
یادداشت وارده

مزدک دانشور
پزشک و انسا ن شناس پزشکی 

شکر این ماده سفید خوش طعم، این بلور به ظاهر 
بی خطر و بی ضرر، این منبع الیزال کالری سریع االثر 

در جامعه انسانی چه می کند؟ چرا شکر اینقدر محبوب 
است و چرا تقریبا می توان در هر غذایی آن را یافت؟ 

باید با این میزان شکر در مواد غذایی چه کرد؟
شکر به طرز عجیبی باعث تحریک قسمت هایی در مغز 
می شود که هنگام مصرف نیکوتین، کوکائین و الکل فعال 
می شوند. شکر موجب ترشح انتقال دهنده های عصبی چون 
دوپامین می شود و لذت و پاداش می آفریند. شکر به قول 
»سیدنی مینتز« یکی از مواد اعتیادزایی )چون تنباکو، چای، 
قهوه و رام( بود که از مناطق گرمسیری به دست می آمد و 
در ترکیب با مواد باال، مصرف کنندگانش را سحر می کرد. 
)در سیگار کمل، تنباکو را با شکر مخلوط می کنند؛ چای 
و قهوه بدون اضافه کردن شکر معنایی ندارند؛ همراه با 

شراب هم شکالت مصرف می شود.(
نوزادان و کودکان خردسال به مثابه مغزهایی ساده که 
فرهنگ هنوز در آنها منابع لذت و درد را تحت کنترل 
خود ندارد، بسیار بیشتر از بزرگساالن تحت تأثیر قندهای 
ساده قرار می گیرند. در میان غذاها، موادی که حاوی شکر 
باال و فرآروی شده اند، بیشترین تأثیر فوری را بر کودکان 
دارند. این ماده کودکان را شاد می کند، پریشانی شان را 

آرام می کند و درد را تسکین می دهد.
تجربه زیسته دندانپزشک کودکان هم این مسأله را تأیید 
می کند، به خصوص که پس از کشیدن دندان های شیری، 
صرف بستنی توصیه اصلی است! با این همه ادبیات پژوهشی 
در رابطه با اعتیادآوری شکر به شدت اندک است. بی آنکه 
به تئوری توهم توطئه میدان داده شود، این نکته را باید در 
نظر گرفت که تا سالیان دراز کمپانی های تولید مواد غذایی 
بودجه های کالن برای تحقیقاتی اختصاص می دادند که 
چربی را عامل اصلی مشکالت سالمتی معرفی کند و شکر 
تا جایی که ممکن است در حاشیه باقی بماند. در همین 
راستا بی دلیل نیست که تحقیقات مربوط به تأثیرات ُسکرآورِ 
شکر کم تعداد باشد. به عنوان یک واقعیت اجتماعی می توان 
به پیشنهاد سازمان الکلی های گمنام به اعضای خود استناد 
کرد که وقتی میل به نوشیدن الکل در آنها غلیان کرد، با 
مصرف شکالت و شیرینی آن را از سر بگذرانند. همین 
خصلت تخدیری شکر است که در شرایط خاص اجتماعی 
مصرف باالی آن را توجیه می کند. در سال های صنعت و 
امپراتوری، به قول هابسبام، انگلستان کارخانه جهان بود و 
تولید صنعتی آن از هر کشور دیگری باالتر شکر، چای و 
نان چاودار در میانه کار نه فقط کالری مورد نیاز را تأمین 
می کرد که لحظه ای از آرامش و فراغت حاصل می کرد تا 
مغز اندکی آرام گیرد و به هوای چاشت بعدی فرسایش 
کار تکراری را حس نکند. به همین ترتیب در سال های 
رکود اقتصادی 1929-1936 به گفته روزنامه نگاران آن 
سال ها مردم وقتی کمترین پولی به دست می آوردند، آن 
را خرج شیرینی می کردند. در سال های رکود اقتصادی 
2008 نیز تنها بخشی از اقتصاد که رونق را تجربه می کرد، 
تولید کنندگان شکالت و شیرینی بودند. در ایران نیز در 
تمامی سال های جنگ بخشی از کالری توزیع شده به 
واسطه سیستم کوپنی )یا نام کمتر آشنای کاالبرگی( شکر 
فرآوری شده بود. انرژی و رضایتی توأمان؛ اگر تخدیر 

را کلمه ای سنگین برای این وضعیت به شمار بیاوریم!

قاروره شیرین
اولین آزمایشگاه پزشکان دهانشان بود! این جمله یکی 
از آشناترین جمالت کلیدی در اوایل تحصیل پزشکان 

است. در هنگامی که شیوه های نوین تشخیص پا به عرصه 
نگذاشته بود، حکیمان قدیم باید ازخودگذشتگی بسیاری 
به خرج می دادند و ادرار مریض را در برخی بیماری ها به 
دهان می بردند و از مزه آن حال و احوال بیمار را می یافتند. 
اگر این ادرار )یا به زبان آن روز قاروره( مزه ای شیرین 

داشت، بیماری قند تشخیص داده می شد. 
این تشخیص پزشکی در غرب پس از ورود شکر به 
زندگی ثروتمندان گسترش یافت. توماس ویلیس مشاور 
پزشکی شاه در اوایل دهه 1670 میالدی این مزه شیرین را 
چنین توصیف کرده است: »فوق العاده شیرین مثل شکر یا 
عسل! و آن را ادراری شیطانی نام گذاشت. نامی بی رحمانه 
برای چنین ادرار خوش طعمی! دیابت شیرین و همتای 
دردناکش نقرس در آن روزگاران بیماری صاحبان قدرت و 
ثروت به حساب می آمد و یا در فرودستان حادث نمی شد 
و اگر هم بروزی داشت، کسی آن را تشخیص نمی داد. 

به هر حال باید پذیرفت که بهای مزه کردن قاروره 
همواره بسیار باال بوده است و آنچه در تاریخ باقی مانده، 

طعم ادرار فرادستان است!

به کجا می رویم یا باید به کجا برویم؟
با اجتماعی تر مصرف شدن شکر می توان حدس زد که 
بیماری های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا کند. فقط 50 سال 
پس از دکتر ویلیس، فردریک اسلر به زنانی که می خواستند 
اندامی متناسب داشته باشند، توصیه کرد که »اعتدال پیشه 

کنند و از مصرف بیش از حد شکر پرهیز کنند.« 
با این همه تا به امروز »میانه روی و اعتدال« چه در بعد 
سیاسی و چه در وجه مصرف غذا چندان معنای روشنی 
ندارد. چرا که در قرن هجدهم میانگین مصرف شکر در 
انگلستان حدود 2 کیلوگرم بود و در حال حاضر ایران به 

33 کیلوگرم در سال رسیده است. 
اگر در آن روزگار شکر به صورت آشکار در غذاها 
استفاده می شد، در حال حاضر کمپانی های قدرتمند تغذیه 
تالش می کنند که میزان قندی که به غذاها اضافه می کنند، 

پنهان بماند! 
در انگلستان اجبار کمپانی ها به چسباندن »برچسب 
واقعیت های غذایی« همواره با مخالفت هایی روبه رو شده 
است و کمپانی ها تالش می کنند که واقعیت ها را با بازی های 

حتی رذیالنه بپوشانند. 
مثال از خطوط بسیار ریز استفاده کنند که خواندن آن 
برای مشتریان تقریبا محال است و یا به جای ایجاد یک 
معیار مشخص )مثال 100 گرم( از معیارهای مبهم مثل هر 
سهم )15 گرم( استفاده کنند و یا حتی قند موجود در مواد 

غذایی را به نام های دیگری ذکر کنند. 

نظام ملی سالمت انگلستان )NHS( تمامی نام های 
گلوکز، ساکاروز، مالتوز، شربت ذرت، فروکتوز، مالت، 
مالس، hydrolyzed starch  و حتی عسل را در ذیل 
عنوان کلی شکر طبقه بندی می کند و برای میزان آن در 
مواد غذایی محدودیت های مشخصی را خواهان است. این 
سازمان معتبر میزان 22 گرم انواع شکر در 100 گرم غذا را 
بسیار باال می داند و خواهان کم کردن میزان شکر به حداکثر 
5 گرم در 100 گرم مواد غذایی است. رهنمود این سازمان 
برای مصرف کلی شکر در شبانه روز نیز حداکثر 30 گرم 
برای افراد باالی 11 سال است! در نهایت تعجب )برای 
مخاطبان ایرانی( این سازمان آب میوه های تازه و شیرین را 
نیز به علت آزاد شدن قند موجود در میوه ها هنگام فشرده 
شدن، چندان مناسب حال به خصوص کودکان نمی داند و 

به جای آن مصرف میوه ها را ارجح می داند.
آمار تولید و واردات شکر در ایران بنا به منابع رسمی 
همواره رو به افزایش بوده، اگر چه فراز و نشیب هایی را 
هم طی کرده است. به این معنا که مصرف سرانه از میانگین 
زیر 25 کیلوگرم در فاصله 1375-1384 به میانگین باالی 

30 کیلوگرم در ده سال بعد رسیده است. این گشایش در 
مصرف، با آغاز دولت احمدی  نژاد کلید خورده و به رغم 

باال و پایین ها، سیر صعودی داشته است.
 این آمار البته یک نکته نادیده دیگر هم دارد و آن 
افزایش تقریبا دوبرابری عسل در بین سال های 1395-1390 
است. بسیاری از خانواده  های ایرانی به سبب تبلیغات طب 
سنتی، مصرف عسل را افزایش داده اند بی آنکه از شباهت 

آن به شکر آگاه باشند.
 بسیاری از ایرانیان نمی دانند که شکر در ماست، آب 
میوه های صنعتی، کره های مختلف، کرن فلکس های صبحانه 
و حتی در سس های کچاب به میزان زیادی موجود است 
و در حال آلوده کردن زندگی آنان. دولت نیز بی اعتنا به 
این روند فقط بر درمان محوری تأکید دارد و به تزریق 

پول به طرح تحول سالمت ادامه می دهد.
برای آنکه در انتقاد صرف باقی نمانیم، می توان از راه 
حل هایی که انجمن سالمت عمومی انگلستان)PHE( ارائه 
داده است برای پیشرفت در مسیر کاهش شکر استفاده کنیم. 
این انجمن پیشنهاد داده که تغییر اساسی در ترکیب مواد 
غذایی با هدف کاهش شکر در آنها صورت گیرد. همچنین 
می توان به تغییر و کاهش در اندازه و میزان کالری موجود 

در یک وعده یا بسته غذایی نیز اندیشید. 
در عین حال باید به فکر تغییر ذائقه شهروندان نیز بود 
و با آگاهی رسانی و تبلیغات موثر آنها را به خرید غذاهای 

سالم تر و با میزان کمتر شکر تشویق کرد.

سخن آخر
سیدنی مینتز مورخ اجتماعی و نویسنده کتاب شیرینی 
و قدرت، حق داشت که »شکر سفید با ریسمانی خونین از 
دل تاریخ به زندگی امروز ما وارد شده است.« کشتزارهای 
بی کران نیشکر در جزایر کارائیب و شمال برزیل فقط به 
خاطر زیبایی شان مورد تحسین نیستند، بلکه تاریخی از رنج و 
شالق و عرق را در خود پنهان دارند. رنجی تاریخی که هنگام 
چشیدن شیرینی شکر در یک پودینگ خوش طعم به آسانی 
آن را فراموش می کنیم یا از آن بدتر نادیده می گیریم.«شکر این 
ماده سفید معصوم، با سفری به این سوی اقیانوس اطلس در 
به حرکت درآوردن چرخ های انقالب صنعتی نقشی اساسی 
داشت. ماده ای که آرامش بخش بود و در عین حال کالری 
مورد نیاز برای تحرک عضالنی کارگرانی را فراهم می آورد 
که با بدن های الغر و صورت های تکیده شان عمری حداکثر 
35 ساله را تجربه می کردند.شاید فیلم هایی که از روی آثار 
دیکنز ساخته شده با تخیل امروز دستکاری شده باشد، اما 
اکثر این فرودستان با دندان هایی به شدت تخریب شده به 
نمایش درمی آیند. اگر داغ بردگی را بر پوست بردگان آفریقایی 

نقش می کردند، داغ انقالب صنعتی را می توان در دندان های 
به شدت تخریب شده از مصرف شکر کارگران رصد کرد.

شکر با مزه فوق العاده اش  که در عین مسکن بودن، محرک نیز 
هست ، می تواند تقریبا به هر ماده غذایی اضافه شود بی آنکه مزه 
اصلی آن ماده را تحت تأثیر قرار بدهد. کمپانی های تولید  کننده 
مواد غذایی به درستی اثر اعتیادآور شکر را شناخته اند و با 
ارزان شدن هرچه بیشتر این ماده سکرآور، آن را تقریبا به 
هر ماده ای اضافه می کنند؛ در برابر مقررات گذاری بر اضافه 
کردن شکر می ایستند؛ محققان و پژوهشگران بسیاری را برای 
پوشاندن اثرات منفی شکر به خدمت خود درمی آورند؛ با 
تبلیغات لجام گسیخته و تهاجمی، افراد و جوامع بیشتری را 
به خیل مصرف کنندگان شکر اضافه می کنند.مصرف شکر و 
عوارض اجتناب ناپذیر آن دیگر مختص فرادستان و ثروتمندان 
نیست، بلکه با اجتماعی شدن مصرف شکر، بیماری ها نیز 
گسترش بیشتری می یابند. چاقی همه گیر، شیوع باالی دیابت 
نوع دوم، بیماری های قلب و عروق و دیگر بیماری های 
متابولیک از پیامدهای مصرف باالی شکر در جوامع انسانی 
است. پیامدهایی که به صورت فردی راه حلی ندارند و 
شعارهای »خود مراقبتی« وزارت بهداشت ایران تکافوی آن 
را نمی دهد. شکر کاالی صرف نیست. یک پدیده تاریخی، 
اجتماعی و حتی سیاسی است و باید در همه این عرصه ها 
به جدال با آن برخاست. جدالی که معنای مقررات در برابر 
بازار آزاد است، معنای همبستگی اجتماعی در برابر مصرف 

خودخواهانه، و البته معنابخش جهانی عادالنه تر و بهتر.

بررسی اقدامات انجام شده برای 
صرفه جویی در منابع طرح تحول

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »در نشست 
عصر سه شنبه گزارشی از راهکارهای منتج به صرفه جویی 
پارلمانی وزارت  معاون  از سوی  تحول  منابع طرح  در 

ارائه شد.« بهداشت به کمیسیون 
احمد همتی در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت 
با بیان اینکه گزارشی از روند اجرای طرح تحول سالمت 
توسط ابراهیم گلمکانی معاون پارلمانی وزارت بهداشت، 
شد،  ارائه  امروز  نشست  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
و  منابع  در  صرفه جویی  به  راجع  گزارش  »این  گفت: 
راهکارهای منتج و اقدامات انجام شده برای صرفه جویی 
در منابع طرح تحول سالمت بود که در چند ماه اخیر 

صورت گرفته است.«
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی، افزود: 
اساس  بر  بتوان  تا  دهند  ادامه  روند  این  به  شد  »مقرر 
آنها هزینه ها را کاهش داد و از سویی منابعی که قانون 
تخصیص  کمیسیون  همکاری  و  تالش  با  کرده  مصوب 
یابد تا در سال جاری با مشکل کمتری مواجه شوند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، افزود: »در گزارش مذکور کنترل برای مراجعه 
کنترل  بیمارستان ها،  در  ویزیت  حق  تعدیل  و  بیماران 
بی رویه  انجام  از  جلوگیری  و  پاراکلینک  هزینه های 
برای  شده  انجام  موثر  جمله  اقدامات  آزمایش ها   از 

صرفه جویی در منابع طرح تحول سالمت بود.«

آیا سرمایه گذاری خارجی 
رافع مشکالت صنعت دارو است؟

از  استفاده  بهداشت مجلس گفت:»با  عضو کمیسیون 
وام هایی که به عنوان فاینانس و ارز در برنامه ششم و 
بودجه سال 97 تخصیص داده شده، می توان مشکالت 

حوزه دارو را رفع کرد.«
کاالی  از  حمایت  سال  در  اینکه  بیان  با  ترکی  اکبر 
ایرانی باید توجه به تولید دارو و افزایش کیفیت داروهای 
تولید داخل در دستور کار قرار گیرد، گفت: »حدود 75 
طور  به  البته  است.  داخل  تولید  کشور  مصرفی  داروی 
معمول مواد اولیه داروها وارداتی است که با انجام یک 
و  عرضه  داخل  تولید  نام  به  داروها  در  تغییرات  دو  تا 
داروهای  اغلب  اینکه  بیان  با  وی   می رسد.«  فروش  به 
تولید داخل استانداردهای الزم را دارند، افزود: »حتی به 
کشورهایی مانند روسیه دارو صادر می شود که از کیفیت 
الزم نیز برخوردار هستند.« ترکی در رابطه با کمبود یا 
وزارت  »مسئوالن  در کشور، گفت:  داروها  برخی  نبود 
بهداشت بر این باورند که تغییری در روند ارائه و عرضه 
دارو به وجود نیامده و داروهای اساسی بیماران را تامین 
کشور  دارویی  بازار  در  که  آنچه  عمل  در  اما  کرده ایم 
مشاهده می کنیم، در برخی موارد این کمبودها احساس 
می شود.« این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: »این 
کمبودها ممکن است به سبب تغییرات ارزی اخیر باشد 
البته احتمال دارد دارو به اندازه کافی در کشور وجود 
داشته باشد اما به سبب تغییرات ارزی انبار کنند تا آن 
را به مبلغ بسیار گزافی به فروش برسانند.« ترکی ادامه 
داد: «انتظار می رود وزارت بهداشت نظارت مناسب را 
برای این امر داشته باشد تا روند تامین داروی بیماران 
به ویژه بیماران تاالسمی با مشکل مواجه نشود.« نماینده 
با  فریدونشهر و چادگان در مجلس دهم   فریدن،  مردم 
بیان اینکه تحریم ها تاثیر چندانی بر بازار دارویی کشور 
ندارد، گفت: »عمده داروهای وارداتی از کشورهای هند 
و روسیه است که به تحریم ها اعتنایی نمی کنند هر چند 
ایجاد  نیز محدویت هایی  ممکن است در برخی موارد 
شود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، افزود: »بر اساس گزارش ها کشور روسیه تمامی 
مارکتینگ دارویی هایتک خود را از ایران وارد می کند 
مراوداتی  نیز  قطر  مانند  عربی  کشورهای  همچنین  و 
در  وی  است.«  داشته  هایتک  داروی  واردات  برای  را 
رابطه با کیفیت داروهای تولید داخل، گفت: »داروهای 
هایتک و اغلب داروهای تولید داخل رقابت نزدیکی با 
ششم  برنامه  در  دلیل  همین  به  دارد  خارجی  داروهای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )سازمان غذا 
و  تولید  از  حمایت  ضمن  کردیم  موظف  را   ) دارو  و 
عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را تنها 
به داروهای ژنریک اختصاص دهد و داروهایی که در 
طرح ژنریک وجود ندارند حمایت بیمه ای از آنها انجام 
نمی شود.«نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
اینکه داروهای تولید داخل و  با تاکید بر  مجلس دهم، 
خارجی تفاوت فاحشی با هم ندارند، ادامه داد: »برای 
کیفیت  افزایش  به  نسبت  است  بهتر  خودکفایی  تحقق 
داروهای داخلی اقدام کرد.« عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه بدهی بیمه ها 
به شرکت هایی دارویی نقدینگی و توان آنها را کاهش داده 
است، تصریح کرد: »با استفاده از وام هایی که به عنوان 
فاینانس و ارز در برنامه ششم و بودجه سال 97 تخصیص 

داده شود می توان مشکالت حوزه دارو را رفع کرد.«

خانه ملت

شکر از قاروره ای شیرین تا مخدری سیاسی

رئیس اداره اورژانس هوایی کشور با اشاره به راه اندازی 
با همکاری وزارت  از سال 79 در کشور  اورژانس هوایی 
بهداشت و وزارت دفاع، از انتقال بیش از 20 هزار مصدوم 
و بیمار به مراکز درمانی کشور توسط اورژانس هوایی از زمان 

راه اندازی تا کنون خبر داد.
محمد سرور با بیان این مطلب، اظهار داشت: »از ابتدای 
آغاز طرح تحول سالمت تا پایان سال گذشته، 7225 ماموریت 
توسط اورژانس هوایی انجام و 10620 بیمار و مصدوم به 
مراکز درمانی منتقل شده است.« وی با بیان اینکه تا قبل از 
آغاز طرح تحول سالمت، 5 پایگاه اورژانس هوایی در کشور 
اورژانس  پایگاه  »در حال حاضر 33  افزود:  وجود داشت، 
هوایی در کشور فعال است که در هفته آینده به 38 پایگاه 

افزایش می یابد.«
رئیس اداره اورژانس هوایی کشور گفت: »6 بالگرد جدید 

اورژانس هوایی خریداری و در برخی از مناطق کشور از جمله گناباد، 
تهران، کرج، ایرانشهر و سمنان مستقر می شوند همچنین بر اساس توافقات 
انجام شده 2 فروند بالگرد جدید دیگر خریداری شده که به زودی به 

ظرفیت کشور اضافه می شوند.«
سرور به تشریح عملیات  اورژانس هوایی از آغاز طرح تحول سالمت 
و  کل مصدومان  تعداد  از  درصد   56« یادآور شد:  و  پرداخت  کنون  تا 

بیماران انتقال داده شده مربوط به حوادث ترافیکی و 25 درصد 
مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده اند همچنین 10 درصد از 
ماموریت های اورژانس هوایی مربوط به انتقال مادران باردار، 
6 درصد از ماموریت ها مربوط به بیماران قلبی و افراد دچار 
سکته قلبی شده و 3 درصد نیز مربوط به بیماران دچار سکته 
مغزی شده بوده اند.« وی در خصوص پایگاه هایی که بیشترین 
ماموریت اورژانس هوایی را در سال 96 انجام داده اند، گفت: 
»پایگاه اورژانس هوایی تهران با 343 ماموریت، پایگاه اورژانس 
هوایی الیگودرز با 322 ماموریت و پایگاه اورژانس هوایی ایالم 
با 184 ماموریت توانسته اند در سال 96، در رده اول تا سوم 

فعال ترین پایگاه های اورژانس کشور قرار بگیرند.«
رئیس اداره اورژانس هوایی کشور در پایان یادآور شد: »در 
پایگاه اورژانس هوایی الیگودرز لرستان که تعداد ماموریت های 
آن در سال 96 در رده دوم قرار داشته، 70 درصد از ماموریت ها 
با توجه به صعب العبور بودن مسیرها و عدم امکان تردد آمبوالنس، مربوط 
به انتقال مادران باردار بوده و از زمان راه اندازی این پایگاه تا کنون، مرگ 

مادران باردار در این منطقه از کشور، 50 درصد کاهش یافته است.«

رئیس اداره اورژانس هوایی کشور عنوان کرد:

انتقال بیش از 20 هزار مصدوم و بیمار توسط اورژانس هوایی در کشور
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