم )هر۱۲ ساعت( قابل تجویز است.
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ایسنا: معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان رنگ آمیزی پرتقال های نارس را مصداق فریب مصرف کننده 
عنوان و اعالم کرد: »با توجه به اینکه مواد شیمیایی مورد استفاده در این 
فرآیند باعث به خطر انداختن سالمت مصرف کننده می شود، با متخلفان 

در مراکز سورت میوه برخورد می شود.«
شهرام میراخورلو با ابراز نگرانی از برداشت زودهنگام پرتقال که بعضا 
ناشی از هراس باغداران از خسارت سرمازدگی سال گذشته عنوان می شود، 
گفت: »طی اخبار واصله و بررسی های میدانی در روزهای گذشته شاهد 
هستیم که افراد متخلف با سوءاستفاده از تقاضای مصرف کننده با برداشت 
پرتقال نارس اقدام به رنگ آوری یا رنگ آمیزی در مراکز سورتینگ کرده و 

آن را به عنوان محصول نوبرانه وارد بازار کرده اند.« وی با بیان اینکه این عمل 
مصداق فریب مصرف کننده بوده و عماًل محصول 
نارس به عنوان محصول رسیده عرضه می شود، اظهار 
کرد: »این در حالی است که نگرانی از مصرف مواد 
شیمیایی غیرخوراکی و فاقد سالمت بهداشتی در 

فرآیند موصوف وجود دارد.«
از  کردن  استفاده  اینکه  اعالم  با  میراخورلو 
برای  غیرخوراکی   و صنعتی  شیمیایی  رنگ های 
استفاده  نباید  به هیچ وجه  مرکبات ممنوع است و 
شود، افزود: »متأسفانه گزارش هایی مبنی بر مضرات 

مورد استفاده برای فرآیند اشاره شده در مراکز سورتینگ از نظر بهداشتی 
است  مطرح  مصرف کنندگان  و سالمت 
که در این بازدیدها با متخلفان برخورد 
خواهد شد.« وی همچنین از اجرای طرح 
در  مستقر  مرکبات  مراکز سورت  پایش 
استان های شمالی کشور خبر داد و گفت: 
حوزه های  توسط  به زودی  طرح  »این 
سازمان های صنعت،  نظارت  و  بازرسی 
معدن و تجارت استان های شمالی کشور 

با همکاری دیگر دستگاه ها اجرا می شود.«

هشدار درباره مصرف پرتقال های رنگ شده

3
شماره ۱۱۱۹ ۲۷ مهر ۱3۹۶

 براي الزم مقدار تا است كافي فقط. شود تجويز روز در بار سه يا روز در بار دو دتوان مي آن موجود مقادير از نظر صرف سيلين آموكسيدر نتيجه 
 كردن برابر دو تقريباً با يا و ساعت 8 هر آن معمول دوز با و شده معين بدن وزن كيلوگرم برحسب آن پاتوژن نوع و بيماري به بسته شخص هر
 ،250 ،200 حاوي مختلف هاي فرآورده. نمود تجويز ساعت 12 هر آن را) روز در گرم 6 مجاز از حد بيش  افزايش عدم شرط به(معمول دوز

 امر اين تسهيل جهت رسمي طور به) سوسپانسيون پيمانه يك يا قرص يك( مصرفي واحد در سيلين آموكسي گرم ميلي 875 و 500 ،400
  .هستند تهيه قابل دنيا دارويي بازار در (FDA) آمريكا متحده اياالت داروي و غذا سازمان ازجمله رسمي مراجع تأييد با و اند شده توليد

 500-875 يا ساعت 8 هر گرم ميلي 250-500 كيلوگرم، 40 از بيش كودكان و بزرگساالن در خوراكي سيلين آموكسي معمول دوزالبته 
 منقسم دوز 3 در بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به گرم ميلي 20-40 معمول دوز نيز، كيلوگرم 40 زير كودكان در. است ساعت 12 هر گرم ميلي

  .است تجويز قابل) ساعت 12هر( منقسم دوز دو در بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به گرم ميلي  25- 45 يا) ساعت 8 هر(
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