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افزایش هشدارها درباره عوارض مصرف سنگ نمک و نمک دریا

رئیس دفتر تحقیقات ریزمغذی های پژوهشکده غدد از 
انجام ششمین پایش ملی اختالالت ناشی از کمبود ید 
در سال آینده خبر داد و گفت: »متأسفانه امروز تبلیغات 
سودجویانه برای مصرف سنگ نمک و نمک دریا در 
حال افزایش است و این هشدار را باید داد که با این 
روند خطر بازگشت اختالالت ناشی از کمبود ید به 

افراد جامعه وجود دارد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حسین دلشاد »ید« را یکی 
از عناصر ضروری برای ساختن هورمون های تیروئید در 
حیوان و انسان دانست و افزود: »هورمون های تیروئید 
در کنترل متابولیسم سلول های بدن نقش اساسی دارند 
و به طورکلی کمبود ید منجر به کاهش سنتز یا ساخته 
شدن و ترشح هورمون های تیروئید می شود و بر این 

اساس کمبود ید یکی از معضالت به حساب می آید.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
از  یکی  همچنین  ید  کمبود  از  »جلوگیری  داد:  ادامه 
شاخص های پیشگیری از آسیب های مغزی در دنیای 
امروزی تلقی می شود. این ازآن جهت است که ید و 
هورمون های تیروئید، برای رشد و نمو سیستم اعصاب 
مرکزی جنین های در حال رشد بسیار ضروری است؛ 
بنابراین کمبود ید و در نتیجه کمبود تولید هورمون های 
تیروئید در زنان باردار، باعث عقب ماندگی های ذهنی و 
اختالالت اعصاب مرکزی جنین و نوزاد خواهد شد.«

دلشاد اضافه کرد: »کمبود ید عملکرد تیروئید را دچار 

اختالل می کند و برحسب آنکه این کمبود در چه زمانی 
حاصل شده یا بر اساس شدت آن، عوارض و تغییرات 
متعددی در بدن ایجاد می شود که به آنها »اختالالت 
اینکه  با اشاره به  ناشی از کمبود ید« می گویند.« وی 
کمبود خفیف ید معموالً بدون عالمت است، خاطرنشان 
کرد: »این در حالی است که در کمبود متوسط یا شدید، 
ابتدا بزرگی غده گواتر ایجاد می شود که این عالمت 
نیز گاهی بدون اختالل در عملکرد غده تیروئید است.«
دلشاد تأکید کرد: »در شرایط بارداری، هم مادر و هم جنین 
نیاز به دریافت یددارند و کمبود آن موجب پیامدهای 
ناگواری برای مادر و جنین خواهد شد. در موارد شدید 
کمبود ید و کم کاری تیروئید، نوزادان ممکن است دارای 
کم کاری بسیار شدید غده تیروئید باشند که اصطالحاً به 

آن بیماری »کرتینیسم« گفته می شود.«
وی در خصوص مقادیر استاندارد ید دریافتی گفت: 
»سازمان بهداشت جهانی برای رشد طبیعی در گروه های 
سنی مختلف، مقادیر مختلف ید را تعیین کرده است. 
این مقدار برای کودکان زیر 1۲ سال روزانه بین 9۰ تا 
1۲۰ میکروگرم؛ برای افراد باالی 1۲ سال روزانه 15۰ 
 ۲5۰ روزانه  شیرده  و  باردار  زنان  برای  و  میکروگرم 

میکروگرم است.«

ایران نخستین کشور منطقه در کنترل کمبود ید
رئیس دفتر تحقیقاتی ریزمغذی ها در پژوهشکده غدد 

درون ریز و متابولیسم با اشاره به اقدامات 
ایران در این خصوص افزود: »از سال ۶۸ 
تاکنون پنج پایش ملی برای اختالالت 
ناشی از کمبود ید انجام دادیم که تا قبل 
از انقالب، کمبود ید و اثرات ناشی از 
آن در طیف وسیعی از اختالالت بالینی 
و یکی از مشکالت بهداشتی و تغذیه ای 
کشور بود؛ به عبارتی حدود سه چهار 
دهه قبل، ایران در بین کشورهای دچار 

کمبود شدید ید قرار داشت.«
اولین   ۶۸ سال  »در  کرد:  اضافه  وی 
اقدام برای بررسی کمبود ید، ابتدا در 
انجام  آن  اطراف  روستاهای  و  تهران 
استان های  در  بعدی  مطالعات  شد. 
مختلف نشان داد کمبود ید نه تنها در 
تهران، بلکه در اکثر استان های کشور 
به صورت شدید وجود دارد.«این فوق 
تخصص بیماری های غدد درون ریز و 
متابولیسم خاطرنشان کرد: »در حدود 
سال های 137۰ الی 7۲، وزارت بهداشت 
کمبود ید را به عنوان یکی از معضالت 
بهداشتی کشور تلقی کرد و آن را در 
اولویت بررسی خود قرار داد. در آن زمان راه حل های 
متعددی برای کنترل کمبود ید در کشور پیشنهاد شد. با 
توجه به آنکه در اکثر کشورهای دنیا مؤثرترین راهکار 
مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود ید استفاده از نمک 
ایران  در  یددار  نمک  تهیه  در سال 13۶۸  بود،  یددار 
آغاز شد.«دلشاد ادامه داد: »در سال 1375 هشت سال 
پس از ید رسانی استانی، دومین پایش کشوری دانش 
آموزان انجام شد. در پایش اول که در سال ۶۸ انجام 
شده بود، شیوع گواتر 5۸ درصد بود و »میانه ید ادرار« 
به عنوان شاخص ید دریافت شده، پایین بود )کمتر از 
۴۰ یا 5۰ میکروگرم در لیتر(. این در حالی است که در 
پایش دوم، شاخص میانه ید ادرار بهبود پیدا کرده و به 

۲۰۰ میکروگرم در لیتر رسیده بود.«

شیوع کمتر از ۵ درصدی گواتر
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بین  در  پایش  سومین   ،13۸۰ سال  »در  کرد:  اضافه 
بر  که  شد  انجام  کشور  استان های  تمام  دانش آموزان 
اساس نتایج آن شیوع گواتر به 1۰ درصد کاهش پیدا 
کرده بود. همچنین میانه ید ادرار دانش آموزان به حدود 
17۰ میکروگرم در لیتر رسیده بود.« دلشاد یادآور شد: 
سال ها  طی  در  ید  مصرف  داد  نشان  پایش ها  »نتایج 
کنترل شده و نتایج آن طی دو دهه پایدار بوده است. 

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
دنیا، بعد از سال ها کنترل مصرف ید و قطع پایش های 
دوره ای، بعد از مدتی دوباره با مشکل مواجه شدند.« 
وی با اشاره به اینکه در کشورمان در حدود سال های 
از  ناشی  اختالالت  با  مبارزه  کشوری  کمیته   7۲  ،7۰
از  یکی  شد،  تشکیل  بهداشت  وزارت  در  ید  کمبود 
وضعیت  ساله   5 پایش  را  فوق  کمیته  استراتژی های 
ید دریافتی جامعه در بین دانش آموزان اعالم کرد و 
توضیح داد: »دانش آموزان ازاین جهت معیار پایش ید 
دریافتی قرار می گیرند که دسترسی به آن ها راحت تر 
است. علت دیگر آن است که ید دریافتی آن ها از نمک 

خانوار تأمین می شود.« 
دلشاد اضافه کرد: »در سال ۸۶، چهارمین پایش انجام 
شد. در آن زمان شیوع گواتر در دانش آموزان مدارس 
به کمتر از 5 درصد رسیده بود. اگر شیوع گواتر ناشی 
از کمبود ید در جامعه ای به کمتر از 5 درصد برسد، 
می توان آن جامعه را به عنوان جامعه عاری از اختالالت 
کمبود ید معرفی کرد. همچنین میانه ید ادرار دانش آموزان 

به 1۴۰ میکروگرم در لیتر رسیده بود.«

تبلیغات جنبه سودجویانه دارد
وی همچنین با اشاره به اینکه افراد در طول زمان به طور 
ناخواسته نمک کمتری مصرف می کنند، تصریح کرد: 
»متأسفانه در جامعه کنونی ما سنگ نمک و سنگ دریا 
تبلیغ می شود که تبلیغات درستی نیست. نمک دریا و 
سنگ نمک ید کافی ندارند، ضمن آنکه ممکن است 
فلزات سنگین هم در خود داشته باشند که گاهی سرطان زا 

است و خطر بزرگی برای جامعه به حساب می آید.«
رئیس دفتر تحقیقاتی ریزمغذی ها در پژوهشکده غدد 
یددار  نمک  اینکه  بر  تأکید  با  متابولیسم  و  درون ریز 
تصفیه شده بهترین نمک برای همه افراد است، خاطرنشان 
کرد: »از همه مردم می خواهیم به جای نمک یددار از 
نمک دریا یا سنگ نمک استفاده نکنند چراکه کاهش 
ید موجود در سنگ نمک یا نمک دریا باعث می شود 
اختالالت ناشی از کمبود ید مجدداً برگردد. تبلیغات 
برای استفاده از سنگ نمک یا نمک دریا از سوی افراد 
سودجو و غیرمتخصص انجام می شود و بیشتر برای 
سودجویی است.«دلشاد با اشاره به انجام پنجمین پایش 
ملی اختالالت ناشی از کمبود ید در سال 93، گفت: 
»در پنجمین پایش، میانه ید ادرار دانش آموزان 1۶۰ 
میکروگرم در لیتر بود. در این پایش با توجه به آنکه 
شیوع گواتر در پایش سال ۸۶ به کمتر از پنج درصد 
رسیده بود، میزان شیوع گواتر را اندازه گیری نکردیم و 
البته حاصل پایش های قبلی نشان دهنده این بود که اکثر 

جامعه ید مورد نیاز را دریافت می کند.«

اخبــار

صادرات تجهیزات پزشکی 
ایران به ۴۰ کشور دنیا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با اشاره به صادرات 
تجهیزات پزشکی ایران به ۴۰ کشور دنیا، گفت: »سال گذشته ۲۴ 
میلیون دالر به صورت رسمی صادرات از گمرک داشتیم که این میزان 

معادل ۶۸۰ تن صادرات تجهیزات پزشکی بود.«
به گزارش سپید، رضا کمپانی در آستانه برگزاری بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی ایران هلث، اظهار کرد: »چهار تشکل شامل اتحادیه 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن مهندسی پزشکی، انجمن صنفی 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و اتحادیه بازرگانان در برگزاری این 
نمایشگاه که از 1۸ تا ۲1 خردادماه سال آینده برگزار می شود، مشارکت 
دارند.« وی افزود: »امسال افزایش متراژ ریالی برای شرکت های داخلی 
تولیدکننده تجهیزات پزشکی داریم، اما با توجه به ریزش شرکت های 
خارجی متراژ پاویون ها کاهش خواهد داشت. نایب رئیس و دبیر 
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی عنوان کرد: سال گذشته ۲۴ 
میلیون دالر به صورت رسمی صادرات تجهیزات پزشکی از گمرک 
داشتیم که این میزان معادل ۶۸۰ تن صادرات تجهیزات پزشکی بود.« 
کمپانی با اشاره به ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه 
تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: »از بیست و دوم فروردین ماه سال 
جاری، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با مشکالت واردات مواد 
اولیه مواجه شدند و این مسئله تولید و توان آنها را تضعیف کرد، از 
طرفی نیز با کاهش صادرات مواجه شدیم، اما بااین وجود از ابتدای 
سال تاکنون 1۸ میلیون یورو برای ثبت صادرات در حوزه تجهیزات 
پزشکی داشتیم.« نایب رئیس و دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات 
پزشکی خاطرنشان کرد: »در حال حاضر تجهیزات پزشکی ایران به 
۴۰ کشور دنیا صادر می شود که این صادرات به روش های مختلف 
انجام می شود. بخشی از کشورهای هدف محصوالت ایران را با برند 
ساخت ایران درخواست کرده و برخی درخواست راه اندازی خط 
تولید محصوالت در کشورشان را دارند. همچنین برای تعدادی از 
کشورها نیز کاال را طبق سفارش تولید کرده و محصول با برند متفاوتی 
عرضه می شوند.« کمپانی اعالم کرد: »کشورهای اروپای غربی، آلمان 

و ایتالیا ازجمله کشورهای مقصد تجهیزات پزشکی ایران هستند.«

شروط سازمان غذا و دارو برای 
مکمل های وارداتی

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در 
خصوص روند صدور پروانه ثبت )IRC(، برای فرآورده های مکمل 
تغذیه ای وارداتی توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش سپید به نقل از مهر، 
مهناز خانوی به جزئیات دستورالعمل ابالغی خطاب به مدیران عامل 
شرکت های واردکننده مکمل های تغذیه ای، اشاره کرد و گفت: »بر اساس 
ابالغ رای کمیته فنی در خصوص بررسی پرونده فرآورده های مکمل 
تغذیه ای وارداتی در سامانه صدور پروانه ثبت )IRC(، مدیران عامل 
شرکت های واردکننده مکمل های تغذیه ای، ملزم به رعایت مواردی 
شدند.« وی افزود: »با توجه به مصوبه بیست و سومین جلسه کمیته 
فنی مکمل، مقرر گردید در صورت عدم ارائه مدارک الزم در پرونده 
ارسالی فرآورده وارداتی در سامانه صدور پروانه ثبت مکمل های تغذیه ای، 
پرونده بدون بررسی های تکمیلی به شرکت عودت داده می شود.« انوی 
به ۶ الزام شرکت های واردکننده مکمل های تغذیه ای، اشاره کرد و گفت: 
»گواهی فروش آزاد فرآورده در کشور مبدأ مطابق ضوابط و مقررات 
مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو، می بایست ارائه شود.« وی، نام 
نمایندگی مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و 
 GMP دارو را یکی دیگر از شروط عنوان کرد و اظهار داشت: »گواهی
برای کارخانه سازنده مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای 
سازمان غذا و دارو، باید ارائه شود.« خانوی ادامه داد: »ارائه یک نمونه 
اصل محصول موجود در سطح عرضه کشور مبدأ و برچسب دوزبانه 
فارسی و انگلیسی، از دیگر شروط ثبت مکمل های تغذیه ای وارداتی 
است.« مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و 
دارو، در پایان گفت: »ارائه PIAF، به عنوان آخرین شرط بررسی پرونده 
فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی است که مدیران عامل شرکت های 

واردکننده مکمل های تغذیه ای می بایست مدنظر داشته باشند.«

گول تبلیغات را نخوریم

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »نسخه نویسی الکترونیکی 
و  آینده  روز  طی1۰  سرپایی  بخش  اسناد  به  رسیدگی  برای 
به  می شود.«  اجرایی  استان  هر  از  شهرستان  یک  در  حداقل 
موهبتی  طاهر  سالمت،  بیمه  سازمان  از  نقل  به  سپید  گزارش 
بر   9۸ سال  از  را  خود  اقدامات  سازمان  این  اینکه  اعالم  با 
افزود:  انجام خواهد داد،  الکترونیک و داده ها  اساس اطالعات 
بیمارستان های  بستری  بخش  اسناد  به  الکترونیک  »رسیدگی 
اول  از  و  شده  انجام  اصفهان  در  آزمایشی  به صورت  دولتی 
فروردین ماه سال آینده و ظرف چند ماه به سراسر کشور تسری 
به صورت  ابتدا  در  اقدام  این  اینکه  بیان  با  وی  یافت.«  خواهد 
برای  فنی  و  قانونی  لحاظ  »از  کرد:  بیان  بود،  خواهد  تشویقی 
الکترونیکی کردن  برسیم، چاره ای جز  اهداف سازمان  به  اینکه 

فعالیت ها  عمده  بخش  ازآنجاکه  و  نداریم  اقدامات 
در بخش بستری بیمارستان های دولتی متمرکز شده، 
تولید  و  بیمارستان ها  فرآیند  که  است  این  ایده آل 
ادامه  موهبتی  باشد.«  الکترونیک  به صورت  اسناد 
رسیدگی  برای  نیز  الکترونیکی  »نسخه نویسی  داد: 
استان  در  آزمایشی  به طور  سرپایی  بخش  اسناد  به 
کرمان انجام شد و در 1۰ روز آینده حداقل در یک 
مدیرعامل  اجرایی می شود.«  استان  هر  از  شهرستان 
نیز  »استحقاق سنجی  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان 
یکی از اقدامات این سازمان است و باید توجه کنیم 
از پروژه های  بیمه ای فقط یکی  رفع همپوشانی های 

می شود. محسوب  استحقاق سنجی 

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی را به عنوان یک راهکار جهت جلوگیری از افزایش قیمت 
دارو در سال آینده دانست و گفت:  »راهکار دیگر آن است که وزارت 
بهداشت برای جبران خسارت داروخانه ها و تجهیزات پزشکی درصدی 

را در نظر گیرد تا فشار بر مردم وارد نشود.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حیدرعلی عابدی درباره  راهکارهایی 
درباره  تعیین قیمت دارو در سال آینده گفت: » راهکار اول ادامه روند 
فعلی است؛ یعنی دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به داروسازان و 
تجهیزات دارویی بدهد که این موضوع در بودجه هم تصویب شده 

است.« وی افزود: »راهکار دیگر آن است که وزارت بهداشت برای 
جبران خسارات داروخانه ها و تجهیزات پزشکی و جلسه ای با این 
دو صنف درصدی را در نظر گیرد و در قالب پرداخت بیمه ها قرار 
دهد که به مردم فشار نیاید. همچنین بتواند از طریق تأمین بودجه 
بیمه ها کسری ها را جبران کند و همه اینها در راستای تالش جهت 

اعمال سیاست های نرخ دولتی در دارو است.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه »دولت برای تأمین 
ارز مشکل ندارد«، گفت: »جبران درصد مابه التفاوت قیمت دارو آنقدر 
زیاد نیست که دولت نتواند مابه التفاوت آن را پرداخت کند یا اینکه 

بیمه ها از عهده  پرداخت آن بر نیایند.«
در  پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  صنف  گالیه های  درباره   عابدی 
خصوص پرداخت مطالباتشان از بیمه ها گفت: »در بهترین حالت 
برای پرداخت پول بیمه ها به شرکت ها 3 تا ۶ ماه فاصله از زمان 
صدور اسناد تا دریافت پول زمان الزم است، تاکنون بیمه سالمت 
پرداخت ها را مرتب کرده است اما بیمه تأمین اجتماعی مقداری عقب 
تقریبًا پرداخت مطالبات شرکت های  لذا  باید جبران کند.  است و 
بیمه سالمت در  از طریق  دارویی و تجهیزات پزشکی بخصوص 

یک شرایط منظم انجام می شود.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

آغاز نسخه نویسی الکترونیکی تا١۰ روز آینده

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

دولت مشکلی برای تأمین ارز دارو ندارد


