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هشلدار درباره یک اتفاق نادر در حوزه سلامت

چندی است برخی ساز جدایی غذا از 
سازمان غذا و دارو را کوک کرده اند 
و این مسئله واکنش های مختلفی 

در پی داشته است.
به گزارش سپید، برخی در تالش 
هستند با ترفندهایی بتوانند غذا و 
دارو را از هم جدا کنند تا جایی 
و  کمیسیون ها  به  مسئله  این  که 
فراکسیون های مجلس هم کشیده 
شده و برخی نمایندگان نیز نسبت 
به این موضوع اظهارنظر کرده اند.

ماموریت های سازمان غذا و 
دارو زیاد است

همایون هاشمی، رئیس فراکسیون 
غذا و داروی مجلس در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران گفت: »نمایندگان 
مجلس می توانند طرحی ارائه دهند 
که در کمیسیون های تخصصی مورد 
بررسی قرار گیرد، در این شرایط نیز 
پیشنهاد جداسازی غذا از سازمان 
غذا و دارو می تواند صحت داشته 
قانون  با  اینکه مغایر  باشد، ضمن 
هم نیست و نمی توان از آن تحت 
عنوان اقدامی غیراخالقی یاد کرد 

و بیهوده نیز نخواهد بود.«
وی تصریح کرد: »یکی از اختیارات نمایندگان مجلس 
این است که ماموریت های سازمان ها را بررسی کنند 
در  است،  حاکم  کشور  بر  که  شرایطی  اساس  بر  و 
قالب ارائه طرح پیشنهاد داده یا دولت در قالب تدوین 
الیحه به مجلس پیشنهاد دهد و اینگونه اقدامات باید 
ایفای  در راستای صالح کشور، چابکی سازمان ها و 
بهتر ماموریت های سازمانی هر دستگاه صورت بگیرد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرد: »بنده معتقدم 
دارو  و  غذا  سازمان  ماموریت های  و  وظایف  حجم 
بسیار زیاد است، اما از نظر ساختار و تشکیالت هنوز 
کوچک مانده است، به همین دلیل نمی تواند ماموریت های 

سازمانی خود را به درستی انجام دهد.«
نداریم،  تعارف  با کسی  »ما  کرد:  هاشمی خاطرنشان 
بنابراین چنانچه یک سازمانی مأموریت هایش سنگین 

باشد و به تکالیف قانونی خود نتواند عمل کند باید 
برای آن راه حل پیدا کنیم که برای سازمان غذا و دارو 
نیز یکی از این راه حل ها این است که مأموریت هایش 
را کاهش دهیم.«  رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس 
یادآور شد: »البته به صراحت می گویم، موافق انتقال بخش 
غذا از سازمان غذا و دارو نیستم، اما موافق این هستم 
که این سازمان باید هم به لحاظ منابع انسانی، ساختار 
و چارت سازمانی تقویت شود تا بتواند ماموریت های 

خود را به درستی انجام دهد.«

کشورهای عقب مانده سازمان غذا دارند
محمدرضا شانه ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو نیز 
در واکنش به برخی اظهارنظرها نسبت به جدایی غذا 
از سازمان غذا و دارو گفت: »این تفکر که غذا و دارو 
را از یکدیگر جدا کند تفکر نادرستی است و کسانی که 

فکر می کنند جداسازی حوزه غذا و دارو اقدام مؤثر و 
مناسبی است باید الگوهای جهانی را مورد مطالعه قرار 
دهند.« وی ادامه داد: »تجارب موفق کشورهای پیشرفته 
دنیا نشان می دهد تجلی صنعت غذا در کشورهایی بوده 
کشورهایی  در  فقط  و  دارند  دارو  و  غذا  سازمان  که 
ما تحت  و  دارند  بدی  اقتصادی وضعیت  نظر  از  که 
عنوان عقب نگهداشته شده از آنها یاد می کنیم معموالً 
سازمان غذا مستقل دارند.« سرپرست سازمان غذا و 
دارو تصریح کرد: »به نظر می رسد این تفکر جدایی 
حوزه غذا و دار بیشتر جنبه فردی و اقتصادی داشته 
باشد و برخی به دلیل سود در حوزه غذا این طرح ها 
تأکید کرد: »غذا و دارو  را مطرح می کنند.« شانه ساز 
هر دو با سالمت مردم در ارتباط هستند و در دنیا بر 
اساس مستندات علمی به ویژه در کشورهای پیشرفته 

سازمان غذا و دارو ایجاد شده است.«

طرح نپخته مجلس برای 
وزارت بهداشت

سخنگوی  شعیبی،  شهرام 
سازمان غذا و دارو نیز درباره 
زمینه  در  شده  مطرح  مباحث 
جدایی غذا و دارو اظهار کرد: 
حجم  کشور  غذایی  »بازار 
 1۲ از  بیش  و  دارد  بسیاری 
تولیدکننده  و  واردکننده  هزار 
 ۲۰۰ از  بیش  و  غذایی  مواد 
هزار فرآورده غذایی در کشور 
داریم.« وی ادامه داد: »غذا به دلیل 
آنکه نیاز اول جامعه است و مردم 
نمی توانند از سبد کاالی خود را 
آن را حذف کنند بازار آن رونق 
فراوانی دارد.« وی اظهار کرد: 
»به دلیل سود باالی صنعت غذا 
به ویژه در مواردی که بخواهند 
باشند  تقلب و شیطنت داشته 
بسیار زیاد است و افراد زیادی 
تمایل دارند در حوزه صنعت 
غذا سرمایه گذاری کنند.« شعیبی 
با اشاره به پیشنهاد الیحه ای در 
حوزه امنیت غذایی در مجلس 
اظهار کرد: »بر اساس این طرح 
وزارت بهداشت به وزارت سالمت و آموزش پزشکی و 
سازمان غذا و دارو به عنوان سازمان غذا مطرح شده اند و 
در این الیحه که بسیار طرح خام و ناپخته ای است تکلیف 
دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست.« شعیبی ادامه 
داد: »بیش از 16۰ کشور دنیا سازمان غذا و دارو دارند 
و در کشور های پیشرفته ای مثل ژاپن، کره و آمریکا که 
در صنعت دارو و غذا پیشرو هستند سازمان غذا و دارو 
وجود دارد چراکه بحث غذا و دارو بسیار با یکدیگر 
در ارتباط است و مواد اولیه این دو در بسیاری موارد 
مشترک است.« سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور 
شد: »سازمان غذا و دارو فقط وظیفه نظارت بر غذا های 
فرآوری شده را دارد و در مواد خام غذایی شکر، برنج 
و چای نظارت آن بر عهده سازمان غذا و دارو است 
و نظارت بر سالمت مواد غذایی خام، چون میوه ها و 

سبزی بر عهده وزارت کشاورزی قرار دارد.«

اخبــار

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد

کاهش مصرف لبنیات 
به  دلیل افزایش قیمت ها

قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
این ماده غذایی شده است، در  لبنیات باعث کاهش مصرف 
در  لبنیات  افزایش مصرف  برای  سیاست های الزم  خصوص 

کشور توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سپید، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
در گفت وگو با فارس اظهار داشت: »تجربیات سال های گذشته 
و  می کند  پیدا  افزایش  لبنیات  قیمت  که  زمانی  می دهد  نشان 
خرید  قدرت  باشد،  داشته  وجود  تورمی  شرایط  کشور  در 
کاهش پیدا خواهد کرد، این در حالی است که طی روزهای 
موضوع  این  و  بوده ایم  لبنیات  قیمت  افزایش  شاهد  گذشته 
لبنیاتی به طور قابل  سبب کاهش مصرف شیر و فراورده های 

توجهی شده است.«
شدید  افزایش  شاهد  نیز  گذشته  سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
قیمت در لبنیات بوده ایم، گفت: »در آن دوره نیز این موضوع 
در  حریرچی  شد.«  کشور  در  لبنیات  مصرف  کاهش  باعث 
در  لبنیات  افزایش مصرف  برای  سیاست های الزم  خصوص 
کشور، توضیح داد: »امیدواریم با دو روش کنترل قیمت لبنیات 
و صرف یارانه در زمینه قیمت بتوانیم میزان مصرف لبنیات در 

کشور را افزایش دهیم.«
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »امیدواریم با تأمین شیر و 
لبنیات برای گروه های سنی مختلف، خصوصًا دانش آموزان و 
خانواده های آسیب پذیر بتوانیم از بروز پدیده کاهش مصرف 

لبنیات پیشگیری کنیم.«

خطر ابتال به عفونت 
با مصرف داروهای استروئیدی

نتایج یک بررسی جدید نشان داده است که مصرف داروهای 
در  را  التهابی  بیماری  نوعی  به  مبتالیان  خوراکی  استروئید 

قرار می دهد. معرض عفونت 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، گروهی از متخصصان علوم 
مصرف  که  کردند  مشاهده  خود  آزمایش های  در  پزشکی 
التهابی  بیماری  به  مبتالیان  در  خوراکی  استروئید  داروهای 
»پلی میالژی  روماتیکا« می تواند به طور چشمگیری خطر ابتال 
به عفونت را افزایش داده و میزان خطر با بیشتر شدن دوز 

می رود. باالتر  مصرفی 
این  به  مبتال  بزرگسال  هزار   4۰ اطالعات  بررسی  این  در 
بیماری در انگلیس مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد 
می کنند  مصرف  خوراکی  استروئیدهای  از  که  بیمارانی  در 
خطر بروز عفونت نسبت به افرادی که این دارو را دریافت 
نمی کنند، بیشتر است. میانگین سنی این افراد حدود ۷3 سال 
بوده  است. استروئیدها شامل داروهایی همچون پردنیزولون، 

می شود. کورتیزون  و  هیدروکورتیزون  پردنیزون، 
عفونت  به  ابتال  خطر  اینکه  بیان  با  انگلیسی  متخصصان 
درصد   ۷۰ بیماران  این  در  باکتریایی  و  درصد   48 قارچی 
دارو  تجویز  دوره های  در  کلی  به طور  داشتند:  اظهار  است، 
گزارش  به  است.  بیشتر  درصد   ۵۰ عفونت  به  ابتال  خطر 
باید  بیماران  مدیکال اکسپرس، به گفته محققان، پزشکان و 
روش  و  عالئم  شناسایی  عفونت،  خطر  مورد  در  به درستی 

بینند. آموزش  مناسب  درمانی 

طالق غذا از سازمان غذا و دارو

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران گفت: 
»امیدوارم تشکیل قرارگاه در سازمان غذا و دارو ختم به 
اتفاقات شود، اما من از منظر کارشناسی اعتقادی به کارایی 
اداره قرارگاهی سازمان غذا و دارو ندارم زیرا در شرایط 
بحرانی و تحریم، سرعت در تصمیم سازی و تصمیم گیری 

بسیار اهمیت دارد.«
با  گفت و گو  در  عرب،  نجفی  محمود  سپید،  گزارش  به 
سالم خبر گفت: »افرادی که برای اداره قرارگاه های جنگی 
منصوب می شوند، تمام وقت در قرارگاه مربوطه مستقر هستند 
و هر موضوعی که وارد قرارگاه می شود سریعًا تجزیه و 
تحلیل و در نهایت فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری 

بر روی آن انجام می شود.«
وی افزود: »درواقع اینگونه نمی شود افرادی که در سازمان های 
دیگری هستند و کار دیگری دارند و شرح وظایفشان در 
حوزه کاری خودشان چیز دیگری است را هرچند وقت 

یک بار دور یک میز جمع کرد تا در مورد دارو و تجهیزات پزشکی 
اتفاق  و  با مسئله  که هر روز  در شرایطی  آن هم  بگیرند.  تصمیم 

جدیدی روبه رو می شویم.«
نجفی عرب گفت: »هرچند امیدوارم این تصمیم ختم به اتفاقات خوب 
در حوزه دارو شود، اما من از منظر کارشناسی اعتقادی به کارایی 

اداره قرارگاهی سازمان غذا و دارو ندارم زیرا در شرایط بحرانی و 
تحریم، سرعت در تصمیم سازی و تصمیم گیری بسیار اهمیت دارد، 
شود  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  بخواهد  تا  قرارگاه  این  در  اما 
زمان طالیی از دست خواهد رفت، چون روند تصمیم گیری مدیران 

اجرایی را به شدت کند می کند.«

رئیس فدراسیون اقتصاد سالمت ایران ادامه داد: »بنابراین 
در وضعیت موجود آنچه بیش از اداره قرارگاهی الزم و 
ضروری است ایجاد سازوکارهایی است که بر تسریع 
فرایند تصمیم گیری ها مؤثر باشد. دور از ذهن نمی دانم که 
مدیران ارشد سازمان غذا و دارو به سرعت از روند موجود 
خسته شده و در نهایت هم همه قصورها به پای آنها 
نوشته خواهد شد و به اعتبار کاریشان لطمه خواهد زد.«
وی تأکید کرد: »درواقع کسی که به عنوان رئیس سازمان یا 
مدیر بخشی از یک سازمان منصوب می شود طبق قانون 
باید در مقابل اتفاقاتی که می افتد و تبعات تصمیم گیری ها 
و سیاست هایی که اجرا می شود پاسخ گو باشد و نمی تواند 
بار این مسئولیت و پاسخگویی را با دیگران شریک شود.«
را  پیش تر هم دوره های تحریم  »ما  نجفی عرب گفت: 
به همراه  ما  برای  را  گذرانده ایم که تجربه های خوبی 
آنکه  برد، ضمن  بهره  آنها  از  می توان  که  است  داشته 
تجربه و درایت مدیری که در این شرایط بتواند اوضاع را مدیریت 
کند بسیار اهمیت دارد و حاال اگر مشکلی هم رخ داد آقای وزیر، 
مسئوالن و کارشناسان می توانند برای تسهیل فرایندها و تصمیم گیری ها 
به کمک بیایند نه اینکه جمع کردن آنها دور یک میز خود مشکلی 

باشد افزون بر مشکالت دیگر.«

رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران:

اعتقادی به کارایی قرارگاه ندارم

وزیر بهداشت تأکید کرد: »امروز کمبود دارویی مهم و تجهیزات پزشکی مهم 
و اساسی نداریم و تا پایان سال با همین روش قرارگاهی نخواهیم داشت.«
کمیسیون  در  خود  به حضور  اشاره  با  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
به  پرداختن  ازجمله  مواردی  جلسه  این  »در  گفت:  مجلس  بهداشت 
امور سالمندان مطرح شد؛ اعم از آموزش نیروهای ماهر برای اداره امور 
به سالمندان در نظام  اقدام فعالیت های خدمت رسانی  سالمندان و چه 
ارائه خدمت بهداشتی-درمانی.« وی افزود: »تصمیمات خوبی گرفته و 
مقرر شد کمیته ای برای پیگیری این امور تشکیل شود.« نمکی گفت: 

»درباره جذب نیروهای پرستار و غیره بحث شد؛ امسال مجوزهایی برای 
جذب 1۰ هزار نیرو در نیمسال اول و 1۰ هزار نیرو در نیمسال دوم 
داریم که قسمت عمده آنها را پرستاران برای بیمارستان هایی که تخت 

خالی داریم، تشکیل می دهد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »بحث پرستاری در منزل و آیین نامه هایی که ابالغ 
شده نیز مورد بحث قرار گرفت؛ امیدواریم بتوانیم پوشش بیمه ای برای 
خدمات پرستاری در منزل بدهیم تا بار نظام سالمت را در آی سی یو و 
سی سی یو کم کنیم.« نمکی همچنین به موضوع ساماندهی طرح نیروی 

اشاره کرد و  در کشور  پیراپزشکی  و  پزشکی  نیروی  توزیع  و  انسانی 
بین دولت و مجلس  با تشکیل کمیته مشترک  »مقرر شد  داد:  توضیح 
نیز گفت:  دارویی در کشور  امور  درباره  دنبال شود.« وی  این مسائل 
قرار گرفته ایم،  اقتصادی  تمام عیار  ما در یک جنگ  اینکه  به  »با توجه 
یک مجموعه به عنوان قرارگاه در سازمان غذا و دارو راه اندازی شده و 
مسئولیت و فرماندهی آن را خود بر عهده دارم و جلساتی با همکاری 
اعضای مشورتی و شورای اجرایی که از بین تمام ذی نفعان صنعت دارو، 

تولیدات، واردات و توزیع هر یکشنبه تشکیل می شود.«

وزیر بهداشت:

تا پایان سال کمبود دارو و تجهیزات نخواهیم داشت


